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Vì Hà GianG pHát triển

Ngày 21/4/2011, ĐHQGHn đã 
cùng với UBnD tỉnh Hà Giang và 
ngân hàng tMcp công thương 

Việt nam (Viettinbank) tổ chức Hội thảo 
khoa học và Diễn đàn đầu tư "Vì Hà 
Giang phát triển".

Đồng chí nguyễn Xuân phúc - Ủy viên 
Bộ chính trị, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn 
phòng chính phủ đã đến dự, tham gia 
chủ trì phiên khai mạc và có bài phát 
biểu quan trọng tại Hội thảo.

tham gia Đoàn chủ tọa phiên khai mạc 
và các phiên chuyên môn tại hội thảo 
có tS. triệu tài Vinh - Ủy viên t.Ư Đảng, 
Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, tS. Đàm Văn 
Bông – phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch 
UBnD tỉnh Hà Giang, thS. nguyễn Văn 
Sơn – phó chủ tịch thường trực UBnD 
tỉnh Hà Giang, GS.tS Mai trọng nhuận - 
Giám đốc ĐHQGHn cùng các phó Giám 
đốc GS.tSKH Vũ Minh Giang, phùng 
Xuân nhạ và ông Võ Minh tuấn – phó 
tổng Giám đốc Viettinbank.

tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo 
một số bộ, ban, ngành cơ quan trung 
ương và Hà nội cùng đông đảo các nhà 
khoa học, học giả trong và ngoài nước.

phát biểu tại hội thảo, đồng chí nguyễn 
Xuân phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và 
chính phủ bày tỏ sự vui mừng khi đến 

dự Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu tư 
“Vì Hà Giang phát triển”. Đồng chí cho 
rằng: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa 
khoa học và thực tiễn quan trọng, nhằm 
mục đích cung cấp luận cứ khoa học 
cho việc xây dựng chiến lược phát triển 
nhanh và bền vững của Hà Giang, đồng 
thời xúc tiến những giải pháp để kêu gọi 
đầu tư, huy động và phát huy vai trò của 
các nguồn lực vì Hà Giang phát triển”.

Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng chính 
phủ đánh giá cao và ủng hộ sáng kiến 
của lãnh đạo Hà Giang, của ĐHQGHn và 
Viettinbank phối hợp cùng tổ chức Hội 
thảo khoa học và Diễn dàn đầu tư “Vì Hà 
Giang phát triển”. Đồng chí cho rằng: “ 
Đây là một sự kiện đánh dấu sự xích lại 
gần nhau của các cơ quan hoạch định và 
thực thi chính sách với các cơ quan khoa 
học và giới doanh nghiệp để cùng bàn 
bạc, vạch ra những chính sách, giải pháp 
và phương án thực tiễn có tính đột phá 
và khả thi cao phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn 
diện và bền vững của Hà Giang, vì nhân 
dân các dân tộc ở Hà Giang”.

trong diễn văn khai mạc, đồng chí triệu 
tài Vinh nhấn mạnh: “thời gian qua, 
với mục tiêu vì Hà Giang phát triển, lãnh 
đạo tỉnh đã có những cố gắng trong việc 
thực hiện nghị quyết, cơ chế của trung 

ương và ban hành nhiều quyết sách cụ 
thể của địa phương. tuy nhiên thức tế 
cho thấy, kết quả đạt được so với yêu 
cầu đề ra vẫn còn khoảng cách. nhận 
thức được thực tế này, Hà Giang tiếp tục 
xem xét và tạo môi trường hoạt động 
tốt nhất cho các doanh nghiệp, các 
nhà khoa học được cống hiến và đưa ra 
những giải pháp xóa đói giảm nghèo và 
phát triển nguồn nhân lực của Hà Giang 
trong những năm tới, đặc biệt khi cao 
nguyên đá Đồng Văn được công nhận 
là công viên địa chất toàn cầu. nhân 
dân các dân tộc tỉnh Hà Giang coi đây 
là yếu tố mới để phát triển nhanh hơn, 
bền vững hơn trên cơ sở khai thác giá trị 
nghiên cứu khoa học, giá trị khoa học 
của công viên này”.

thay mặt lãnh đạo ĐHQGHn, GS.tS 
Mai trọng nhuận đã có phát biểu nêu 
bật những ý nghĩa và lợi ích của việc hợp 
tác giữa đại học và địa phương, giữa 
ĐHQGHn và tỉnh Hà Giang và chia sẻ 
các bài học kinh nghiệm quốc tế. Giám 
đốc ĐHQGHn đã thêm một lần khẳng 
định tính đúng đắn của lãnh đạo Đảng, 
nhà nước trong việc thành lập ĐHQGHn 
và hôm nay với sứ mạng đặc biệt, cơ 
chế tự chủ - tự chịu trách nhiệm cao, 
chỉ ĐHQGHn mới có thể giải quyết các 
bài toán thực tế đòi hỏi tính liên ngành, 
liên lĩnh vực, có tầm quốc tế. Giám đốc 
ĐHQGHn khẳng định: “Để Hà Giang 
nhanh chóng đạt được thành công, lãnh 
đạo cũng như nhân dân Hà Giang phải 
nỗ lực vượt qua vô vàn thách thức và 
điều kiện tiên quyết là phải tìm ra được 
hướng đi riêng biệt mang tính đột phá. 
thật vui mừng khi lãnh đạo tỉnh đã sớm 
xác định cho mình hướng phát triển dựa 
vào nguồn lực đại học. Điều này hoàn 
toàn phù hợp với xu thế phát triển của 
thế giới – đó chính là triết lý “phát triển 
dựa vào đại học”. Định hướng này đã 
được kinh nghiệm thế giới khẳng định là 
hướng đi đúng đắn, nhanh chóng dẫn 
tới thành công và bền vững”.

trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại 
biểu cũng đã nghe phát biểu chào mừng 
của ông Võ Minh tuấn đồng thời chứng 
kiến lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp 
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tác toàn diện giữa ĐHQGHn và tỉnh Hà 
Giang; Lễ ký kết hợp tác tài trợ của tập 
đoàn Hòa phát với Huyện Hoàng Su phì, 
của tập đoàn Bitexco với Huyện Mèo 
Vạc; Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư của 
tỉnh Hà Giang cho công ty an thông, 
nhà máy luyện Fromangan của công ty 
tây Giang và công ty cp thủy điện sông 
Miện 5a.

Gần 20 báo cáo, tham luận của các nhà 
khoa học tại Hội thảo đã nêu bật những 
tiềm năng, lợi thế trong tất cả các lĩnh 
vực tự nhiên, xã hội, văn hóa của địa 
phương để từ đó kiến nghị những giải 
pháp phát triển toàn diện Hà Giang.

Hội thảo Khoa học và Diễn đàn đầu tư 
là cơ hội tốt cho tỉnh Hà Giang quảng 
bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế 
so sánh, các cơ chế, chính sách ưu đãi 
khuyến khích đầu tư cùng các dự án 
quan trọng cần thu hút vốn đến với các 

nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiềm năng 
trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội 
tốt để tỉnh từng bước nâng tầm hợp tác 
và phối, kết hợp trong lĩnh vực đầu tư 
cũng như trong điều hành, nhằm khai 
thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của 
từng địa phương.

Kết luận tại hội thảo, tS. Đàm Văn Bông 
và GS.tSKH Vũ Minh Giang cùng nhắc 
lại ý nghĩa đặc biệt của việc hợp tác giữa 
đại học và địa phương, giữa ĐHQGHn 
và tỉnh Hà Giang với sự hỗ trợ của 
Viettinbank. Hai ông cùng khẳng định 
với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự 
hợp tác của đội ngũ các nhà khoa học, 
sự hậu thuẫn của các doanh nghiệp, 
chắc chắn Hà Giang sẽ phát triển.

trên phương diện khoa học, GS.tSKH 
Vũ Minh Giang cho rằng “Vì Hà Giang 
phát triển” đã mang lại 5 ý nghĩa quan 
trọng. Đó là: việc các nhà khoa học cùng 

khẳng định vị thế đặc biệt trọng yếu của 
Hà Giang trong chiến lược phát triển 
đất nước, cần có sự đầu tư mạnh mẽ 
của các cấp, các ngành, sự hợp tác rộng 
mở trong nước và quốc tế; Dưới góc 
độ của các nhà khoa học, những khó 
khăn, thiếu thốn chính là minh chứng 
để Hà Giang xây dựng luận lý kêu gọi sự 
tập trung đầu tư của các cơ quan; Qua 
nghiên cứu của đội ngũ cán bộ khoa 
học đã cho thấy những tiềm năng phát 
triển của Hà Giang; các giải pháp để 
giải quyết các nhu cầu cấp thiết của địa 
phương và qua hội thảo đã thấy sự đồng 
lòng và quyết tâm của lãnh đạo trung 
ương, địa phương và doanh nghiệp Vì Hà 
Giang phát triển.

Đỗ nGọc Diệp

Tại buổi họp báo, chiều 7/4/2011, 
pGS.tS nguyễn Hồng Sơn - 
Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế, 

ĐHQGHn đã công bố chương trình đào 
tạo đại học ngành Kinh tế Quốc tế hệ 
chất lượng cao - chương trình đầu tiên 
của Việt nam (thuộc khối ngành kinh tế) 
đạt chuẩn aUn-Qa.

chương trình đào tạo đại học ngành 
Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng cao là 
chương trình đầu tiên của trường ĐHKt 
và là chương trình đào tạo thứ 2 của 
ĐHQGHn được kiểm định theo tiêu 
chuẩn kiểm định quốc tế thuộc Mạng 
lưới các trường đại học Đông nam á 
(aSEan University network - Quality 
assurance, aUn-Qa).

theo kết quả của đoàn đánh giá ngoài 
của aUn, chương trình đào tạo đại học 
ngành Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng 
cao đạt trung bình 4,69 – mức điểm 
đứng thứ 2 trong số 5 chương trình được 
kiểm định theo chuẩn aUn ở Việt nam. 
aUn-Qa có 18 tiêu chuẩn bao gồm 74 
tiêu chí đánh giá (tùy theo chương trình 
và ngành). Mỗi tiêu chí được chấm điểm 
theo mức thang từ 1 đến 7, trong đó 7 
là mức cao nhất, mức 4 là đạt chuẩn. 
theo kết luận của Đoàn đánh giá ngoài, 

chương trình đào tạo đại học ngành 
KtQt hệ cLc đã triển khai hệ thống đảm 
bảo chất lượng có hiệu quả. tất cả các 
tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá hoàn toàn 
đáp ứng theo chuẩn kiểm định quốc tế 
của Mạng lưới các trường đại học Đông 
nam á. phần lớn các tiêu chuẩn được 
đánh giá và xếp loại tốt, riêng tiêu chuẩn 
về “chất lượng sinh viên” được xếp loại 
rất tốt.

cũng theo kết luận của Đoàn đánh giá, 
việc trường ĐHKt - ĐHQGHn thu hút 
được nhiều giảng viên trẻ tốt nghiệp 
chương trình đào tạo tiến sĩ từ các đại 
học danh tiếng trên thế giới về công tác, 
cũng như thu hút được nhiều học sinh 
giỏi vào học tập đã giúp trường ĐHKt - 
ĐHQGHn trở thành một trong các đơn 
vị hàng đầu về nghiên cứu, đào tạo và 
cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu 
cầu cao của xã hội. Hầu hết sinh viên 
sau khi tốt nghiệp, trong đó có sinh viên 
ngành Kinh tế Quốc tế hệ cLc, đều có 
việc làm đúng chuyên môn đào tạo và 
có khả năng thích ứng nhanh, thành đạt 
trong công việc.

Với thành quả này, trường Đại học Kinh 
tế - ĐHQGHn sẽ tiếp tục đầu tư, phấn 
đấu để xứng đáng với kết quả kiểm định 

cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng 
các chương trình đào tạo khác của mình, 
để hội nhập với các trường đại học trong 
khu vực aSEan và quốc tế.

trường ĐHKt có mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2020 là trở thành đại học theo định 
hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt nam, 
được xếp hạng ngang tầm với một số đại 
học tiến tiến trong khu vực Đông nam 
á, trong đó có một số ngành và nhiều 
chuyên ngành được kiểm định theo tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 
quốc tế (gồm có cả aUn-Qa).

trước đó, trong thời gian từ 6 đến 
8/12/2010, trường Đại học Kinh tế - 
ĐHQGHn đã triển khai việc đánh giá 
ngoài chương trình đào tạo đại học 
ngành Kinh tế quốc tế hệ chất lượng cao 
theo tiêu chuẩn aUn-Qa. Việc đánh giá 
ngoài được thực hiện bởi đoàn chuyên 
gia kiểm định quốc tế bao gồm các giáo 
sư đại học ở thái Lan, phi-lip-pin và tham 
dự của đại diện lãnh đạo cùng cán bộ 
Ban thư ký của aUn.

Diệp cHi

tHêM Một cHƯơnG trìnH Đào tạo Đạt cHUẩn aUn-Qa
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Xây DựnG Văn Hóa cHất LƯợnG tronG ĐHQGHn

Sáng 15/4/2011 đã 
diễn ra Hội nghị giao 
ban công tác đảm 

bảo chất lượng lần thứ 4 
của ĐHQGHn, với sự đăng 
cai tổ chức của trường 
ĐHKHXH&nV.

GS.tS Mai trọng nhuận 
– Giám đốc, chủ tịch Hội 
đồng Kiểm định chất lượng 
ĐHQGHn - nhấn mạnh: qua 
các nội dung bàn thảo cụ 
thể, Hội nghị tập trung đề 
ra các giải pháp nâng cao 
chất lượng; hạn chế các yếu 
tố làm giảm chất lượng hoặc 
gây khó khăn cho việc nâng 
cao chất lượng; tạo dựng 
và phát triển văn hóa chất 
lượng; thông tin về độ tin cậy, giá trị của 
các phiếu đánh giá môn học và chia sẻ 
kinh nghiệm về việc tham gia kiểm định 
chất lượng theo chuẩn aUn.

theo báo cáo sơ kết của đại diện Hội 
đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHn - 
pGS.tS nguyễn Quý thanh – phó Viện 
trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo 
dục ĐHQGHn: về cơ bản, các đơn vị 
thành viên đã có nhiều cố gắng, cơ bản 
hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ 
trong kế hoạch nhiệm vụ công tác kiểm 
định chất lượng. các đơn vị đã có nhiều 
nỗ lực trong việc nâng cao năng lực đảm 
bảo chất lượng cho cán bộ, phát triển 
môi trường văn hóa chất lượng và tiến 
hành nhiều hoạt động cụ thể liên quan 

đến công tác đảm bảo chất lượng.

Xây dựng văn hóa chất lượng trong 
ĐHQGHn là nội dung thu hút được 
nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia 
hội nghị. GS.tS Mai trọng nhuận chia 
sẻ: văn hóa chất lượng là thói quen làm 
cho mọi việc có chất lượng. trong khi đó, 
pGS.tS nguyễn thị phương nga khẳng 
định: “Văn hóa chất lượng là một hệ 
thống các giá trị của tổ chức để tạo ra 
môi trường thuận lợi cho việc thiết lập 
và liên tục cải tiến chất lượng”. cùng với 
đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận về 
một số diễn giải và quan niệm của pGS. 
nguyễn Kim Sơn về việc xây dựng văn 
hóa chất lượng ở trường ĐHKHXH&nV. 
Song tựu chung, các đại biểu đều cho 
rằng: chất lượng được thể hiện qua sản 

phẩm và các điều kiện tạo ra 
sản phẩm; môi trường là yếu 
tố quan trọng để tạo nên chất 
lượng; muốn xây dựng văn hóa 
chất lượng thành công thì các 
bên liên quan cần thấu hiểu 
vè giá trị và lợi ích của văn hóa 
chất lượng,...

tại hội nghị, GS.tS Mai trọng 
nhuận nhấn mạnh trong thời 
gian tới, ĐHQGHn phải tích 
cực để sớm ban hành một 
số văn bản liên quan đển quy 
định kiểm định chất lượng, 
các bộ tiêu chuẩn kiểm định 
chất lượng, văn hóa chất 
lượng. cùng với đó, Giám đốc 
ĐHQGHn chỉ đạo các đơn vị 
xây dựng báo cáo tự đánh giá; 

thực hiện đánh giá môn học; giảng viên 
tự đánh giá bài giảng; tăng cường công 
tác thông tin trên cổng thông tin điện tử 
ĐHQGHn theo chuẩn QS và tổ chức các 
nội dung để sớm đẩy mạnh thứ hạng của 
ĐHQGHn trong bảng xếp hạng quốc tế.

GS.tS Mai trọng nhuận đặc biệt lưu ý 
đến việc ĐHQGHn sớm tổ chức tập huấn 
triển khai đánh giá thủ trưởng đơn vị đào 
tạo và thí điểm thực hiện đối với Hiệu 
trưởng trường ĐH Kinh tế, Viện trưởng 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, chủ 
nhiệm Khoa Quốc tế và Giám đốc trung 
tâm thông tin thư viện trước khi thực 
hiện đại trà.

nGọc Diệp

Mở rộnG QUan Hệ Hợp tác Với ĐH oXForD

chiều 19/4/2011, GS.tS Mai 
trọng nhuận - Giám đốc 
ĐHQGHn đã có buổi tiếp và 

làm việc với tS. nguyễn Mạnh Đức, đại 
điện Đại học oxford (Vương quốc anh).

cùng tiếp, có pGS.tS nguyễn Hồng 
Sơn - Hiệu trưởng trường ĐHKt; pGS.tS 
nguyễn ngọc Bình - Hiệu trưởng trường 
ĐHcn; pGS.tSKH nguyễn Đình Đức - 
phó Hiệu trưởng trường ĐHcn.

tại buổi tiếp, tS. nguyễn Mạnh Đức 

cám ơn sự đón tiếp của ĐHQGHn, đồng 
thời giới thiệu đôi nét về ĐH oxford. Đây 
là một trong những đại học nổi tiếng 
thế giới, tập trung đào tạo vào 3 mảng 
chính: tự nhiên và công nghệ, đời sống 
con người, các vấn đề xã hội. tS bày tỏ 
mong muốn buổi làm việc hôm nay sẽ 
mở ra cơ hội hợp tác giữa ĐH oxford và 
trường ĐHcn, ĐHQGHn về các lĩnh vực 
đào tạo và nghiên cứu như công nghệ 
hạt nhân, đặc biệt là công nghệ phản 
ứng nhiệt hạch, khoa học vật liệu và một 

số vấn đề khác.

GS.tS Mai trọng nhuận cũng giới thiệu 
một số nét chính về ĐHQGHn, đặc biệt 
nhấn mạnh đến công nghệ hạt nhân 
là lĩnh vực ĐHQGHn lâu nay rất quan 
tâm. Giám đốc hi vọng ĐHQGHn và ĐH 
oxford sẽ có nhiều cơ hội hợp tác không 
chỉ ở lĩnh vực công nghệ hạt nhân mà 
còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa.

Việt Hà
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tin tức

tănG cƯờnG tínH tự cHỦ, tự cHịU trácH nHiệM tronG các Đại Học

Ngày 9/4/2011 đã diễn ra hội 
thảo quốc tế thường niên "tăng 
cường quan hệ hợp tác giáo dục 

đại học Việt nam - Hoa Kỳ" do Bộ Giáo 
dục-Đào tạo và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ 
chức với sự tham dự của các nhà khoa 
học, người làm chính sách, học giả, nhà 
quản lý giáo dục hai nước.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, 
người làm chính sách, học giả, nhà 
quản lý giáo dục thảo luận, chia sẻ kinh 
nghiệm để thúc đẩy hơn nữa quan hệ 
hợp tác giáo dục đại học hai nước. các 
báo cáo tham luận tập trung vào những 
chủ đề chính như: tăng cường cơ hội 
giáo dục Hoa Kỳ ở Việt nam; tích hợp 
kinh nghiệm và bài học của giáo dục 
ĐH Hoa Kỳ để góp phần đào tạo chất 
lượng cao ở Việt nam; liên kết giáo dục, 
nghiên cứu với doanh nghiệp…

theo GS.tS Bùi Văn Ga – thứ trưởng Bộ 
GD&Đt, tại hội nghị lần này, học giả hai 
nước cùng thảo luận để tìm kiếm những 
khả năng và giải pháp khả thi, những nội 

dung mà các trường ĐH Hoa Kỳ có khả 
năng giúp đỡ để giúp hình thành những 
đại học xuất sắc của Việt nam theo mô 
hình đại học Hoa Kỳ.

chứng kiến sự đổi mới và phát triển 
của giáo dục ĐH Việt nam, GS. Kathryn 
Mohrman – Giám đốc Liên hiệp thiết kế 
ĐH, cho rằng, bà rất ấn tượng trước sự 
nghiêm túc của Việt nam  trong việc tìm 
kiếm các giải pháp để cải tiến hơn nữa 
hệ thống giáo dục đại học. Một trong số 
đó là việc thành lập nhóm đặc trách giáo 
dục chung giữa chính phủ Việt nam và 
chính phủ Hoa Kỳ, và cả hai nước đang 
cùng phối hợp triển khai những khuyến 
nghị do nhóm đặc trách đưa ra.

Bà cũng nhấn mạnh, thành tựu dễ nhận 
thấy nhất là số lượng sinh viên Việt nam 
đang học tập tại Hoa Kỳ đã tăng gấp 4 
lần trong vòng 4 năm qua.

tuy nhiên, để nhanh chóng hội nhập 
với giáo dục đại học thế giới, theo GS. 
Kathryn Mohrman, Việt nam cần xây 

dựng một mô hình đại học cho riêng 
mình, trong đó cần giữ lại những gì đặc 
trưng của Việt nam, thay vì rập khuân 
mẫu mô hình của nước ngoài.

GS. Kathryn Mohrman khẳng định: 
“Việc trao thêm quyền tự chủ cho các 
cơ sở giáo dục là một bước đi hoàn toàn 
đúng dắn và tôi nhất trí cao với hướng đi 
này vì nếu không được trao thêm quyền 
tự chủ cho các trường đại học, Việt nam 
khó có thể đạt được mục tiêu là có một 
đại học nằm trong top 200 trường đại 
học hàng đầu vào năm 2025”.

ngoài ra, GS. Kathryn Mohrman đồng 
tình với ý kiến cho rằng, các trường đại 
học cần phát triển theo hướng đa ngành.

tham luận tại Hội thảo, GS.tS Mai trọng 
nhuận – Giám đốc ĐHQGHn đã làm rõ 
khái niệm về quản trị đại học tiên tiến và 
đối chiếu giữa mô hình đại học của Hoa 
Kỳ và Việt nam để từ đó chỉ ra những 
kinh nghiệm cần thiết cho việc xây dựng 
đại học tiên tiến ở Việt nam.

Đồng tình với ý kiến của GS. Kathryn 
Mohrman, GS.tS Mai trọng nhuận 
nhấn mạnh, động lực phát triển quan 
trọng của một ĐH là được trao quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao. Về điều 
này, các ĐH ở Việt nam cần tham khảo 
kinh nghiệm từ giáo dục đại học Hoa 
Kỳ. công tác tăng cường kiểm định chất 
lượng giáo dục, theo GS.tS mai trọng 
nhuận, là tối cần thiết.

HồnG nGọt

tHúc Đẩy Hợp tác Giữa ĐHQGHn Và ĐH San DiEGo

Sáng 1/4/2011, đoàn ĐH bang 
San Diego (Hoa Kỳ) do tS. nancy 
Marlin, Giám đốc dẫn đầu đã đến 

thăm và làm việc với ĐHQGHn.

nội dung của buổi làm việc bao gồm 
việc xây dựng chương trình hợp tác giữa 
hai ĐH trong các lĩnh vực: KHXn&nV, 
kinh doanh quốc tế, tiếng anh, công 
nghệ và học từ xa; các chương trình trao 
đổi mùa hè.

trong nội dung thỏa thuận hợp tác hai 
bên đề cập đến việc trao đổi sinh viên, 
trao đổi giảng viên. Theo đó, hai bên sẽ 

cử giáo sư hướng dẫn giảng viên trao 
đổi. Đặc biệt, với chương trình học giả 
thỉnh giảng, các giảng viên, sinh viên sau 
đại học có thể tham gia chương trình với 
mục đích nghiên cứu, thực tập, giảng 
dạy ngắn hạn.

phát biểu tại buổi làm việc, GS.tSKH Vũ 
Minh Giang  – phó Giám đốc ĐHQGHn 
- nhấn mạnh, là tiền thân của ĐH Đông 
Dương được thành lập từ năm 1906, 
ĐHQGHn đã phát huy hiệu quả tính 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng thời 
ưu tiên hợp tác quốc tế và coi đây là 

phương thức quan trọng để nhanh 
chóng đưa ĐHQGHn đạt trình độ quốc 
tế. ĐHQGHn đã có hợp tác với hơn 130 
đại học uy tín trên thế giới, trong đó 
có nhiều ĐH của Mỹ như ĐH chicago. 
GS.tSKH Vũ Minh Giang bày tỏ vui 
mừng khi ĐH San Diego đã tin tưởng 
chọn ĐHQGHn là đối tác.

cuối buổi làm việc, hai bên tiến hành ký 
kết thỏa thuận hợp tác.

Đức MinH
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Ngày 28/3/2011, Đại học Quốc gia 
thành phố Hồ chí Minh (ĐHQG-
HcM) và Đại học new South 

Wales (UnSW, úc) đã tổ chức Lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác. tham dự buổi lễ có 
GS. richard Henry, phó hiệu trưởng UnSW 
và pGS.tS Lê Quang Minh, phó Giám đốc 
ĐHQG-HcM.

theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác 

trong các công trình nghiên cứu, trao đổi 
giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, trong 
cuộc họp, đại diện hai bên đã trao đổi các 
khả năng hợp tác khác trong thời gian tới 
như: tập huấn về quản trị đại học, nâng 
cao năng lực các giảng viên dạy tiếng anh 
của ĐHQG-HcM nói riêng và các trường 
đại học ở khu vực miền nam nói chung, 
trao đổi phương pháp giảng dạy giữa 
giảng viên của hai đại học.

UnSW nằm ở Sydney, là một trong những 
đại học hàng đầu của úc và là trường có 
hệ thống giáo dục quốc tế hàng đầu, với 
số lượng sinh viên quốc tế theo học nhiều 
nhất tại úc. nhằm mở rộng hợp tác giáo 
dục lâu dài với Việt nam, UnSW đã có văn 
phòng đại diện tại Hà nội và tp. Hồ chí 
Minh .

TraNg TiN 
ĐHQG.HcM

tin tức

Ngày 5/4/2011, đoàn công tác chính 
phủ do phó Thủ tướng chính phủ 
nguyễn thiện nhân dẫn đầu đã 

đến thăm và làm việc với trường ĐH KHtn 
về kết quả đào tạo chương trình tiên tiến 
ngành công nghệ thông tin đang triển 
khai tại trường.

trước buổi làm việc, phó Thủ tướng chính 
phủ nguyễn thiện nhân và đoàn công tác 
đã đi tham quan cơ sở vật chất, dự giờ và 
trao đổi với sinh viên chương trình tiên tiến 
của trường ĐH KHtn về các vấn đề liên 
quan đến học tập và nghiên cứu.

tại buổi làm việc, phó Thủ tướng chính 
phủ nguyễn thiện nhân và đoàn công 
tác đã nghe báo cáo sơ kết 4 năm thực 
hiện chương trình tiên tiến của trường ĐH 
KHtn, những khó khăn, vướng mắc của 
nhà trường và sinh viên trong quá trình 
thực hiện chương trình này.

từ năm 2006, trường ĐH KHtn được Bộ 

Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ triển 
khai thực hiện chương trình tiên tiến 
ngành công nghệ thông tin, chuyên 
ngành Khoa học máy tính. nhà trường đã 
chọn đối tác là ĐH portland State University 
(Hoa Kỳ) kết hợp xây dựng chương trình 
đào tạo.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy 
chương trình tiên tiến của trường đảm 
bảo theo yêu cầu, trong đó giảng viên Việt 
nam tham gia chương trình là 28 người, 
giảng viên nước ngoài từ các trường ĐH uy 
tín của Mỹ, pháp, Đức có 9 người. Đã có 
17 lượt cán bộ giảng dạy và cán bộ quản 
lý được cử đi thực tập giảng dạy và nghiên 
cứu tại nước ngoài.

Sau năm khóa đào tạo, tỷ lệ sinh viên có 
điểm trung bình khá, giỏi của chương trình 
luôn đạt trên 70%. Hiện trường ĐH KHtn 
là 1 trong 5 trường ĐH trong cả nước triển 
khai thành công đào tạo theo chương 

trình tiên tiến.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã trao 
đổi và đóng góp ý kiến về việc xây dựng 
chương trình đào tạo, đặc biệt là việc 
giải quyết vấn đề tài chính và đầu ra cho 
chương trình chương trình tiên tiến của 
trường ĐH KHtn.  

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, phó 
Thủ tướng chính phủ nguyễn thiện nhân 
đánh giá cao nỗ lực, tinh thần làm việc trách 
nhiệm, sáng tạo và kết quả đáng khích lệ 
của trường ĐH KHtn, một trong những 
trường đi đầu thực hiện chương trình tiên 
tiến. phó Thủ tướng chính phủ yêu cầu 
nhà trường làm rõ hơn tình hình sinh viên 
chương trình tiên tiến sau khi ra trường, rà 
soát lại cách làm, rút kinh nghiệm để tiến 
tới mở rộng chương trình, đồng thời ủng 
hộ trường ĐH KHtn mở thêm chương 
trình tiên tiến ngành công nghệ phần 
mềm như đề nghị của nhà trường.

 pHó tHỦ tƯớnG cHínH pHỦ nGUyễn tHiện nHân Đến tHăM Và LàM Việc Với trƯờnG ĐH KHtn
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Ngày 29/3/2011, ĐHQGHn đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt 
động Khoa học – công nghệ 

của ĐHQGHn 2006 – 2010 dưới sự 
chủ trì của GS.tS Mai trọng nhuận – 
Giám đốc ĐHQGHn, GS.tSKH Vũ Minh 
Giang – phó Giám đốc ĐHQGHn, tS. 
Lê Đình tiến – thứ trưởng Bộ KH&cn, 
GS.tS nguyễn cao Huần – trưởng Ban 
KH&cn, ĐHQGHn.

tham dự Hội nghị còn có pGS.tS trần 
Quang Quý – thứ trưởng Bộ GD&Đt, 
đại diện Viện KH&cn Việt nam, các 
tập đoàn, công ty, đối tác chiến lược 

của ĐHQGHn cùng các lãnh đạo, cán 
bộ, nhà khoa học các đơn vị trực thuộc 
ĐHQGHn.

phát biểu khai mạc, GS.tS Mai trọng 
nhuận nhấn mạnh, 5 năm qua, thực 
hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước 
coi KHcn là then chốt, đóng vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, 
ĐHQGHn đã có những công trình khoa 
học quan trọng đóng góp trực tiếp cho 
lĩnh vực khoa học cơ bản ở Việt nam, 
góp phần làm nền tảng sáng tạo, phát 
triển công nghệ và chuyển giao tri thức; 
có nhiều công trình khoa học, đặc biệt 

là những công trình liên ngành, liên 
lĩnh vực phục vụ tích cực cho phát triển 
kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, phát 
triển bền vững cũng như ứng phó thông 
minh với biến đổi khí hậu; ĐHQGHn đã 
kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu 
khoa học và đã đi đầu trong phương 
pháp đào tạo mới – phương pháp đào 
tạo dựa vào nghiên cứu khoa học, đồng 
thời cũng là phương pháp triển khai 
nghiên cứu khoa học dựa vào đào tạo; 
tổ chức những nhóm nghiên cứu mạnh, 
nhóm nghiên cứu xuất sắc và tạo mối 
tương tác hiệu quả, đa chiều giữa trường 
đại học – viện nghiên cứu – doanh 

“ĐúnG” Và “trúnG” Với HƯớnG 
pHát triển KHoa Học cônG nGHệ 

cỦa Đất nƯớc 
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nghiệp; vị thế, uy tín của ĐHQGHn ngày 
càng được nâng lên trên trường quốc tế.

GS.tS Mai trọng nhuận cho rằng, trong 
thời gian tới, ĐHQGHn sẽ tích cực hơn 
nữa nhằm đưa chất lượng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc 
tế, trong đó KHcn được coi là khâu đột 
phá. Để làm được điều đó, theo GS.tS 

Mai trọng nhuận, cần tập trung vào 
một số trọng điểm: tiếp tục phát huy 
truyền thống và thế mạnh của ĐHQGHn 
trong đó phát triển nghiên cứu cơ bản 
xứng tầm với nhiều công trình nghiên 
cứu đạt trình độ quốc tế; phát triển 
những nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh 
vực; tiếp tục tích hợp chặt chẽ nghiên 
cứu khoa học với đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao, trình độ cao.

trong báo cáo tổng kết của hội nghị đã 
nêu bật một số thành tựu quan trọng mà 
tập thể các nhà khoa học của ĐHQGHn 
đạt trược trong giai đoạn vừa qua: 

Về số lượng các bài báo trên các tạp chí 
khoa học có uy tín, ĐHQGHn vẫn là đơn 
vị đi đầu trong các trường đại học của cả 
nước có số bài đăng trên tạp chí quốc tế 
có uy tín. Số lượng bài báo được đăng 
hàng năm vẫn tăng từ 132 bài năm 
2008, 169 bài năm 2009 và 142 bài 
năm 2010. Điều này phản ánh hướng 

đi đúng đắn của hoạt động KHcn của 
ĐHQGHn không chỉ phục vụ đào tạo 
chất lượng cao, mà còn hòa nhập với xu 
thế khoa học công nghệ hiện đại, tiên 
tiến của thế giới và thiết thực phục vụ xã 
hội, đồng hành cùng thực tiễn phát triển 
của đất nước;

Đặc biệt, trong Đại lễ kỷ niệm 1000 

năm thăng Long - Hà nội, ngoài việc 
chủ trì và hoàn thành xuất sắc các đề 
tài cấp nhà nước thuộc chương trình 
KHcn đặc biệt KX.09, các nhà khoa học 
của ĐHQGHn đã có đóng góp nổi bật 
trong việc xây dựng tủ sách thăng Long 
- Hà nội nghìn năm văn hiến, đã xuất 
bản 34 / 97 bộ sách quý phục vụ Đại 
lễ. ĐHQGHn cũng là đơn vị được Ban 
tuyên giáo trung ương và UBnD thành 
phố Hà nội giao nhiệm vụ tổ chức Hội 
thảo khoa học quốc tế duy nhất kỷ niệm 
1000 năm thăng Long - Hà nội mà theo 
đánh giá của dư luận xã hội đây là điểm 
sáng trí tuệ trong các hoạt động kỷ niệm 
1000 năm thăng Long-Hà nội;

thúc đẩy nhóm nghiên cứu mạnh đạt 
trình độ quốc tế làm cơ sở hình thành 
trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Hiện 
nay, ĐHQGHn có trên 30 nhóm nghiên 
cứu mạnh đang thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học có tính mũi nhọn của các 
ngành, nhóm ngành ở các đơn vị và trên 

quy mô của ĐHQGHn, đang hình thành 
trung tâm nghiên cứu xuất sắc.. năm 
2009, 2010 ĐHQGHn đã khởi động đầu 
tư thí điểm cho một số nhóm nghiên 
cứu mạnh có sản phẩm đăng ký sở hữu 
trí tuệ, sản phẩm đạt chất lượng cao, có 
khả năng giải quyết nhiệm vụ liên quan 
đến chính trị của đất nước;

Là một trong những đầu mối hợp tác 
quốc tế về đào tạo và KHcn của cả 
nước, ĐHQGHn luôn coi trọng công tác 
phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, coi 
đây như một giải pháp chiến lược quan 
trọng nhằm nâng cao hiệu quả và chất 
lượng các bậc đào tạo đại học, sau đại 
học và các hoạt động KHcn. Hiện nay 
ĐHQGHn hợp tác với hơn 135 trường 
đại học, viện nghiên cứu, trung tâm 
KHcn lớn, có uy tín của hơn 80 quốc 
gia. 

ĐHQGHn đã triển khai, mở rộng và thực 
hiện có hiệu quả hợp tác trường - Viện 
- Doanh nghiệp- ĐHQGHn đã ký với các 
viện, tập đoàn kinh tế lớn như Bộ tài 
nguyên & Môi trường,tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt nam, Viettel...;

Đặc biệt, việc các nhà giáo - nhà khoa 
học của ĐHQGHn đạt được những giải 
thưởng quốc tế, quốc gia có uy tín cao 
chứng tỏ rằng tiềm năng KHcn của 
ĐHQGHn đủ mạnh, hoàn toàn có thể 
tạo ra những sản phẩm KHcn đỉnh cao 
của thế giới và của quốc gia.

phương hướng phát triển KHcn của 
ĐHQGHn giai đoạn 2011 - 2015 xác 
định mục tiêu: tăng cường năng lực, tập 
trung đầu tư, đổi mới mạnh mẽ phương 
thức tổ chức và quản lý nhằm tạo bước 
chuyển biến đột phá về chất lượng của 
các hoạt động KHcn, tạo ra các sản 
phẩm KHcn đỉnh cao, ngang trình độ 
tiên tiến của khu vực và thế giới, thiết 
thực phục vụ việc nâng cao chất lượng 
đào tạo ở ĐHQGHn, có sức cạnh tranh 
cao trên thị trường KHcn, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp cnH, HĐH đất 
nước, phát triển văn hóa, con người Việt 
nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 
nhập quốc tế. 

nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nói 
trên, trong thời gian từ 2011 - 2015, 
ĐHQGHn sẽ phát triển hoạt động KHcn 
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của mình theo những định hướng và giải 
pháp ưu tiên:

tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu 
mạnh, nhóm nghiên cứu quốc tế và tập 
thể khoa học tinh nhuệ để có được các 
kết quả khoa học đỉnh cao và sản phẩm 
công nghệ đột phá (Bằng SHtt, các giải 
thưởng KHcn cấp quốc gia, quốc tế, 
các bài báo quốc tế đăng trên các tạp 
chí khoa học danh tiếng, các công trình 
chuyên khảo có uy tín và các giải pháp 
tư vấn chính sách cho các cơ quan hoạch 
định chính sách của Đảng và nhà nước 
vv..);

tăng cường đầu tư chiều sâu và năng lực 
các ptn hiện đại phục vụ đào tạo chất 
lượng cao và ncKH. Dành ưu tiên cao 
cho các dự án đầu tư xây dựng hệ thống 
ptn công nghệ nano, ptn đại cương và 
trung tâm truyền thông và giáo dục văn 
hóa truyền thống; tiếp tục đầu tư chiều 
sâu, tăng cường năng lực và hiệu quả sử 
dụng của hệ thống ptn hiện có;

tập trung phát triển công nghệ cao, chế 
tạo sản xuất thử các sản phẩm KHcn để 
phục vụ thiết thực kinh tế - xã hội. Đầu 
tư cho các "vườn ươm công nghệ";

triệt để áp dụng nguyên tắc lấy chất 
lượng và hiệu quả đầu ra (outcome 
based approach) trong việc xác định, tổ 
chức triển khai nhiệm vụ KHcn và mua 
sắm, đầu tư trang thiết bị nhằm tạo ra 
bước chuyển biến đột phá trong quản lý 
hoạt động KHcn ở ĐHQGHn, đảm bảo 
việc quản lý KHcn phải mở đường và hỗ 
trợ cho việc đạt được những sản phẩm 
KHcn đỉnh cao, có ý nghĩa thiết thực 

đối với sự nghiệp đào tạo chất lượng cao 
của ĐHQGHn và góp phần xứng đáng 
vào sự nghiệp phát triển đất nước;

triển khai các nhiệm vụ KHcn trọng 
điểm hướng tới phục vụ tốt nhất, có 
hiệu quả cao cho nhiệm vụ chiến lược 
(các chương trình đào tạo đại học và sau 
đại học đạt chuẩn quốc tế - chương trình 
16+23), góp phần tạo bước chuyển biến 
đột phá về chất lượng đào tạo, nhất là 
đào tạo sau đại học;

triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chương trình hợp tác với các bộ, ngành 
- Bộ tài nguyên và Môi trường, ĐHQG 
tp. HcM, trung tâm KHcn quân sự, 
Viện KHcn Việt nam, tập đoàn Dầu 
khí quốc gia Việt nam, tập đoàn Viettel, 
tập đoàn Vinashin và các đối tác khác 

nhằm tăng cường nguồn lực, hướng tới 
các sản phẩm KHcn đỉnh cao, với tính 
ứng dụng cao;

Đẩy mạnh hợp tác ncKH với các địa 
phương, quan tâm tới thủ đô Hà nội 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền 
vững và bảo vệ môi trường;

tích cực triển khai tốt các dự án hợp tác 
quốc tế về KHcn, ưu tiên tới các đối tác 
có quan hệ truyền thống và các đối tác 
đang hợp tác như nhật Bản, Bỉ, Đan 
Mạch, Mỹ, pháp, ngân hàng thế giới...;

trong thời gian từ 2011-2015, ĐHQGHn 
có kế hoạch tổ chức thành công một số 
hội thảo quốc tế quan trọng, trong đó 
có Hội thảo quốc tế về Việt nam học 
lần thứ iV, các hoạt động trong khuôn 
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khổ BESEtoHa, mạng lưới các trường 
đại học châu á ( inter asean Universities 
networks),ict và các hội thảo lớn trong 
các lĩnh vực biến đổi khí hậu toàn cầu, 
phát triển bền vững và công nghệ mũi 
nhọn...;

tổ chức tốt hoạt động sinh viên nghiên 
cứu khoa học và nghiên cứu, hình thành 
các diễn đàn khoa học cho các học viên 
cao học, ncS và cán bộ trẻ;

Một số hướng KHcn mũi nhọn, có khả 
năng phát triển đột phá và có khả năng 
giải quyết các vấn đề thời sự của thực 
tiễn đời sống, xã hội cần ưu tiên;

Xây dựng và nâng cao chất lượng tạp chí 
KHcn đạt trình độ quốc tế, phấn đấu có 
2 tạp chí quốc tế. 

tại Hội nghị, tS. Lê Đình tiến – thứ 
trưởng Bộ KH&cn khẳng định ĐHQGHn 
là tổ chức KHcn có vị trí hết sức quan 
trọng và hàng đầu của đất nước trong 
đào tạo nguồn nhân lực KHcn chất 
lượng cao, đồng thời tiến hành các 
hoạt động nghiên cứu khoa học đỉnh 
cao. ĐHQGHn tập trung nguồn lực 
KHcn lớn và là một tiềm năng đối với sự 
phát triển KHcn của Việt nam. những 
nghiên cứu khoa học của ĐHQGHn đã 
“trúng” và “đúng” với hướng phát triển 
KHcn của đất nước hiện nay.

Đồng tình với đánh giá của tS. Lê Đình 
tiến, thứ trưởng Bộ GD&Đt trần Quang 
Quý, cho rằng hoat động KHcn của 
ĐHQGHn có nhiều khởi sắc cả về số 
lượng và chất lượng. ĐHQGHn là tấm 

gương sáng trong hệ thống giáo dục đại 
học cả nước về đào tạo và nghiên cứu 
khoa học.

phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.tSKH Vũ 
Minh Giang – phó Giám đốc ĐHQGHn 
kết luận: Bên cạnh những thành tựu đạt 
được thì hoạt động KHcn của ĐHQGHn 
còn một số hạn chế: những sản phẩm 
đỉnh cao vẫn còn khiêm tốn, bên cạnh 
đó một số sản phẩm KHcn chưa gắn với 
thực tiễn sâu và rộng.

trong thời gian tới, GS.tSKH Vũ Minh 
Giang chỉ ra một số định hướng chính để 
nâng KHcn của ĐHQGHn lên tầm cao 
mới đó là: tiếp tục phát huy, triển khai 
những thế mạnh và thành quả KHcn đã 
đạt được; ĐHQGHn sẽ chú trọng nghiên 
cứu cơ bản theo hướng tinh; tập trung 
xây dựng một số lĩnh vực khoa học mới 
của thế giới như Biến đổi khí hậu và 
Khoa học bền vững; triển khai hiệu quả 
hợp tác với các tập đoàn, địa phương và 
những đối tác chiến lược khác; đầu tư 
để có được những sản phẩm đỉnh cao 
không chỉ là những bài báo quốc tế mà 
còn bao gồm những nghiên cứu ứng 
dụng, có giá trị thực tiễn cao; gắn kết 
chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu. 
theo GS.tSKH Vũ Minh Giang, những 
người học sau đại học phải trở thành 
một phần hữu cơ của đề tài nghiên cứu.

cũng tại Hội nghị, ĐHQGHn đã trao các 
Giải thưởng công trình KHcn tiêu biểu, 
Giải thưởng KHcn của ĐHQGHn cho 
các nhà khoa học.

Đức MinH
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Trong tiết trời mát mẻ, giữa đất trời 
thủ đô nghìn năm văn hiến nhưng 
ấm áp tình người đã tạo nên điểm 

nhấn đặc biệt trong ngày hôm nay, khi 
tất cả chúng ta - những người làm công 
tác quản lý, nhà khoa học và người làm 
chính sách - tề tựu ở đây để làm một 
công việc đầy ý nghĩa “vì Hà Giang phát 
triển”.

Với tinh thần đó, lời đầu tiên, thay mặt 
lãnh đạo ĐHQGHn, tôi xin gửi lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất tới tất cả các đồng chí 
lãnh đạo, các vị khách quí, các nhà khoa 
học, các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
có mặt tại sự kiện đáng nhớ này.

***

trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự 
phát triển của nhân loại đã bước lên một 
tầm cao mới. nấc thang phát triển mới 
cũng đặt các quốc gia vào cuộc cạnh 
tranh khốc liệt. Để vươn lên, mỗi quốc 
gia đều phải ý thức tăng cường năng lực 

cạnh tranh thông qua việc thu hút chất 
xám, phát huy sức mạnh của  chính mình 
và không ngừng đào tạo một nguồn 
nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, có 
khả năng sáng tạo và thích ứng cao với 
những biến động không ngừng của tự 
nhiên xã hội, đồng thời bắt nhịp với hội 
nhập quốc tế thành công. Để có bước đi 
mang tính đột phá, cần phải có một đầu 
tàu, làm nòng cốt đổi mới nền giáo dục 
đại học nước nhà.

Việc chính phủ thành lập 2 Đại học 
Quốc gia với mục tiêu xây dựng một số 
trung tâm đại học tiên tiến đa ngành, đa 
lĩnh vực, chất lượng cao, từng bước đạt 
chuẩn khu vực và quốc tế làm nòng cột 
cho đổi mới giáo dục Việt nam trong bối 
cảnh hội nhập sâu. Đó là một chủ trương 
hoàn toàn đúng đắn, có tầm chiến lược 
của Đảng và nhà nước. thực hiện sứ 
mệnh Đảng và nhà nước giao, ĐHQGHn 
là đơn vị tiên phong trong đổi mới quản 
trị đại học và có đóng góp quan trọng 

cho giáo dục đại học nói riêng và phát 
triển kinh tế - xã hội nói chung.

***

Mô hình hợp tác “Đại học – Địa phương” 
đã trở nên phổ biến trên thế giới. Hầu hết 
các đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ, châu 
âu và cả những đại học hàng đầu châu 
á như nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.. 
đều coi đây là thước đo “sự thành công” 
của chính mình, đồng thời là phương 
thức đưa khoa học ra khỏi “tháp ngà”, 
biến  “biến sỏi đá thành vàng” như kinh 
nghiệm của Đại học a&M, bang texas, 
Hoa Kỳ. 

ĐHQGHn hàng năm cung cấp khoảng 
8000 cán bộ khoa học, quản lý, giảng 
viên các trường đại học chất lượng cao 
thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, công nghệ, xã hội, nhân văn, kinh 
tế, luật, giáo dục… đáp ứng ngày càng 
cao sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. ĐHQGHn cũng là đơn vị 

tănG cƯờnG tHế Và Lực
(toàn Văn Bài pHát BiểU cỦa GS.tS Mai trọnG nHUận - GiáM Đốc ĐHQGHn tại 

Hội tHảo KHoa Học Và Diễn Đàn ĐầU tƯ "Vì Hà GianG pHát triển")
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tiêU ĐiểM

có nhiều nhất công trình khoa học công 
bố trên các tạp chí khoa học quốc tế và 
có nhiều công trình nền tảng phát triển 
khoa học cơ bản cũng như những công 
trình tạo nên các ngành khoa học mới 
ở Việt nam như Việt nam học, Khu vực 
học, Môi trường, phát triển bền vững, 
Biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề 
quan trọng như Mô hình phát triển bền 
vững kinh tế vùng biên, cơ sở khoa học 
cho việc bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh 
thổ quốc gia và nhiều ứng dụng quan 
trọng khác. ĐHQGHn cũng là đơn vị tiên 
phong trong đổi mới quản trị đại học 
theo tiếp cận sản phẩm đầu ra, quản trị 
nguồn nhân lực tiên tiến, đẩy mạnh mối 
quan hệ hợp tác toàn diện 4 nhà: đại học 
– viện nghiên cứu – doanh nghiệp – bộ, 
ban, ngành và địa phương. những thế 
mạnh đặc thù ấy chắc chắn sẽ được nhân 
lên khi chúng ta hợp tác với Hà Giang. 

***

Hà Giang là một tỉnh biên giới phía Bắc 
của tổ quốc, nơi có vị trí địa chính trị 
đặc biệt quan trọng nhưng cũng đồng 
thời là một tỉnh đặc biệt khó khăn cả 
về tự nhiên và kinh tế xã hội như đồng 
chí Bí thư tỉnh ủy triệu tài Vinh đã nhấn 
mạnh. trong bối cảnh ấy, để phát triển 
Hà Giang một cách nhanh chóng nhất, 

bền vững nhất, hiệu quả nhất, khơi dậy 
được hết những tiềm năng, vị thế của 
mình như đồng chí nguyễn Xuân phúc 
vừa chỉ đạo, thì một trong những cách 
tốt nhất là phát triển dựa vào nguồn lực 
con người và cùng với đó là đầu tư cơ chế 
chính sách đặc thù, cơ sở hạ tầng của 
chính phủ, sự đầu tư của các nhà doanh 
nghiệp, sự hợp tác của các địa phương, 
các trường đại học, các viện nghiên cứu. 
chính vì vị trí địa chính trị đặc biệt của 
tỉnh như vậy nên chúng tôi cho rằng đầu 
tư cho Hà Giang, đầu tư cho sự phát triển 
của Hà Giang chính là đầu tư xây dựng 
và bảo vệ tổ quốc Việt nam, đảm bảo 
chủ quyền an ninh quốc gia, cho bảo 
tồn, phát triển nhiều nguồn tài nguyên 
độc đáo cả về tự nhiên, văn hóa. Vì vậy, 
có thể nói đầu tư cho Hà Giang là đầu tư 
“một vốn, bốn lời”. 

chúng tôi vui mừng khi tỉnh Hà Giang đã 
tín nhiệm, lựa chọn ĐHQGHn trở thành 
đối tác quan trọng trong phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo chủ quyền và an 
ninh quốc gia. ĐHQGHn xác định nhiệm 
vụ hợp tác này vừa là nghĩa vụ, là trách 
nhiệm nhưng đồng thời cũng là niềm 
vinh dự và tự hào của toàn thể cán bộ, 
nhà khoa học và sinh viên của ĐHQGHn.

ĐHQGHn sẽ cố gắng hết sức, tạo điều 

kiện, giúp tỉnh Hà Giang đào tạo đội ngũ 
cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, 
đồng thời phối kết hợp với các cơ quan 
liên quan triển khai “hình mẫu” hợp tác 
“Đại học và Địa phương”, trước hết là 
tập trung trí tuệ, công sức cùng với Hà 
Giang xây dựng và triển khai các dự án 
theo các hướng đột phá, chiến lược mà 
đồng chí nguyễn Xuân phúc, Ủy viên 
Bộ chính trị, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn 
phòng chính phủ đã chỉ đạo, đó là các 
dự án KHcn về môi trường, phòng tránh 
thiên tai, ứng phó thông minh với biến 
đổi khí hậu. Bên cạnh đó, tất nhiên, 
ĐHQGHn cũng sẽ quan tâm và nỗ lực 
hết sức mình hợp tác theo các yêu cầu 
khác của tỉnh.

Hội thảo khoa học và Diễn đàn lần này là 
hoạt động khởi đầu cho sự hợp tác toàn 
diện giữa ĐHQGHn và tỉnh Hà Giang. 
trên tinh thần đó, thay mặt ĐHQGHn, 
tôi bày tỏ mong muốn các nhà khoa học, 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các 
tổ chức quốc tế hãy cùng thảo luận, cởi 
mở, đề xuất những ý tưởng có giá trị, kêu 
gọi đầu tư vì sự phát triển của Hà Giang, 
vì Việt nam phát triển.
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- Giáo sư có thể cho biết ý nghĩa của việc 
tổ chức Hội thảo khoa học và Diễn đàn 
đầu tư “Vì Hà Giang phát triển”?Duyên 
cớ để có sự hợp tác giữa đại học và địa 
phương?

trước khi nói đến ý nghĩa cụ thể của việc 
tổ chức hội thảo khoa học và diễn đàn 
đầu tư này, tôi muốn nhắc lại sứ mạng 
đặc biệt của ĐHQGHn và vị trí trọng yếu 
của tỉnh Hà Giang.

ĐHQGHn có sứ mệnh đi đầu trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học, đào tạo và 
thực hiện các nhiệm vụ quốc gia. Hà 
Giang là một tỉnh miền núi nằm trong 
số ít các tỉnh nghèo nhất cả nước. cái 
nghèo được thể hiện qua diện tích đất 
canh tác (chiếm 30 – 40%) còn lại chủ 
yếu là đá; thời tiết thì giá lạnh kéo theo 
các đợt rét kéo dài, đi kèm rét độc, rét 
hại. cùng với việc thiếu đất canh tác, 
Hà Giang đồng thời là địa phương thiếu 
nước nghiệm trọng. cuộc sống của 
người dân còn khó khăn, dân trí còn hạn 
chế,... Đây là những điểm không thuận 
lợi mà Hà Giang phải đối mặt trong quá 
trình phát triển.

nhưng có một nghịch lý là một tỉnh 
chồng chất khó khăn như vậy lại phải 
tiếp tục gồng mình đảm đương một sứ 
mạng nặng nề. Hà Giang là tỉnh địa đầu 
của tổ quốc với đỉnh Lũng cú, đồng thời 
là tỉnh có đường biên giới giáp trung 
Quốc dài nhất Việt nam (với 274km), có 
22 dân tộc sinh sống trong đó 36% là 
dân tộc Mông sống 2 bờ biên giới. nơi 
quan yếu này đã từng chứng minh: nhà 
nước qua các thời kỳ phải quan tâm đến 

đời sống người dân vùng biên để phát 
triển đồng thời bảo vệ vững chắc vùng 
biên cương cực bắc của tổ quốc. 

Bên cạnh đó, giao thông ở Hà Giang tuy 
đã phát triển nhiều hơn trước song vẫn 
chưa thuận lợi cho phát triển kinh tế. Hạ 
tầng cơ sở, nguyên liệu, chất đốt còn vô 
cùng khó khăn,... 

Bù lại, Hà Giang là một địa phương được 
thiên nhiên ban tặng những tặng phẩm 
hết sức độc đáo và đa phần trong số đó 
độc đáo đến mức độc nhất. nếu như đá 
núi là một khó khăn vô cùng nan giải đối 
với sản xuất nông nghiệp thì với geopark 
– công viên đá có giá trị toàn cầu lại là 
một tặng vật vô giá của thiên nhiên.

nhiều dân tộc với những truyền thống 
văn hóa khác nhau cùng chung sống 
trên một địa bàn thường là không đơn 
giản cho việc tổ chức xã hội song nhìn 
từ góc độ văn hóa thì sự đa dạng, phong 
phú ấy đồng thời là tài nguyên hết sức 
quí giá. thời tiết giá lạnh không thuận 
cho trồng trọt và chăn nuôi song lại 
thuận lợi cho việc trồng cây đặc sản, cây 
dược liệu: thảo quả, chè tuyết,... đồng 
thời có thể khai thác thành khu vực nghỉ 
dưỡng trong mùa hè nóng nực. 

tuy nhiên, những điều kiện mà Hà 
Giang được thiên nhiên ưu đãi mới chỉ 
tồn tại dưới dạng tiềm năng, chưa được 
khai thác. Hà Giang cần một chiến lược 
vừa mang tính đột phá, vừa đảm bảo 
tính ổn định, bền vững. chiến lược ấy 
không thể chỉ giải quyết bằng năng lực 
của tỉnh mà còn cần sự hỗ trợ từ trung 
ương. Đây không phải chỉ là bài toán của 

những người quản lý, những chính trị 
gia mà còn phải dựa vào nguồn tri thức 
của những nhà khoa học.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã đến với 
ĐHQGHn như một địa chỉ tin cậy để có 
thể gửi gắm nguyện vọng, mong muốn 
tìm ra những cơ sở khoa học cho sự phát 
triển vừa mang tính đột phá, vừa mang 
tính bền vững. Sự gặp gỡ của tỉnh Hà 
Giang với ĐHQGHn nơi có sứ mệnh đi 
đầu bắt nguồn từ những điều như vậy. 

ĐHQGHn nhận thấy Hà Giang là nơi lý 
tưởng cho thực hiện các ý tưởng nghiên 
cứu tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Sự đa 
dạng văn hóa mang lại chủ đề thú vị cho 
các nhà khoa học của ĐHQGHn nhưng 
trùm lên tất cả là thể hiện trách nhiệm 
quốc gia của ĐHQGHn đối với việc đem 
tri thức phát triển một tỉnh nghèo và 
giàu tiềm năng. Sứ mệnh và năng lực 
của một trung tâm đào tạo đa ngành, 
đa lĩnh vực đã gặp gỡ nhu cầu của tỉnh 
Hà Giang. Với ý nghĩa đó thì sự hợp tác 
của ĐHQGHn với tỉnh Hà Giang sẽ toàn 
diện và lâu dài. 

- Sự hợp tác giữa ĐHQGHN và Tỉnh Hà 
Giang bắt đầu từ việc gì thưa Giáo sư?

Bắt đầu từ việc hai bên phối hợp tổ chức 
hội thảo khoa học và diễn đàn đầu tư “Vì 
Hà Giang phát triển”, ngày 21/4/2011, 
với sự hỗ trợ của Viettin Bank.

ĐHQGHn sẽ cùng với Hà Giang trình 
bày những ý tưởng, đánh giá về vị thế, 
điều kiện tự nhiên, tiềm năng và trên 
cơ sở đó bước đầu đưa ra những dự án 
tương đối cụ thể. 

HìnH MẫU Hợp tác Giữa "Đại Học Và Địa pHƯơnG" 

nGày 21/4/2011, ĐHQGHn pHối Hợp Với UBnD 
tỉnH Hà GianG Và nGân HànG tMcp cônG 

tHƯơnG Việt naM (ViEttin BanK) tổ cHức Hội 
tHảo KHoa Học Và Diễn Đàn ĐầU tƯ "Vì Hà 

GianG pHát triển".

nHân Dịp này, Bản tin ĐHQGHn Đã có cUộc 
trao Đổi Với GS.tSKH Vũ MinH GianG – pHó GiáM 

Đốc ĐHQGHn, trƯởnG Ban tổ cHức Hội tHảo.

>> GS.tSKH Vũ Minh Giang

tiêU ĐiểM
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Việc hợp tác này mang lại lợi ích cho 
các bên liên quan. Hà Giang cần sự hỗ 
trợ mang tính liên ngành, liên vùng để 
xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể 
kinh tế xã hội. còn ĐHQGHn sẽ có Hà 
Giang là địa bàn để thực hiện nhiệm 
vụ đào tạo và đề tài nghiên cứu khoa 
học. những vấn đề của Hà Giang từ khai 
thác công viên địa chất cao nguyên đá 
Đồng Văn đến việc xây dựng các mô 
hình kinh tế, phát huy các giá trị văn hóa 
là mảnh đất màu mỡ cho các nhà khoa 
học ĐHQGHn triển khai nhiều đề tài, dự 
án, ý tưởng.

nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở các 
lĩnh vực, cấp độ cho Hà Giang lớn cũng 
là một trong những hoạt động cụ thể với 
ĐHQGHn mang lại hiệu quả kép cho các 
bên liên quan.

- Giáo sư cho biết một số thông tin chính 
của Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu 
tư “Vì Hà Giang phát triển”?

“Vì Hà Giang phát triển” gồm phần hội 
thảo khoa học và diễn đàn đầu tư. Hội 
thảo gồm hơn 20 báo cáo của đội ngũ 
khoa học về những giá trị của Hà Giang 
(bao gồm điều kiện tự nhiên, môi trường 
xã hội và văn hóa,...); Diễn đàn đầu tư là 
nơi gặp gỡ của các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đã, 
đang và sẽ đầu tư vào phát triển kinh tế 
- xã hội Hà Giang. các doanh nghiệp đã 
đầu tư sẽ mang đến những kinh nghiệm 
và kiến nghị trong khi những doanh 
nghiệp mới đến lần đầu thì có cơ hội 
tìm hiểu khả năng đầu tư tại địa phương 
này. “Vì Hà Giang phát triển” còn là nơi 
gặp gỡ của các đại biểu trong và ngoài 
nước có quan tâm đến phát triển Hà 
Giang.

tính đến thời điểm này, mọi công tác 
chuẩn bị đã hoàn tất. Sự hấp dẫn của 
hội thảo là sự kiện không thuần túy trao 
đổi của các vấn đề học thuật mà còn 
bao gồm cả các vấn đề của thực tiễn Hà 
Giang. các đề án phát triển được xây 
dựng trên các luận chứng khoa học. Ví 
dụ như việc xây dựng một đề án về phát 
triển du lịch thì phải thiết kế được một 
mạng lưới du lịch một cách hợp lý, tối 
ưu để địa phương có cơ sở đưa ra ý kiến 
cụ thể; Hay các căn cứ, luận chứng để 
phát triển hơn nữa các sản phẩm nông 
nghiệp có giá trị cao như cây chè tuyết, 
các cây dược liệu và sản xuất hàng hóa 

có qui mô lớn,... các báo cáo thể hiện 
tính liên ngành, liên lĩnh vực cao.

Đặc sắc của hội thảo là với tầm nhìn 
của ĐHQGHn thì bài toán của Hà Giang 
không chỉ xoay quanh vấn đề một tỉnh 
mà mang tính liên vùng. Bài toán du 
lịch mà chỉ gói lại trong phạm vi tỉnh Hà 
Giang thì chưa phải là tối ưu. Đội ngũ 
các nhà khoa học ĐHQGHn tính đến 
mối quan hệ giữa Hà Giang với Lào cai, 
tuyên Quang và xem xét vấn đề đó một 
cách toàn điện, liên vùng.

Hội thảo làm rõ hơn những luận chứng 
khoa học cho việc các cấp, các ngành 
quan tâm đầu tư cho Hà Giang Đây là 
tỉnh nghèo nhưng đồng thời là nơi quan 
yếu, trọng trấn, địa đầu và đôi khi thậm 
chí là chuyện “mất – còn” nếu vùng này 
không trở nên trù phú. những vấn đề 
đặt ra đối với Hà Giang như vậy lần đầu 
tiên được đề cập trong hội thảo này. Hội 
thảo phân tích tính chất quan yếu, vị thế 
đặc biệt của Hà Giang trong phát triển 
có tầm chiến lược của cả nước.

từ kinh nghiệm gắn với hợp tác của các 
địa phương nói chung và Hà Giang nói 
riêng, hướng ưu tiên tập trung phát triển 
của ĐHQGHn từ nay về sau là:

trong nghiên cứu khoa học thì ưu tiên 
việc xây dựng các chương trình đề án 
chất lượng cao làm ra các sản phẩm 
quốc tế hoặc được xã hội đánh giá cao, 
khắc phục dần hạn chế nghiên cứu khoa 
ít gắn với thực tiễn, không chỉ ra được 
sản phẩm đầu ra.

Với sứ mệnh của mình, ĐHQGHn phải 
vươn xa tới những địa phương có vấn 
đề lớn. trước đây, ĐHQGHn đã ký kết 
với tỉnh Quảng ninh. Đấy cũng là một 
hợp tác thực hiện sứ mệnh tương tự. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng ninh xác định 
tỉnh sở hữu một di sản tầm cỡ thế giới 
và tỉnh thay mặt cả nước đối diện, tiếp 
xúc, nghênh đón và phục vụ hàng triệu 
lượt khách quốc tế mỗi năm nên phải 
tính đến chuyện gìn giữ và bảo vệ Di sản 
đồng thời thể hiện diện mạo quốc gia, 
bảo vệ danh dự của nền văn hóa dân 
tộc. Mỗi quyết sách của tỉnh Quảng ninh 
không chỉ có tầm của một tỉnh mà đòi 
hỏi hàm lượng trí tuệ cao. Mong muốn 
ấy phù hợp với nhu cầu của ĐHQGHn và 
Lãnh đạo 2 bên đã cùng ký kết hợp tác. 

- Giáo sư muốn chia sẻ thêm điều gì 
nhân sự kiện này?

Qua sự kiện này cho thấy tính đúng đắn 
của lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính 
phủ trong việc thành lập và trao cho 
ĐHQGHn sứ mệnh cao cả với quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm đặc biệt. các 
vấn đề hóc búa của Hà Giang đặt ra thì 
chỉ có ĐH đa ngành, đa lĩnh vực có tiềm 
lực cao và quyền tự chủ cao mới có thể 
triển khai được.

Mặt khác, thông qua việc ký kết với các 
tỉnh cho thấy uy tín học thuật và uy tín 
xã hội của ĐHQGHn ngày càng được 
nâng cao, phát huy được tiềm lực trong 
giải quyết các vấn đề khó địa phương.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư.

nGọc Diệp (thực hiện)

tiêU ĐiểM
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Hồi SinH Miền cổ tícH
nHữnG nGày cUối tHánG Ba, Đoàn cônG tác cỦa ĐH QUốc Gia Hà nội Do GS.tS 
Mai trọnG nHUận – GiáM Đốc Và GS.tSKH Vũ MinH GianG – pHó GiáM Đốc Dẫn ĐầU 
Đã có Dịp tới Hà GianG, nơi Địa ĐầU tổ QUốc có 274 KM ĐƯờnG Biên Giáp Với trUnG 
QUốc. 

cHUyến Đi nHằM tHU tHập nHữnG tƯ LiệU KHoa Học Và tHônG tin tHực tế, pHục 
Vụ Việc triển KHai Hoạt ĐộnG Hợp tác Giữa ĐH QUốc Gia Hà nội Và Hà GianG, Mà 
trƯớc Mắt Là tiến HànH Hội tHảo KHoa Học Và Diễn Đàn ĐầU tƯ “Vì Hà GianG pHát 
triển” ĐƯợc tổ cHức Vào nGày 21/4/2011, tại Hà nội.
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Đêm gần khuya, sau một hành trình dài 
và vất vả, chúng tôi có mặt tại thành 
phố Hà Giang – trung tâm hành chính 
của tỉnh Hà Giang. tiếp đoàn có tS. 
Đàm Văn Bông – chủ tịch, ông nguyễn 
Văn Sơn – phó chủ tịch cùng đại diện 
lãnh đạo Văn phòng và một số sở, ban, 
ngành của tỉnh. Đó không chỉ là buổi 
tiếp xã giao mà nhiều công việc đã được 
bàn đến ngay sau đó.

anh Long – phó chánh Văn phòng 
UBnD tỉnh giãi bày: “các anh lãnh đạo 
trên này mong gặp GS.tS Mai trọng 
nhuận và GS.tSKH Vũ Minh Giang lắm. 
ngoài việc trao đổi trực tiếp qua điện 
thoại, thư điện tử, lãnh đạo 2 bên cũng 

đã gặp nhau nhiều lần ở thủ đô để bàn 
bạc về việc hợp tác giữa đại học và địa 
phương. chẳng phải ngẫu nhiên mà Hà 
Giang đã cử phó chủ tịch nguyễn Văn 
Sơn là người dẫn đoàn đi thực tế lần này. 
anh Sơn còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều 
vị trí công tác và thấu hiểu thực tế địa 
phương”. 

trong khi ấy, ở vị trí chủ tọa, tS. Đàm 
Văn Bông tha thiết đề nghị lãnh đạo 
ĐH Quốc gia Hà nội: “Mong muốn của 
lãnh đạo tỉnh ủy, UBnD, HĐnD tỉnh Hà 
Giang là nhờ sự giúp sức trí tuệ của các 
nhà khoa học tại ĐH Quốc gia Hà nội - 
một trung tâm đào tạo đại học, sau đại 
học, chuyển giao khoa học công nghệ 

đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu cả nước 
để giúp Hà Giang phát triển nhanh, 
mạnh và bền vững. chúng tôi tin rằng 
chỉ có ĐH Quốc gia Hà nội mới có đủ sức 
mạnh tổng hợp để giúp Hà Giang thoát 
nghèo, thoát khỏi những khó khăn, 
vướng mắc trong xây dựng quy hoạch 
và phát triển tổng thể kinh tế - xã hội địa 
phương hiện nay”.

GS. Giám đốc Mai trọng nhuận nói lên 
những suy nghĩ nung nấu từ lâu và nay 
đến Hà Giang mới có dịp tỏ bày. Giáo 
sư đã thật sự xúc động khi thấy đồng 
chí chủ tịch luôn trăn trở về sứ mệnh 
đặc biệt quan trọng mà Đảng, nhà nước 
và chính phủ đã trao cho lãnh đạo Hà 
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Giang và ĐH Quốc gia Hà nội

phó chủ tịch nguyễn Văn Sơn cũng chia sẻ: 
“Lãnh đạo cấp tỉnh của Hà Giang hôm nay, 
nhiều người đã từng học tại trường ĐH tổng 
hợp Hà nội và tiếp tục được đào tạo sau đại 
học ở ĐH Quốc gia Hà nội nên các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh rất tin tưởng những gì các thầy 
đang và sẽ làm đối với địa phương. Sự tham 
gia tập thể của các nhà khoa học thuộc nhiều 
ngành, nhiều lĩnh vực cùng giải quyết các vấn 
đề mang tính tổng thể của Hà Giang sẽ góp 
phần đưa tỉnh sớm thoát được cái nghèo và 
phát huy những nét độc đáo để thu hút sự 
đầu tư trong và ngoài nước”.

“Với vai trò của một đại học nòng cột trong 
hệ thống giáo dục đại học Việt nam, là diện 
mạo giáo dục đại học quốc gia, ĐH Quốc gia 
Hà nội là điểm đến của các nguyên thủ quốc 
gia có quan hệ quốc tế với Việt nam. ĐH Quốc 
gia Hà nội đồng thời tham gia giải quyết các 
vấn đề lớn có tầm quốc gia. ngoài công việc 
thường xuyên ĐH Quốc gia Hà nội còn có các 
quan hệ hợp tác với các địa phương mà ở đó 
rất nhiều vấn đề cần giải quyết không chỉ có 
ý nghĩa đối với địa phương mà còn có ý nghĩa 
đối với quốc gia, quốc tế. Với ý nghĩa đó, Hà 
Giang là một trong các đối tác như vậy” – 
GS.tSKH Vũ Minh Giang tiếp lời.

Buổi làm việc đặc biệt đầu tiên của những 
lãnh đạo Hà Giang và ĐHQGHn cứ tiếp tục 
như vậy cho đến khi kết thúc. 

Hơn 23h, không khí tĩnh mịch bao trùm 
thành phố vùng biên. Lễ kỉ niệm 80 năm 
ngày thành lập Đoàn tncS Hồ chí Minh 
và 55 năm ngày Bác Hồ đến với mảnh đất 
Hà Giang ngay tại Quảng trường gần trụ sở 
UBnD tỉnh đã xong từ lúc nào mà không ai 
biết. tiết trời tháng 3 ở Hà Giang lạnh có vẻ 
đẹp trong lành, thuần khiết 

6h ngày 27/3, với sự hướng dẫn của phó chủ 
tịch nguyễn Văn Sơn, đoàn chúng tôi bắt 
đầu cuộc hành trình đi đỉnh Lũng cú – nơi 
biên cương cực Bắc của tổ quốc. trên đường 
chúng tôi qua, đoàn dừng ở những điểm đặc 
biệt, nơi mà các nhà khoa học ĐH Quốc gia 
Hà nội đánh dấu trên bản đồ để hoàn thiện 
bản quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - 
xã hội Hà Giang. ở xe bên kia, lãnh đạo cao 
nhất của ĐH Quốc gia Hà nội và Hà Giang 
đang bàn thảo về những nội dung mang tính 
vĩ mô còn xe bên này của chúng tôi rôm rả 
nói về những điều rất cụ thể. phía cuối xe, 
GS.tS trương Quang Hải, pGS.tS tạ Hòa 
phương, pGS.tS Đặng Văn Bào và pGS.tS 
Vũ Văn tích bắt đầu sôi nổi thảo luận về địa 
hình, địa mạo, diện mạo phát triển kinh tế xã 
hội của những vùng đất mà đoàn tới. 

Giáo Dục
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pGS.tS tạ Hòa phương (mà sau này 
những người trong đoàn thường gọi 
thân mật là GS. tạ) là người đã gần 
30 năm gắn bó với Hà Giang, kể từ khi 
ông còn là giảng viên trẻ của Khoa Địa 
chất, trường ĐHKHtn. ông thuộc từng 
khúc cua trên con đường đi Đồng Văn 
– huyện xa nhất của tỉnh, cách tp. Hà 
Giang 144 km. nói với các thành viên 
trong đoàn bằng chất giọng rủ rỉ, GS. tạ 
kể không ít lần ông đã đi bộ qua cung 
đường này và đã đánh dấu trong bản đồ 
của riêng mình – nhà nghiên cứu về cổ 
sinh học, địa tầng – hàng loạt vị trí đặc 
biệt có thể khai thác thành điểm dừng 
chân cho du khách trong tương lai. 
Qua con mắt của một nhà nghiên cứu 
đã được đào tạo bài bản tại Liên Xô cũ 
và có nhiều trải nghiệm với thực tế địa 
phương, GS. tạ đã đo vẽ và ghi chép cụ 
thể về cấu trúc địa chất từng mét chiều 
dài cung đường ấy. ông đang ấp ủ cho 
ra đời một cuốn sách khoảng 300 trang 
viết về Hà Giang: miền đá – miền cổ tích. 
Đó là câu chuyện gồm nhiều chương 

viết về địa chất, khoảng sản, thắng cảnh, 
tiềm năng của một địa phương qua lăng 
kính của một nhà nghiên cứu địa chất 
am hiểu văn chương và say mê hội họa.

cổ vũ nhiệt tình cho ý tưởng này của vị 
GS. họ tạ, GS. trương Quang Hải đệm 
thêm: viết về địa chất mà như viết văn, 
cả Việt nam may ra chỉ có anh phương 
làm được thôi. trường ĐHKHtn đã rất 
hãnh diện khi nhà khoa học của trường 
giành giải nhất cuộc thi dịch thơ puskin. 
cuộc thi ấy có cả những nhà thơ, dịch 
giả chuyên nghiệp tham gia. trong khi 
ấy, Giáo sư tạ trần tình rằng tham gia 
cuộc thi chỉ là để cho vui, giống như mỗi 
khi căng thẳng trong nghiên cứu về địa 
chất, ông thường tìm niềm vui qua nét 
cọ màu, những vần thơ và những cuốn 
tiểu thuyết. tất cả những điều ấy là một 
phần tất yếu trong cuộc sống của ông 
và cá nhân ông có thể đảm đương được. 
nỗi niềm trăn trở mà ông đeo nặng bấy 
lâu là chưa tìm kiếm được “nhân tố điển 
hình” để nối tiếp bước đường của ông 

trong hành trình nghiên cứu cổ sinh học 
– địa tầng. 

Không khí trong xe trầm xuống khi 
câu chuyện đề cập đến việc bồi dưỡng 
chuyên môn cho đội ngũ kế cận trong 
lĩnh vực khoa học cơ bản. tôi nhớ 
đây cũng là chủ đề, là câu chuyện mà 
GS.tSKH Vũ Minh Giang đại diện cho 
đội ngũ những nhà khoa học ở ĐH Quốc 
gia Hà nội đã đề cập nhiều lần và trình 
bày ý kiến trong các buổi làm việc với 
lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, 
chính phủ và Quốc hội. rất đồng tình 
với ý kiến của GS.tSKH Vũ Minh Giang, 
nhiều nhà khoa học cùng chung quan 
điểm cho rằng khoa học cơ bản là xương 
sống của mỗi nền khoa học công nghệ 
và để lĩnh vực này của nước nhà phát 
triển thì nhà nước phải ưu tiên tập trung 
đầu tư. Khoa học cơ bản không mang 
lại những lợi ích trước mắt mà đem đến 
hiệu quả lâu bền cho tương lai nên khó 
thu hút kinh phí ngoài ngân sách, trong 
khi đó việc đầu tư lại đòi hỏi một lượng 
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khổng lồ mà không một tổ chức, cá 
nhân nào kham nổi. Ước mơ thực hiện 
cơ chế nhà nước đặt hàng với ĐH Quốc 
gia Hà nội đào tạo nhân lực chất lượng 
cao thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản đã 
được các thầy đề cập từ lâu, nhưng đến 
nay vần còn là mơ ước. Bên cạnh năng 
lực chuyên môn sẵn có, cơ chế ấy có thể 
sẽ giúp các cơ sở đào tạo đảm bảo được 
năng lực tài chính nuôi dưỡng đội ngũ 
cán bộ khoa học cơ bản. nghề khoa học 
cơ bản khó có việc làm thêm và không 
có doanh nghiệp nào đeo đuổi. chính 
vì những lý do ấy mà cho đến tận hôm 
nay, trăn trở về đội ngũ kế cận trong 
khoa học cơ bản không chỉ thường trực 
với những lãnh đạo cao nhất của ĐH 
Quốc gia Hà nội như: GS. nhuận, GS. 
Giang mà còn lan tới những chủ nhiệm 
bộ môn như GS. tạ , GS. Bào. 

thực hiện một số nhiệm vụ, đề tài nghiên 
cứu đặt hàng của các địa phương thực 
sự là một “cửa” giúp các nhà khoa học 
có thâm niên tìm được nguồn thu, hỗ 
trợ thêm cho những cán bộ trẻ cùng chí 
hướng nghiên cứu với mình. cách làm 
ấy đã được các giáo sư có mặt trong 
đoàn công tác thực hiện từ bấy lâu 

nay và tên các ông xuất hiện trong các 
công trình nghiên cứu của hầu hết các 
địa phương từ Bắc chí nam nhưng hầu 
như mới chỉ mang tính chất cá nhân. 
còn hôm nay, với việc bắt tay giữa đại 
học với địa phương, giữa ĐH Quốc gia 
Hà nội và tỉnh Hà Giang thì cách làm ấy 
được nâng lên một tầm cao mới, được 
thực hiện một cách tổng thể, hệ thống, 
mang tính vĩ mô và có tổ chức. Danh 
xưng nhà khoa học không chỉ mang lại 
hiệu quả thiết thực với cá nhân mà còn 
đưa thương hiệu ĐH Quốc gia Hà nội 
ngày càng lan tỏa, thể hiện trách nhiệm 
với quốc gia, tạo dấu ấn với đời sống xã 
hội địa phương, với các tổ chức trong 
nước và quốc tế. tôi nhớ trong một hội 
nghị giao ban về công tác đảm bảo chất 
lượng mới đây, Giám đốc ĐHQGHn đã 
nhấn mạnh phải thúc đẩy việc xây dựng 
văn hóa chất lượng trong ĐHQGHn. 
ông cho rằng văn hóa chất lượng là thói 
quen làm cho mọi việc có chất lượng và 
các bên liên quan cần thấu hiểu giá trị 
công việc mỗi cá nhân thì văn hóa ấy 
mới mang ý nghĩa lớn lao cho tổ chức.

Mé bên trái xe, cuộc tranh luận giữa 
pGS. tích và pGS. Bào về cách thức xây 

dựng bản đồ địa mạo át cả tiếng còi xe. 
chưa bao giờ tôi thấy nhà khoa học Vũ 
Văn tích vốn là “thủ lĩnh” Đoàn của 
trường ĐHKHtn lại sôi nổi đến thế. 
cách anh tranh luận với thầy Bào khiến 
tôi ngộ ra một điều chỉ khi niềm đam mê 
song hành cùng khả năng thì con người 
mới thăng hoa. 

ngồi ở đầu xe trên cùng băng lái, GS.tS 
trương Quang Hải nói với pGS. tạ rằng 
phải tư vấn với tỉnh Hà Giang việc xây 
dựng cổng trời Quản Bạ thành cửa ngõ 
và điểm dừng chân ấn tượng đầu tiên 
trên hành trình du khách đến với công 
viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. 
GS.tS trương Quang Hải cho rằng đã 
xuất hiện những đặc điểm kinh tế xã hội 
khác biệt so với vùng dưới và khoảng 
cách 40 km tính từ thành phố Hà Giang 
phù hợp với nhịp dừng chân của dân du 
lịch. Khi Dự án sân bay Hà Giang phục 
vụ du lịch được xây dựng tại đây cũng 
tạo thuận tiện cho du khách quay ngược 
về thành phố hoặc ở lại trung tâm huyện 
để dưỡng sức một đêm cho hành trình 
tiếp theo. 

theo quan sát của một nhà khoa học 
nghiên cứu về địa mạo, pGS. Đặng Văn 
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Bào cho rằng di sản kiến tạo mặt trượt 
đứt gãy và đới dăm kết vôi rất đặc trưng 
ở Quản Bạ. Mặt trượt đứt gãy ở Quản 
Bạ trơn mịn, màu đỏ do chứa oxyt sắt là 
dấu tích pha hoạt động cuối cùng của 
đứt gãy này trong giai đoạn tân kiến 
tạo (cách ngày nay khoảng 5 triệu năm - 
Hiện đại) còn lại đến ngày nay. trong khi 
ấy, tấm biển đề tên xã Hợp tiến gây bức 
bối cho GS. Hải. ông cho rằng Hà Giang 
nên quay về với những tên xã truyền 
thống cổ xưa để tăng hấp dẫn và kích 
thích sự quan tâm của du khách. tên 
làng Đán dùng cho địa danh này hay 
hơn nhiều, gợi hơn nhiều. pGS. tạ thì 
bày tỏ nỗi ám ảnh của mình về miền đất 
cổ và ủng hộ nhiệt tình việc sử dụng các 
tên truyền thống ở Hà Giang. 

chỉ tay về phía thị trấn tam Sơn, Huyện 
Quản Bạ mờ mờ phía trước, pGS. tạ 
chia sẻ: “Di sản địa chất độc đáo 2 chóp 
núi đá vôi có hình dạng giống hệt đôi 
gò bồng đảo của người thiếu nữ, nằm 
nổi bật giữa cánh đồng Quản Bạ bằng 
phẳng, màu mỡ có tên gọi là núi Vú cô 
tiên, bắt nguồn từ vẻ đẹp quyến rũ của 
nó. ngày nay mọi người thường gọi là 
núi đôi cô tiên nhưng tôi thích cách gọi 

cổ hơn. Dân dã, gần gũi mà rất gợi”. 

Giải thích cho một kẻ ngoại đạo của 
ngành Địa chất là tôi, pGS. Đặng Văn 
Bào bảo: núi Vú cô tiên thực chất là sản 
phẩm của quá trình rửa trôi, bào mòn 
đều đặn tập dăm kết vôi nằm trong đới 
phá hủy của đứt gãy Quản Bạ - Hương 
chà mà pha hoạt động cuối cùng của 
nó xảy ra cách ngày nay khoảng 5 triệu 
năm. Đây là một dạng cảnh quan karst 
dạng đồi độc đáo của công viên địa chất 
cao nguyên đá Đồng Văn vì mặc dù 
được cấu tạo bởi đá dăm kết vôi nhưng 
lại mang nét mềm mại của địa hình đá 
lục nguyên.

trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà 
Giang, sau khi GS.tS Mai trọng nhuận 
đề cập đến những vấn đề khái quát, 
mang tính vĩ mô, GS.tSKH Vũ Minh 
Giang đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt 
đến cột cờ Lũng cú, trống đồng Lũng 
cú, nhà Vương, cổng trời Quản Bạ, 
vườn tượng thạch Sơn thần và di sản địa 
chất núi Vú cô tiên. GS.tSKH Vũ Minh 
Giang cho rằng: Hà Giang - trong đó có 
huyện Quản Bạ - sẽ phát triển nhanh 
hơn nếu thu hút được nhiều người 
đến địa phương để thưởng lãm những 

danh thắng độc đáo nơi đây và mang 
về những sản phẩm chỉ nơi đây có. Sản 
phẩm mô phỏng di sản địa chất núi Vú 
cô tiên và các sản phẩm mang theo địa 
danh Lũng cú sẽ thực sự hút khách. Sự 
quan tâm của nhà nghiên cứu lịch sử 
hàng đầu Việt nam cho rằng:  “phải 
tuyên truyền ngay và bền bỉ việc Lũng 
cú là nơi địa đầu cực Bắc của Việt nam. 
các nhà khoa học thì luôn hiểu điều này 
nhưng hiệu quả cụ thể của công tác 
truyền thông là để mọi công dân Việt 
nam và du khách quốc tế phải nằm lòng 
Lũng cú là đỉnh biên cương cực bắc của 
tổ quốc giống như mọi người đã biết về 
Mũi cà Mau. tinh thần yêu nước cứ lớn 
dần lên từ những việc nhỏ ấy”. cái rét 
lạnh cóng của Lũng cú hôm đó không 
xua đi được sự rực sáng và tự hào trong 
đôi mắt nhà nghiên cứu lịch sử khi thấy 
cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên đỉnh 
núi rồng. Suốt các buổi làm việc và trao 
đổi công việc sau đó, ông còn tiếp tục đề 
cập đến việc khôi phục nhà Vương sao 
cho sinh động và nỗi niềm lo cho chiếc 
trống đồng Lũng cú duy nhất còn sót 
lại bị hỏng...

Mang theo mọi thiết bị hiện đại nhất 
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trong hành trang công tác, nhà nghiên 
cứu địa chất trượt – lở Mai trọng nhuận 
đã chỉ dẫn cho các thành viên về khoảng 
cách, vị trí của từng địa điểm mà đoàn 
thị sát. chiếc ống nhòm của Giáo sư 
đã giúp các thành viên quan sát được 
ngôi làng cách đỉnh cột cờ khoảng 1 
km – làng Lô Lô chải (nơi có trống đồng 
Lũng cú). Vì tận mắt chứng kiến được 
quang cảnh của hơn chục nóc nhà còn 
sót lại ở làng này mà Giáo sư lại thêm 
một mối băn khoăn làm sao để người Lô 
Lô thường xuyên mặc trang phục truyền 
thống... tiếp tục quan sát, Giám đốc 
ĐHQGHn nhặt một hòn đá và cho biết 
phiến đá đặc trưng cho thạch bọ ba thùy 
cổ nhất, chỉ xuất hiện ở Lũng cú. Giám 
đốc ĐHQGHn đã mang phiến đá ấy trải 
qua hành trình 500 km về Hà nội và dự 
kiến sẽ trưng bày cho mọi người tham 
quan khi Bảo tàng 
Khoa học tự nhiên 
của ĐHQGHn 
hoàn tất. 

chia sẻ về việc 
người Lô Lô giờ ít 
mặc trang phục 
truyền thống, anh 
Mã thanh Giang – 
Giám đốc Ban quản 
lý công viên địa 
chất cao nguyên 
đá Đồng Văn cho 
biết: người phụ nữ 
Lô Lô phải mất ít 
nhất một giờ đồng 
hồ mới có thể mặc 
xong trang phục 
truyền thống. cùng với đó, các phụ kiện 
đi kèm rất nhiều, ảnh hưởng không tốt 
tới sinh hoạt hàng ngày và năng suất 
lao động của người dân nên họ chỉ mặc 
trong những ngày lễ hội của dân tộc. 
thêm nữa, giá một bộ trang phục truyền 
thống vì làm thủ công cộng với trang sức 
làm bằng bạc nõn rất đắt đỏ (có khi lên 
tới hàng chục triệu đồng), nên người 
Lô Lô hàng ngày đã lựa chọn loại trang 
phục thuận tiện và có giá cả phù hợp với 
điều kiện thực tế hơn.

cách chân cột cờ Lũng cú khoảng 
500m trên con đường trở lại Mèo Vạc 
có một ngôi làng người Mông có đời 
sống phong lưu hơn những vùng chúng 
tôi qua, đang nhen nhóm trở thành làng 
du lịch cộng đồng theo mô hình của 

các quốc gia phương tây. người đàn 
ông Mông địu con trên lưng cho biết 
50.000 đồng/một tối lưu trú là giá dịch 
vụ mà du khách phải trả. các thành viên 
trong đoàn đều cho rằng giá ấy không 
phải là đắt, nhưng lãnh đạo tỉnh và các 
nhà khoa học cần phải tiếp tục hỗ trợ 
thêm để làng vẫn giữ nguyên được bản 
sắc vốn có và du khách đến đây có thể 
hòa nhập được với tập tục địa phương 
đồng thời dân bản địa có thể tăng 
thêm nguồn thu. tôi nhớ tới một ngôi 
làng khác thuộc thôn Lũng cẩm trên, 
xã Sủng Là, huyện Đồng Văn - cũng 
đang hoàn thiện một mô hình tương 
tự. Sau khi đi thực tế, đội ngũ cán bộ 
khoa học của ĐHQGHn vẫn đang ấp 
ủ đề xuất phương án tối ưu cho tỉnh 
về điện, đường giao thông, quy hoạch 
làng, trang trí nội thất cho từng hộ gia 

đình, các vấn đề liên quan đến vệ sinh 
môi trường và phát triển bền vững trong 
tương lai. 

Là một trong tổng số 22 dân tộc, chiếm 
hơn 30% dân số của tỉnh, dấu ấn 
người Mông để lại dậm nét trên hầu 
hết các di tích của Hà Giang. Đi qua 2 
ngôi làng đang thí điểm xây dựng mô 
hình homestay, di sản kiến trúc Dinh họ 
Vương, chúng tôi còn tiếp tục được mục 
sở thị phố cáo và khu phố cổ Đồng Văn. 
Đây là 2 khu vực tiêu biểu cho người 
Mông đô thị, giàu có và phát triển, có 
tiềm năng du lịch rất rộng mở. người 
say sưa với phố cáo nhiều nhất là GS.tS 
Mai trọng nhuận. Với con mắt của một 
nhà quản lý đã đi nhiều nơi, biết nhiều 
phong tục và am hiểu cách thức du lịch 
của người nước ngoài, GS. cho rằng 

phải có bàn tay, khối óc và trái tim của 
nhà khoa học cộng với sự quyết liệt chỉ 
đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương 
thì phố cáo mới thật sự là địa điểm du 
lịch  không chỉ đến một lần. theo GS. 
nhuận, tiềm năng thu hút khách du lịch 
đến với phố cáo lớn lắm. phố cáo gồm 
khoảng hơn 20 nóc nhà cổ hơn trăm 
tuổi, tiêu biểu cho kiến trúc của dân tộc 
Mông. nhà có tường trình đất, mái lợp 
ngói âm dương và bao quanh là hàng 
rào đá. Giữa làng còn tồn tại nghĩa địa 
mà chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra là 
nơi an táng những người Mông khuất 
núi. những nấm mồ đắp chồng bằng 
nhiều lớp đá, ngay trong vườn nhà. thửa 
đất bên cạnh, người phụ nữ Mông đang 
dắt bò đi cày. trong khu vực 4 huyện 
thuộc công viên địa chất công viên đá 
Đồng Văn, điều kiện tự nhiên khiến đàn 

trâu khó có thể 
tồn tại và người 
dân nơi đây 
“nuôi bò trên 
lưng” – một 
thuật ngữ mà 
GS. Hải truyền 
lại cho tôi. Đất 
ở đây hiếm hoi, 
xen kẽ trong 
từng hốc đá và 
chỉ có loài cỏ 
voi mới sinh tồn 
được trên dẻo 
đất này. Dân 
bản địa phải 
cõng cỏ về nhà 
nuôi bò vì đá 

nhiều, bò cũng không thể di chuyển đến 
nơi có cỏ mà ăn được. có lẽ do đá ở 
khu vực công viên địa chất nhiều quá 
mà khác với người Mông ở một số địa 
phương sống trên đỉnh núi cao, người 
Mông ở Hà Giang thường sinh sống 
ở trong thung lũng. Sau 3 lần vòng đi 
vòng lại, thị sát phố cáo, GS. Mai trọng 
nhuận khẳng định với phó chủ tịch 
nguyễn Văn Sơn về tính khả thi trong 
việc bảo tồn phố cáo. ĐHQGHn sẽ giúp 
Hà Giang thu hút đầu tư của các tổ chức 
nước ngoài, thực hiện dự án đối với khu 
vực này.

Đến với phố cổ Đồng Văn – trung tâm 
của công viên địa chất – nơi được ví với 
phổ cổ Hội an thu nhỏ. Không phải là 
phố cổ nhất, cũng không phải là nơi có 
không gian rộng nhất so với Hội an, 
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Đường Lâm song phố cổ Đồng Văn như 
một đốm lửa trên cao nguyên, đọng lại 
dư vị văn minh sớm của người Mông bản 
địa từ khoảng gần 400 năm về trước. 
các nhà khoa học của ĐHQGHn cùng 
cho rằng sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề 
xuất phương án bảo tồn và phát huy các 
giá trị của khu phố này. Hội an, Đường 
Lâm đã ghi danh của rất nhiều nhà khoa 
học thuộc ĐHQGHn trong việc bảo tồn 
và trong tương lai chắc chắn thêm một 
lần ghi dấu ấn của cán bộ khoa học 
ĐHQGHn tại phố cổ trên cao nguyên 
đá Đồng Văn.

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của lãnh đạo 
địa phương, đoàn cán bộ ĐHQGHn đã 
đi thực tế qua tất cả các khu vực đặc 
biệt của công viên địa chất: đèo Mã 
pì Lèng, sông nho Quế, hẻm vực nậm 
Lang ở xã Du Già, hóa thạch tay cuộn 
ở Ma Lé, hoang mạc đá ở Sảng tủng, 
tận mắt chứng kiến các di sản khoáng 
vật - khoáng sản, tới hồ treo, thăm thủy 
điện, đồng thời thăm khu mỏ và nhà 
máy luyện angtimon… Đoàn cán bộ 
khoa học ĐHQGHn cũng đã tới thăm 
khu kinh tế mở thanh thủy và quan sát 
khu vực biên mậu nơi cửa khẩu thanh 
thủy, cách thành phố Hà Giang chừng 
16km. Để thị sát được bằng ấy địa điểm, 
cứ khoảng 6giờ mỗi sáng, đoàn chúng 
tôi xuất phát và thường kết thúc ngày 
làm việc lúc 22giờ đêm. tối 27/3, dưới 
sự chủ trì của GS. Mai trọng nhuận, cả 
đoàn đã cùng nhau làm việc thâu đêm 
mà không ai thấy mệt. Bản đồ giăng kín 
phòng họp. 

Kết thúc chuyến công tác là buổi làm 
việc chính thức của lãnh đạo tỉnh với 
Đoàn. Đại diện cho lãnh đạo và đội ngũ 
các nhà khoa học ĐHQGHn, ý kiến đề 
xuất của GS.tS Mai trọng nhuận về 
việc phát triển tổng thể kinh tế xã hội 
Hà Giang đã nhận được tràng pháo tay 
hưởng ứng của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo địa phương. Giám đốc ĐHQGHn 
thể hiện những trăn trở và suy nghĩ về 
những giải pháp cho Hà Giang phát 
triển, thông qua mô hình tam giác đột 
phá là: Kinh tế cửa khẩu – công nghiệp 
– du lịch trên cơ sở khai thác những cái 
duy nhất, đặc hữu chỉ có trên bề mặt 
đá vôi với cách tiếp cận liên ngành, liên 
vùng, dựa trên nền phát triển toàn diện 
trong đó có lưu ý phát triển trọng điểm, 
đột phá riêng.

trong nguyên tắc đầu tư là không phải 
đầu tư vào cái tốt nhất mà nên đầu tư 
vào cái độc đáo. Mà theo đó, du lịch 
được coi là số một bởi không phải mang 
đi nhiều mà người dùng phải đến; sản 
xuất cái ít phải vận chuyển nhất. ĐHQG 
Hà nội đề xuất khai thác tối đa kỳ quan 
địa chất và địa mạo mà đỉnh điểm là 4 
huyện thuộc công viên địa chất kèm 
theo một số tài nguyên đặc biệt trên hệ 
thống đá vôi vì hang động còn xuất hiện 
ở Vị Xuyên – một huyện không thuộc 
geopark. Du lịch phải đặt trong bối cảnh 
6 tỉnh phía Đông, 8 tỉnh phía tây của 
Việt nam và châu Văn Sơn, trung Quốc. 
Để phát triển du lịch của Hà Giang cần 

phải có một quy hoạch tổng thể mang 
tính liên vùng (kêu gọi sự hỗ trợ của các 
cơ quan trong và ngoài nước), làm đẹp 
những di sản đã được biết đến. 

cuộc hội đàm giữa chủ tịch Đàm Văn 
Bông, phó chủ tịch nguyễn Văn Sơn và 
Giám đốc Mai trọng nhuận, phó Giám 
đốc Vũ Minh Giang cùng lãnh đạo 2 bên 
diễn ra như cuộc hội ngộ của những 
người tri kỷ. Hình mẫu về hợp tác giữa 
Đại học và Địa phương đang trên đường 
đến đích.

Đỗ nGọc Diệp

Giáo Dục
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Thưa GS. Nguyễn Hữu Đức, quay ngược 
lại thời gian, khi Giáo sư là sinh viên 
của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 
phong trào hoạt động Đoàn lúc đó như 
thế nào?

năm 1976, hơn một năm sau ngày đất 
nước hoàn toàn thống nhất, tôi được 
vinh dự trở thành sinh viên ngành Vật 
lý của trường Đại học tổng hợp Hà nội. 
Vào thời gian đó, cả nước tràn đầy khí 
thế thắng lợi tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
cuối những năm học đại học của tôi, đất 
nước lại càng tự hào, hãnh diện với các 
sự kiện: anh hùng phạm tuân cùng nhà 

du hành vũ trụ Xô viết Viktor Gorbatko 
bay vào vũ trụ; nhạc sĩ dương cầm Đặng 
thái Sơn đạt giải nhất cuộc thi piano 
quốc tế chopin. Hòa chung với không 
khí đất nước sau ngày chiến thắng, 
sinh viên trường Đại học tổng hợp, từ 
cánh sinh viên mới rời trường cấp 3 như 
chúng tôi đến những sinh viên – những 
anh bộ đội cụ Hồ vừa bước ra khỏi cuộc 
trường chinh của cả dân tộc – đều đến 
với giảng đường đại học trong niềm 
vui hăng say học tập, nghiên cứu khoa 
học. tôi còn nhớ, ngày đó đất nước còn 
bộn bề khó khăn sau chiến tranh, cuộc 

sống sinh viên còn nhiều thiếu thốn, 
nhưng chúng tôi tham gia các phong 
trào “Xây dựng tập thể sinh viên xã hội 
chủ nghĩa”, phong trào "Ba xung kích" 
trong học tập, rèn luyện, xây dựng cuộc 
sống mới với quyết tâm rất cao. Lúc đó 
nhiều nhóm ca khúc chính trị của sinh 
viên cũng được thành lập và đi phục vụ 
nhiều nơi.

Ước mơ lớn nhất của Giáo sư lúc đó là 
gì? Giáo sư có băn khoăn để định hướng 
cho mình một lí tưởng sống? 

những năm cuối cùng của thế kỷ 20, 
các bạn trẻ chúng ta đã hát, đã nhắc 
nhở nhau: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm 
gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho 
tổ quốc hôm nay”. nhưng đối với thế 
hệ trẻ chúng tôi thời đó thì đó là một lẽ 
tự nhiên. chúng tôi tâm niệm phải luôn 
phấn đấu không ngừng, hăng say học 
tập, sẵn sàng đi bất cứ đâu khi tổ quốc 
cần. Sinh viên khóa K21 của chúng tôi, 

tHỦ LĩnH tHanH niên: 
cái ĐầU SánG, trái tiM HồnG 

Và tấM LònG Son

Giáo Dục

nHân Dịp Kỷ niệM 80 năM nGày tHànH Lập Đoàn tncS Hồ cHí 
MinH, GS.tS nGUyễn HữU Đức – pHó GiáM Đốc ĐHQGHn, nGUyên 

Bí tHƯ Đoàn trƯờnG Đại Học tổnG Hợp Hà nội, nGUyên Bí tHƯ 
Đoàn trƯờnG Đại Học KHoa Học tự nHiên (ĐHQGHn) cHia Sẻ 

nHữnG Kỉ niệM Hoạt ĐộnG Đoàn Với các Bạn trẻ.
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sau khi tốt nghiệp, đa số tham gia huấn 
luyện sĩ quan dự bị hóa học rồi chia tay 
nhau đi đến mọi miền đất nước. người ở 
lại phục vụ quân đội, người vào xây dựng 
các trường đại học phía nam, người lên 
tây nguyên, người vào nghiên cứu ở 
viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt… Dù 
xa xôi, vất vả nhưng không ai quản ngại 
vì tất cả đều tin tưởng vào tương lai của 
đất nước.

Là những nhà khoa học tương lai, chúng 
tôi mơ ước được làm việc trong các 
phòng thí nghiệm hiện đại, được sáng 
tạo ra những tri thức mới, được đưa 
khoa học phục vụ đất nước, góp phần 
xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, 
to đẹp hơn. nhưng vào năm 1979, khi 
tiếng súng lại vang lên ở biên giới của 
tổ quốc, hàng ngàn sinh viên, cán bộ 
của trường Đại học tổng hợp Hà nội, 
với phiên hiệu trung đoàn 10 - Đoàn 
nguyễn Huệ đã tình nguyện tham gia 
xây dựng phòng tuyến Sông cầu bảo vệ 
thủ đô.

Rồi khi Giáo sư trở thành thủ lĩnh của 
Đoàn Thanh niên, phong trào Đoàn vẫn 
hừng hực khí thế đó?

Vào thời kỳ Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa ở Đông âu sụp đổ, chúng tôi 
gặp rất nhiều khó khăn đối với công tác 
xây dựng chi đoàn và thu hút, tập hợp 
thanh niên. Bên cạnh các hoạt động 
phong trào bề nổi truyền thống như 
chương trình SV’96 của VtV, ban nhạc 
Beatles của tùng – John…, sức mạnh 
của Đoàn thanh niên lúc đó tiếp tục 
được phát huy chủ yếu nhờ vào việc tổ 
chức các hoạt động chiều sâu, gắn chặt 
với chuyên môn. Sáng kiến tổ chức các 
cuộc thi olympic sinh viên về tin học, 

Vật lý, Hóa học…, các “Festival hành 
tinh xanh” của sinh viên khối Khoa học 
trái đất,… đã được khởi xướng từ thời 
kỳ này, đặc biệt chương trình “những 
vì sao vui” dành cho học sinh Hệ tHpt 
chuyên luôn được VtV thu hình, phát 
sóng và sau này được phát triển thành 
chương trình “7 sắc cầu vồng” của VtV 
dành cho học sinh cả nước. cùng với 
xu hướng hội nhập quốc tế, câu lạc bộ 
tiếng anh “Hi-club” đầu tiên cũng đã 
được khởi động cho sinh viên khóa K35. 
thông minh và hài hước là một đặc điểm 
của sinh viên, điều đó cũng đã được phát 
huy trong các cuộc thi sáng tác và biểu 
diễn tiểu phẩm, thông qua đó chúng tôi 
đã hướng sinh viên đến với việc rèn luyện 
và học tập, phê phán các tệ nạn xã hội. 

cơ hội và thách thức của khoa học cơ 
bản Việt nam cũng đã được quan tâm 
trong thời kỳ này. chính Đoàn thanh 
niên đã làm đầu mối phối hợp với VtV tổ 
chức thu hình chương trình truyền hình 
giao lưu của sinh viên với các nhà khoa 
học Việt nam ở trong và ngoài nước về 
chủ đề “Khoa học Việt nam – thách 
thức và vận hội” tại Hội trường KtX Mễ 
trì, góp thêm sức cùng nhà trường thúc 

>> GS.tS nguyễn Hữu Đức
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đẩy sự ra đời của các 
chương trình đào 
tạo cử nhân khoa 
học tài năng. Đặc 
biệt, trường Đại học 
Khoa học tự nhiên 
cũng là đơn vị đi đầu 
với phong trào sinh 
viên tình nguyện tại 
chỗ, tích cực tham 
gia xây dựng môi 
trường, cảnh quan 
sạch đẹp của nhà 
trường. Đội ngũ bí 
thư chi đoàn, bí thư 
liên chi đoàn hồi đó 
đã hoạt động rất 
tích cực, hiệu quả và hôm nay tất cả đều 
đã trưởng thành.

Theo Giáo sư những tố chất cần thiết để 
trở thành thủ lĩnh thanh niên là gì?

Một thủ lĩnh thanh niên phải là người 
bản lĩnh, có một cái đầu sáng, một trái 
tim hồng và một tấm lòng son. ở đây 
cái đầu sáng chính là tri thức, trí tuệ, sự 
tỉnh táo và biết lắng nghe; trái tim hồng 
chính là lòng nhiệt huyết và tình yêu 
thương; tấm lòng son chính là sự trung 
thành, thủy chung. Hội tụ đủ các yếu tố 
ấy sẽ tạo được sự tin cậy, sẽ có khả năng 
và nghệ thuật tập hợp, đoàn kết thanh 
niên. 

Giáo sư có thể chia sẻ quan điểm của 
mình về trách nhiệm của một đoàn viên, 
thanh niên trong công cuộc đổi mới của 
đất nước hiện nay?

công cuộc đổi mới của đất nước đã 
thu được nhiều thắng lợi to lớn. Việt 
nam chúng ta đã thuộc nhóm các nước 
đang phát triển có thu nhập trung bình. 
những năm tới đây là giai đoạn nước 
rút để đến năm 2020 nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp, đồng 
thời tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Đất nước cần hòa bình, ổn định 
xây dựng và phát triển, nhưng đất nước 
cũng cần tri thức để cất cánh. các quốc 
gia thành công nhất đều là các quốc gia 
nắm được nhiều tri thức nhất. thanh 
niên ngày nay cần ra sức rèn đức, luyện 
tài, học tập, tiếp cận, chiếm lĩnh tri thức 
và sáng tạo ra được tri thức mới. Đặc 

biệt, phải biết hướng các tri thức ấy đến 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh.

Theo Giáo sư, làm thế nào để khơi dậy 
sức trẻ của thế hệ thanh niên hôm nay?

thanh niên dù ở thế hệ nào cũng luôn 
mang trong mình nhiệt huyết, khát khao 
được khám phá và được khẳng định. Để 
khơi dậy sức sống mãnh liệt ấy, trước hết 
chúng ta phải tin cậy thế hệ thanh niên, 
như Bác Hồ đã từng tin cậy: “Đâu cần 
thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. 
Hãy giúp cho thanh niên rèn luyện bản 
lĩnh để nhìn nhận được các giá trị cốt 
lõi, các giá trị chuẩn mực, tạo được sự 
“cộng hưởng” của thế hệ trẻ với các giá 
trị chung và phấn đấu vun đắp cho các 
giá trị đó.

Qua trải nghiệm, tôi còn thấy rằng thanh 
niên cảm thấy hạnh phúc và hết lòng với 
phong trào, không phải chỉ khi được hỗ 
trợ về tài chính hay điều kiện vật chất, 
mà chính là khi được tin tưởng, được 
tạo điều kiện tham gia vào các nhiệm vụ 
chính trị của nhà trường.

Gắn bó với công tác Đoàn gần 15 năm, 
giữ cương vị Bí thư Đoàn trường gần 10 
năm… điều gì tâm đắc nhất trong suốt 
thời gian GS  tham gia công tác Đoàn? 

Vừa qua, tôi được mời tham dự buổi 
giao lưu gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn 
trường Đại học tổng hợp Hà nội trước 
đây do Đoàn trường Đại học Khoa học 
tự nhiên cùng Đoàn trường Đại học 
Khoa học Xã hội và nhân văn phối hợp 
tổ chức. tại buổi giao lưu nhiều kỷ niệm 
xúc động và đáng nhớ của các cán bộ 

Đoàn qua các 
thời kỳ đã được 
chia sẻ với các 
đoàn viên thanh 
niên hai trường. 
chúng tôi tự hào 
rằng những năm 
tháng gian khó 
nhất lại chính là 
thời hoa đỏ cháy 
bỏng nhiệt huyết 
tuổi trẻ. chúng 
tôi cũng luôn tự 
hào rằng tuổi trẻ 
của mình được 
sống, học tập, 
nghiên cứu và 

hoạt động trong phong trào Đoàn. cho 
đến tận bây giờ, chúng tôi - những cựu 
cán bộ Đoàn của trường Đại học tổng 
hợp Hà nội năm xưa - vẫn giữ được tấm 
lòng son với nhau, bền bỉ với sự nghiệp 
của mình.

Điều tôi tâm đắc nhất là đã góp một 
phần nhỏ bé của mình cùng với các thế 
hệ cán bộ Đoàn chung tay, góp sức xây 
dựng nên những giá trị cốt lõi của hoạt 
động Đoàn và phong trào thanh niên 
trường Đại học tổng hợp Hà nội năm 
xưa - Đại học Quốc gia Hà nội ngày nay. 
Đó là tính tiên phong, tính sáng tạo, 
chất lượng cao, tính thống nhất trong 
đa dạng. Đó là bài học phát triển dựa 
trên nền tảng khoa học cơ bản và công 
nghệ cao… chính sự tiên phong và sáng 
tạo đã tạo ra sự độc đáo trong các hoạt 
động Đoàn của chúng tôi. chính quan 
điểm thống nhất trong đa dạng đã phát 
huy được sự sáng tạo của thanh niên. 
chính sự kiên trì với chất lượng, với khoa 
học cơ bản đã tạo nên sự phát triển bền 
vững của Đại học Quốc gia Hà nội - 
một đại học hơn 100 năm tuổi - ngày 
hôm nay. tôi tâm đắc vì nhiệt huyết và 
sự chân thành của tuổi trẻ luôn luôn là 
hành trang cho tôi đi tới bất cứ nhiệm vụ 
nào, vị trí công tác nào.

Xin cảm ơn Giáo sư!

hà NhàN
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Thưa Giáo sư, vai trò của gia đình đã ảnh 
hưởng như thế nào trong việc tạo nên 
một nhà toán học “cự phách” hôm nay?

ảnh hưởng của gia đình là một câu 
chuyện dài, không thể kể hết một lúc. 
tôi xin thuật lại một chi tiết như thế này.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi luôn dạy tôi “tội 
to nhất là tội nói dối”. Lúc đó thì tôi 
cũng không hiểu lắm tại sao tội nói dối 
lại to như thế. nhưng vì yêu mẹ mà tôi 
chấp hành rất nghiêm túc. Lâu lâu thành 
thói quen. Khi lớn lên thì tôi hiểu thêm 
là tố chất quan trọng nhất của nhà khoa 
học chính là tính trung thực, trước hết 
là trung thực với bản thân mình, sau là 
trung thực với người khác. 

Quan niệm của Giáo sư đối với vấn đề 
bồi dưỡng tài năng?

theo tôi, câu chuyện bồi dưỡng tài năng 
có thể cắt nghĩa vắn tắt là giúp trò giỏi 
gặp thầy giỏi và trò giỏi được học cùng 
nhau. 

Thế còn bí quyết để trở thành một nhà 
khoa học giỏi?

tôi tin là người nào thực sự có hoài bão 
sẽ thành công. tuy vậy, mỗi người có 
một cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng 
của mình. Đi theo dấu chân của ngô 
Bảo châu chưa chắc đã là khôn ngoan. 

chúng ta không biết là do chưa học. Ý 
kiến của tôi là đã học thì phải giỏi hơn 
người khác.

Bên cạnh tố chất như trên thì phương 
thức học tập là yếu tố quan trọng không 
kém, thưa GS?

trong học tập và nghiên cứu khoa học, 
yếu tố bền bỉ rất quan trọng. tôi luôn tự 
nhủ với mình mỗi ngày phải học được 
một cái gì đó, có thể là to, có thể nhỏ, 
nhưng phải nhập tâm. tất nhiên bạn sẽ 
phải nỗ lực hơn như thế trong một số 
thời điểm quyết định, còn thì bí quyết là 
ở chỗ phải bền bỉ bước tới. 

có lần tôi đi bộ leo núi với anh bạn 
Laurent Lafforgue, một nhà toán học lớn 
người pháp. anh ấy đi khỏe quá, tôi theo 
không kịp. tôi hỏi anh ấy bí quyết đi bộ 
của anh ấy là gì. anh ấy trả lời là đầu tiên 
đặt chân trái lên trước chân phải, sau đó 
đặt chân phải lên trước chân trái.  

Quỹ học bổng Ngô Bảo Châu đã được 
Giáo sư thành lập, xin Giáo sư cho biết 
một vài thông tin về Quỹ này? 

tôi hy vọng Quỹ sẽ sớm có giấy phép 
để đi vào hoạt động. thay vì trao học 
bổng, Qũy sẽ trao một số giải thưởng 
nghiên cứu khoa học vì nó có tác động 
trực tiếp hơn tới phong trào nghiên cứu 
khoa học ở Việt nam. Quỹ sẽ có ba hoạt 

động chính: thứ nhất là trao giải thưởng 
nghiên cứu cho một công trình nghiên 
cứu xuất sắc được thực hiện ở Việt nam, 
thứ hai là một chuỗi bài “nói chuyện 
khoa học” định kỳ mỗi tháng một lần, 
và thứ ba là một cuộc thi nghiên cứu 
khoa học cho sinh viên và nghiên cứu 
sinh.

Xin cảm ơn Giáo sư!

Đức MinH

có Hoài Bão Sẽ tHànH cônG

GS. nGô Bảo cHâU ĐanG 
nỗ Lực cHo Sự pHát triển 
cỦa toán Học nƯớc nHà 
tHônG QUa các Hoạt 
ĐộnG QUản LÝ, GiảnG Dạy 
Và KêU Gọi các nHà KHoa 
Học Việt KiềU cHUnG tay 
“Góp Gió tHànH Bão”. 
nHân Dịp anH Về nƯớc 
nHận BằnG tiến Sĩ DanH Dự 
cỦa ĐHQGHn, Bản tin có 
cUộc trò cHUyện nGắn 
Với anH Về “Bí QUyết” Để 
trở tHànH Một nHà KHoa 
Học tài nănG.

có Lẽ Hồi ức SâU Sắc 
nHất cHínH Là nGày 
nHập trƯờnG. các Bạn 
tôi Đến từ các tỉnH, ai 
nấy nHỏ tHó, ốnG tHấp 
ốnG cao, Dép Lê Loẹt 
QUẹt, Một Vài nGƯời 
còn nói nGọnG. cHỉ SaU 
Hai trận BónG trên Sân 
Mễ trì tHì cHúnG tôi Đã 
trở tHànH nHữnG nGƯời 
Bạn tốt nHất Và cHo 
Đến Bây Giờ Vẫn tHế.
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chất lượng là sự vượt trội (quality as 
exceptional). Quan điểm này bao hàm 
nhiều điểm, nhưng nhìn chung, "chất 

lượng" được xem như điều tạo nên sự đặc biệt 
của một trường nào đó. những điểm khác 
nhau ở chỗ chúng chỉ ra cái gì làm nên sự khác 
biệt ấy. 

Đầu tiên, có quan niệm cho rằng chất lượng 
là ưu việt, sự xuất sắc. Quan niệm này thường 
gắn liền với hai ví dụ về sự nổi trội của hai 
ĐH cambridge và oxford. trong trường hợp 
này, "chất lượng" được xem là hiển nhiên và 
không thể chối bỏ, hay thậm chí được xem là 
mặc nhiên không cần phải kiểm tra đánh giá 
(parri 2006; Horsburgh 1998). Địa vị của một 

nHữnG QUan niệM Về 
cHất LƯợnG Giáo Dục Đại Học

trƯớc KHi Đi SâU Vào tìM HiểU các QUan ĐiểM KHác nHaU Về cHất LƯợnG ở trƯờnG Đại Học, 
tôi tHiết nGHĩ cHúnG ta nên có Một KHái niệM Về cHất LƯợnG Giáo Dục Đại Học. trên tHực 
tế, HarVEy Và GrEEn Đã tiến HànH Một nGHiên cứU QUy Mô ở anH Để tìM câU trả Lời cHo Vấn 
Đề này Vào nHữnG năM 90 tHế Kỉ trƯớc. Họ Kết LUận rằnG cHất LƯợnG ở Giáo Dục Đại Học 
nằM tronG Mối QUan Hệ Với nGƯời Sử DụnG nó (StaKEHoLDEr) Và Vì tHế cHúnG ta nên tHiên Về 
trƯờnG pHái cHỦ QUan KHi tiếp cận Vấn Đề "cHất LƯợnG" ở Đại Học (EHSan, 2004). trên tHực 
tế, ta có tHể Bắt Gặp nHữnG QUan ĐiểM SaU Đây Về cHất LƯợnG Giáo Dục Đại Học:
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trường đại học và mức độ khó khăn xin 
nhập học ở các trường này được xem là 
những điều kiện quan trọng của "chất 
lượng" (Eshan, 2004).

chất lượng là kết quả của việc vượt qua 
một loạt những chuẩn mực cao. Quan 
điểm này giải thích rõ những gì được cho 
là mang lại chất lượng cho một trường 
đại học, tuy nhiên, nó vẫn rất lý tưởng 
vì những chuẩn mực được đặt ra là quá 
cao, thậm chí hầu hết các trường đều 
khó có thể đạt đến những chuẩn mực 
được đặt ra này. nó coi trọng chất lượng 
đầu vào (input), nghĩa là xem trọng chất 
lượng sinh viên vào trường, chất lượng 
đội ngũ sẽ tham gia giảng dạy những 
sinh viên này, cũng như cơ sở vật chất 
cần thiết cho công tác đào tạo. chất 
lượng đầu ra (output) được xem là kết 
quả hoạt động của đầu vào có chất 
lượng xuất sắc (ibid). Vì thế, ở một mức 
độ nào đó, quan điểm này nhấn mạnh 
tầm quan trọng việc học của người học 
và xem nhẹ vai trò của trường đại học 
trong việc làm tăng thêm giá trị của đầu 
vào (value-adding), cụ thể trong trường 

hợp này là cung cấp kiến thức và tạo 
điều kiện học tập cho người học.

cũng có quan điểm cho rằng "chất 
lượng" là phẩm chất của một sản phẩm 
hay dịch vụ đã qua quá trình kiểm 
nghiệm sát sao. Vì thế, "chất lượng" 
đồng nghĩa với việc thỏa mãn những 
chuẩn mực do bên ngoài áp đặt. Quan 

điểm này có vấn đề vì nó được xây dựng 
trên giả định tất cả những chuẩn mực 
bên ngoài đều khách quan nhưng trên 
thực tế, những cái chuẩn này có thể 
không chuẩn, chưa kể việc sử dụng một 
khung chuẩn như nhau để đánh giá 
các trường khác nhau ở các thời điểm 
khác nhau. Hơn nữa, nếu đi theo quan 

>>  cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (trái) luôn đau đáu cho sự phát triển của nền giáo dục ĐH Việt nam.               ảnh : Bùi tuấn
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điểm này, các trường đại học sẽ đánh 
mất quyền tự chủ, tự quyết của mình - 
hai nhân tố quan trọng tạo nên thuộc 
tính riêng biệt của các trường đại học 
- mà chỉ luôn phụ thuộc vào cơ quan 
kiểm định hoặc những đối tượng có ảnh 
hưởng bên ngoài trường đại học. 

như vậy, quan niệm "chất lượng là sự 
vượt trội" không phải là một quan niệm 
trọn vẹn về vấn đề chất lượng ở đại học, 
nhưng chúng ta cũng không thể phủ 
nhận vai trò của nó trong việc tạo ra 
những trường đại học danh tiếng như 
cambridge hay oxford.

chất lượng là sự hoàn hảo (quality as 
perfection). Quan điểm này xem chất 
lượng tương đương với việc tạo ra 
những sản phẩm không "tì vết" (parri 
2006; Horsburgh 1998). nó khác với 
quan điểm "chất lượng là sự vượt trội" 
ở chỗ chất lượng đầu ra được xem là 
kết quả của tiến trình đào tạo. Vì thế, 
để duy trì chất lượng, người ta cố gắng 
không để cho bất kỳ sai sót nào xảy ra, 
hay phải đạt tất cả những chuẩn mực do 
bên ngoài yêu cầu (Eshan, 2004). Quan 
điểm này hơi thiên về quản lý công 
nghiệp. nó có thể áp dụng thành công 
trong các nghành công nghiệp với máy 
móc và quy trình chứ khó lòng áp dụng 
ở các trường đại học nơi con người là 
đối tượng chính trong khâu "sản xuất". 
Hơn nữa, chúng ta không thể có một 
bảng tiêu chí mô tả một sinh viên ra 
trường "không tì vết" là như thế nào. 
Và việc sản sinh ra hàng loạt sinh viên có 
cùng quan điểm sống, tính cách, năng 
lực, cách giải quyết vấn đề…không phải 
là mong muốn của bản thân sinh viên, 
hay gia đình họ nói riêng và mục tiêu 
của nền giáo dục "chân chính" nói 
chung (parri, 2006).

chất lượng là phù hợp với mục tiêu 
(quality as fitness for/ of purpose). Đây 
là một quan niệm mang tính thực tế, 
xem xét chất lượng trong mối tương 
quan với mục tiêu của một trường đại 
học. chất lượng vì thế được xem là một 
thuộc tính của chức năng hoạt động 
(Eshan, 2004). tuy nhiên, mỗi cá nhân 
lại có thể xem chức năng của truờng đại 
học ở các góc độ khác nhau, vì thế vấn 
đề “chất lượng” lại trở nên mang tính 

tương đối và gây tranh cãi. theo Harvey 
và Green, mục tiêu có thể do trường đại 
học hay khách hàng của trường đại học 
đặt ra (ibid). ở đây lại xuất hiện một vấn 
đề nan giải: ai là khách hàng của đại 
học: sinh viên, gia đình sinh viên, giáo 
viên, nhà tuyển dụng, hay chính phủ? 
Vì thế, một trường đại học có thể theo 
đuổi mục tiêu riêng của mình nhưng liệu 
mục tiêu đó có tương thích với mục tiêu 
của khách hàng hay không? Hơn nữa, 
để phù hợp mục tiêu các trường xoáy 
sâu vào việc kiểm soát từng công đoạn 
trong tiến trình hoạt động để có thể đạt 

những chuẩn mực đã đặt ra trước đó 
nên nó dễ rơi vào trường hợp chỉ hoàn 
thành công đoạn trước mắt mà đi lệch 
so với mục tiêu lâu dài. tương tự, một 
trường có đáng được xem là có chất 
lượng hay không nếu nó đặt ra những 
mục tiêu ít tham vọng để có thể đạt 
được dễ dàng hay đưa ra những mục 
tiêu không tương thích với kỳ vọng của 
khách hàng (nếu xem trường đại học là 
một dịch vụ) (van Damme 2003)? 

chất lượng là đánh giá tiền đầu tư 
(quality as value for money). Quan niệm 

này khá gần với quan niệm "chất lượng 
là phù hợp với mục tiêu" bên trên (van 
Damme, 2003). nó xem xét chất lượng 
trên lập trường hiệu quả kinh tế và sự 
tự chịu trách nhiệm. nó nhấn mạnh sự 
hoạt động mang tính thị trường của một 
trường đại học bằng giả định cho rằng 
trong môi trường cạnh tranh có ít tài 
nguyên, chính thị trường sẽ chọn lọc và 
nuôi dưỡng những ngôi trường xuất sắc 
nhất. Sự gia tăng cạnh tranh giữa các 
trường để thu hút sinh viên và nguồn tài 
chính được xem là chìa khóa trong việc 
nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính 

(Harvey & Green, 1993). Quan điểm này 
tiếp tục nhấn mạnh vai trò quản lý: nếu 
một trường đại học có chính sách và 
cách thực hiện đúng đắn để khai thác 
các nguồn lực sẵn có (cơ sở vật chất, tài 
liệu giảng dạy, con người,….) ở mức ít 
tốn kém nhất, nó vẫn có thể đảm bảo 
tiến trình đào tạo đạt hiệu quả và thỏa 
mãn những chuẩn mực được đặt ra. 
tuy nhiên, như cái tên đã nói rõ, quan 
điểm này có thể khiến nhiều trường và 
sinh viên của họ lâm vào tình trạng tiền 
nào của nấy. chất lượng giáo dục đại 
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học ở đây chỉ thật sự hiệu quả khi vai 
trò của đảm bảo chất lượng được thực 
thi một cách triệt để (parri, 2006); và lợi 
ích của khách hàng tại các trường theo 
quan điểm chất lượng giáo dục này chỉ 
được đảm bảo khi mối quan hệ giữa 
chất lượng và giá thành hạ được giám 
sát chặt chẽ.

chất lượng là vượt ngưỡng (quality as 
threshold). theo quan điểm này, một 
trường phải vượt qua một ngưỡng đặt 
ra với những mức chuẩn cụ thể. chúng 
ta có thể dễ dàng nhận thấy tính hiệu 

quả của quan điểm này phụ thuộc vào 
tính khách quan và khả thi của những 
chuẩn mực. Hơn nữa, đôi khi ngưỡng 
được đặt ra có thể bị lạc hậu theo thời 
gian trước khi một trường đại học đạt 
tới chúng do môi trường và hoàn cảnh 
thay đổi nhanh hơn so với chuẩn đặt ra 
(parri 2006). cũng như ba quan điểm 
trên, quan điểm này tiếp tục đề cao sự 
quản lý trong quá trình tiến đến ngưỡng 
đặt ra.

chất lượng là sự biến đổi (quality as 

transformation) hình thành trên nền 
tảng cho rằng giáo dục mang lại 
những thay đổi quan trọng cho người 
học. Harvey và Green (1993) cho rằng 
quan điểm "chất lượng là sự biến đổi" 
mang lại lợi ích cho người học thông 
qua hai kênh đặt tên là enhancing và 
empowering (tạm dịch là nâng cao giá 
trị và nâng cao năng lực). người học 
nâng cao giá trị bản thân mình thông 
qua việc học nghĩa là trong quá trình 
đào tạo, người học có cơ hội dung nạp 
những kiến thức, kỹ năng chưa có để 
hoàn thiện mình hơn. nâng cao năng 

lực người học thể hiện ở khía cạnh 
người học được trang bị những khả 
năng giúp điều chỉnh quá trình biến 
đổi của chính mình như tự quyết định, 
tự chủ trong môi trường học, tăng khả 
năng phân tích chỉ trích vấn đề và tăng 
sự mẫn cảm đối với các vấn đề xung 
quanh (Ehsan 2004; Horsburgh 1998). 
nói cách khác, một trường sẽ được xem 
là có chất lượng cao hơn một trường 
khác nếu sinh viên tốt nghiệp trường đó 
có thể xoay sở cuộc sống tương lai của 
mình với những kiến thức, kỹ năng, kỹ 

xảo học được ở trường tốt hơn (parri, 
2006). tuy nhiên, vấn đề ở đây là làm 
thế nào để chúng ta xác định sinh viên 
biến đổi và biến đổi đến mức độ nào 
thông qua việc học ở một trường nào 
đó (newby, 1999) bởi vì "việc học xảy 
ra trong tất cả các tình huống xã hội để 
tích lũy kinh nghiệm và kinh nghiệm này 
sẽ chuyển hóa ở chiều kích nhận thức, 
tình cảm, hay thực hành và hình thành 
nên bản chất của mỗi cá nhân" (Jarvis, 
2005). Do đó, một trường đại học sẽ 
không biết đích xác sinh viên mình biến 
đổi ra sao từ việc học ở ngôi trường của 
họ để từ đó điều chỉnh các dịch vụ trong 
trường, quá trình đào tạo hay những 
yếu tố khác trong trường cần điều 
chỉnh. Dĩ nhiên, nhà trường có thể thực 
hiện khảo sát trên sinh viên nhưng tôi 
cho rằng sinh viên sẽ thiên về việc mô 
tả chất lượng các dịch vụ của trường, 
công tác học thuật hơn là mô tả họ đã 
thay đổi như thế nào trong thông qua 
việc học tại ngôi trường họ vừa đi qua. 
Lẽ dĩ nhiên, tôi không dám xem thường 
khả năng của các nhà nghiên cứu trong 
việc lấy dữ liệu nghiên cứu nhưng vấn 
đề này vẫn rất phức tạp do "con người 
"nổi tiếng" là không theo chuẩn mực, 
không đồng nhất, và họ mang vào 
trường học đủ loại kinh nghiệm, cảm 
xúc, chính kiến làm nền tảng cho việc 
học của họ" (Sallis, 2008). nhưng dù 
sao đi nữa, quan điểm chất lượng giáo 
dục này cũng đã có sự tập trung xem 
xét đến chức năng học thuật của trường 
đại học, điều mà ít quan điểm khác làm 
được thấu đáo.

nói tóm lại, đi tìm một định nghĩa cho 
chất lượng giáo dục đại học là một 
nhiệm vụ gian nan do nó phụ thuộc vào 
quan điểm của những người liên đới 
với trường đại học (stakeholder). Quan 
điểm chất lượng "khác nhau do người 
đánh giá và tiêu chí được sử dụng để 
đánh giá" (Barnett, 2003). Hơn nữa, 
quan điểm về chất lượng cũng không 
ngừng thay đổi. từ việc xem chất lượng 
là sự vượt trội, sự ưu tú của những năm 
80 thế kỉ trước, nó đã chuyển sang việc 
tìm cách sửa sai để đảm bảo phù hợp 
với mục tiêu của chất lượng ở những 
năm 90 thế kỉ trước - quan điểm thiên 
về việc thỏa mãn nhu cầu của khách 
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hàng ở đại học. Biết đâu chúng ta lại 
sắp trải qua giai đoạn chất lượng nhắm 
vào sự vượt trội lần nữa do ảnh hưởng 
của việc xếp hạng đại học đang thu 
hút đông đảo các trường tham gia (van 
Damme, 2003). cần phải nhấn mạnh 
thêm rằng, các quan điểm về chất lượng 
này không loại trừ lẫn nhau vì thế các 
trường có thể chọn một quan điểm có 
ý nghĩa nhất và phù hợp với hoàn cảnh 
cụ thể của trường. riêng đối với đa số 
học giả đứng trên lập trường là người 
làm công tác học thuật ở các trường 
giảng dạy, kể cả tôi, mặc dù có những 
thiếu sót nhưng quan điểm “chất lượng 
là sự biến đổi” thật sự đáng trân trọng 
vì những lý do sau:

• Đã tập trung vào giải các chức năng 
của trường đại học: chức năng học 
thuật. nếu xét về chức năng của trường 
đại học, một trường sẽ không phải là 
trường đại học nữa nếu không làm thay 
đổi cuộc sống của một sinh viên, ít nhất 

là về mặt kiến thức vì trường đại học 
cần thay đổi nhân sinh quan và thế giới 
quan của người học, cung cấp cho họ 
những kỹ năng cần thiết để tồn tại và 
phát triển trong một thế giới đầy biến 
động (Barnett, 1992; Biggs 1989).

• Đây là siêu quan điểm (meta-concept) 
về chất lượng bởi nó đã bao hàm các 
quan niệm về chất lượng khác như chất 
lượng là phù hợp với mục tiêu hay chất 
lượng là sự hoàn hảo bên trên (Harvey 
& Knight 1996; Horsburgh 1998). như 
thế, nó không triệt tiêu vai trò của quản 
lý mà xem quản lý là cần thiết để thúc 
đẩy chức năng học thuật.

Vì thế, chất lượng giáo dục đại học 
phải nằm trong một tiến trình làm biến 
đổi người học trong đó việc học của 
sinh viên phải được sự quan tâm sâu 
sát và trợ giúp từ các khâu giảng dạy, 
đánh giá cũng như tất cả những yếu tố 
khác trong trường (cơ sở vật chất, môi 
truờng, tác phong làm việc đối với sinh 

viên, …). Việc giảng dạy phải làm sao 
thật sự kích thích khả năng ham hiểu 
biết, tìm tòi sáng tạo để làm thỏa mãn 
bản thân sinh viên về những điều chưa 
biết. cách đánh giá không phải để kết 
thúc môn học hay chỉ để quyết định 
sinh viên đậu rớt một môn học mà nên 
là một kênh nhận xét để sinh viên hiểu 
năng lực và kiến thức của mình ở môn 
đó đã đạt đến mức nào, có nên tiếp tục 
các khóa học có liên quan không hay 
nên học lại và nếu học lại thì cần bổ 
sung nhưng khoảng trống tri thức nào. 
tương tự các yếu tố khác trong trường 
tạo tiền đề để việc học tập của sinh viên 
được diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả 
cao nhất. 

Lê HữU nGHĩa
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LànG nGHèo cHữ - LànG HiếU Học

Đến phù cừ hỏi nhà ông Điền, dân trong 
huyện không ai không biết, họ kính trọng 
gọi ông là “thầy Điền”.

Vừa bước đến cổng, chúng tôi đã nghe 
tiếng giảng bài sang sảng của người thày 
ngoại ngũ tuần. Dáng người cao gầy, mái 
tóc điểm bạc, mặt vẫn bám bụi phấn, 
ông kể về chuyện đời chuyện nghề, về cái 
duyên đứng trên bục giảng và tấm lòng 
dành cho học sinh vùng quê. 

thầy Điền từ nhỏ đã rất ham học. Sau này, 
ông làm việc trong một công ty may ở 
Hưng yên. 

công việc bận bịu nên ít có thời gian kèm 
con học. Đến khi đứa con trai út của ông 
sắp thi vào lớp 10, ông kiểm tra mới biết 
kiến thức bị trống quá nhiều. từ đó, ông 
sắp xếp thời gian kèm con học. Bốn tháng 
sau, con ông thi đỗ vào lớp 10 với điểm 
số gần như tuyệt đối. thấy bố mình dạy 
dễ hiểu, cậu con út rủ mấy anh em trong 
họ đến học cùng. cứ như thế, ông kèm 
chúng suốt từ lớp 10 cho đến lúc ôn thi 
đại học. 

năm 2000, cả làng ngỡ ngàng khi cả bốn 
đứa con, cháu ông dạy đều đỗ đại học. 
từ đó, phụ huynh trong làng rồi trong xã 
dẫn con em mình đến nhờ ông dạy. cứ 
thế, sau hàng chục năm với phận thầy giáo 
làng nghiệp dư, ông đã dạy cho hàng ngàn 
con em học sinh nông dân xa gần.

năm học 2003, lớp ông dạy có đến trên 
30 em đỗ đại học. tiếng lành đồn xa, có 
học sinh tận Sơn La, Lai châu, thậm chí cả 
Đồng nai, Bình phước cũng lặn lội tìm đến 

học ông.

Em nguyễn tuấn anh, 19 tuổi quê Điện 
Biên hiện đang học tại nhà thầy Điền cho 
biết: “Kỳ thi năm trước em không đỗ nên 
tìm đến nhà thầy. thầy Điền dạy chúng em 
học và quan tâm đến cả chỗ ăn ở. thầy 
luôn nhắc nhở chúng em phải chịu khó 
học không được chơi bời mà phụ công bố 
mẹ…”

Duyên Linh trước đây vốn là “làng nghèo 
chữ”, còn bây giờ đã thành làng hiếu học 
bởi có nhiều em đỗ đạt. công ấy thuộc về 
thầy Điền.

LònG nHiệt tìnH KHônG Bao Giờ cạn

Khi hỏi về số học sinh do ông ôn luyện thi 
đỗ đại học, ông nhẩm tính sơ sơ ít cũng 
đến gần 300 em. trong số đó, không 
ít học sinh đạt điểm cao trong các kì thi, 
như trần Văn Điệp quê ở Quảng ninh thi 
được 28 điểm vào Học Viện Kỹ thuật Quân 
sự; nguyễn trung tín được 29 điểm vào 
trường Đại học Giao thông Vận tải… 

những năm 2006 - 2007, ông phải dạy 
liền 2 ca sáng và chiều. nhiều khi các em 
chưa hiểu hết bài tập, buổi tối ông lại vui 
vẻ đứng lớp giảng cho đến khi các em 
hiểu hết vấn đề mới thôi. Bây giờ tuổi ông 
không còn trẻ nữa, sức khỏe cũng yếu 
đi nhiều nên ông chỉ có thể dạy một lớp 
với 30 em. nhưng ông khẳng định: “tình 
yêu và lòng nhiệt tình dành cho các em thì 
chưa bao giờ cạn”.

Kỉ niệm sâu sắc nhất trong ngần ấy năm 
làm thầy giáo làng là vào năm 2005, em Lò 
Văn Quân ở Bắc cạn, nhà nghèo bố mất 
sớm nhưng ham học. Em xin mẹ xuống 

xuôi học thầy Điền được 3 tháng thì hết 
tiền sinh hoạt. thấy em gia cảnh khó khăn 
lại chịu khó nên ông khuyên cố gắng ở lại, 
tiền ăn ở học hành sẽ do thầy giúp. công 
sức của hai thầy trò được đền đáp khi Quân 
thi đỗ vào Trường Đại học Giao thông vận 
tải với số điểm khá cao. Giờ Quân nhận 
thầy Điền làm bố nuôi và thường xuyên về 
Hưng yên thăm thầy.

theo đánh giá của thầy Điền, đề thi đại học 
qua các năm hầu hết là kiến thức trong 
sách giáo khoa, chỉ cần nắm chắc kiến thức 
cơ bản thì các em có thể đạt 7 - 8 điểm/
môn. phương pháp dạy của ông là truyền 
đạt cho học sinh những kiến thức cơ bản 
trong sách giáo khoa. từ đó vận dụng để 
giải các bài tập từ đơn giản đến phức tạp, 
đặc biệt cấm kỵ việc học tủ. cứ học hết 
một khóa, ông lại cho các em thi thử để 
đánh giá năng lực học tập của từng em. 
Sau đó phân loại, đưa ra lời khuyên để các 
em lựa chọn trường cho phù hợp.

thầy Điền chia sẻ, khi làm hồ sơ dự thi đại 
học, các em nên căn cứ vào lực học của 
mình cũng như năng khiếu với ngành 
mình mơ ước. Hiện có tình trạng nhiều em 
đua nhau lên thành phố vào lò luyện thi. 
Lớp đông, phòng chật mà thời gian luyện 
thi gấp rút sẽ khó đạt được kết quả. Bởi vậy 
học sinh nên nắm chắc kiến thức cơ bản và 
tự ôn luyện theo phương pháp khoa học. 

nGUyễn SánG

tHầy Giáo nGHiệp DƯ  Và 300 Học SinH Đỗ Đại Học

ônG KHônG ĐƯợc Đào tạo Để trở tHànH 
nHà Giáo, cũnG KHônG có Bất Kỳ Một 
cHứnG cHỉ SƯ pHạM nào. Vậy Mà nHiềU năM 
QUa, BằnG Sự HiểU Biết, KinH nGHiệM Và tìnH 
yêU Với Lớp trẻ, ônG nGUyễn XUân Điền ở Xã 
ĐìnH cao (pHù cừ - HƯnG yên) Đã Dạy cHo 
HànG nGàn Học SinH. tronG Số Đó, nHiềU 
EM Đã cônG tHànH DanH toại. 
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nGƯời Biết trân trọnG nHữnG KHoảnH KHắc

Tôi đã từng được nghe nhiều về tS. 
nguyễn Đức thành – một trong 
những chuyên gia kinh tế trẻ nhất 

Việt nam. Khi gặp, anh không như tôi 
tưởng tượng. anh mảnh khảnh, thư 
sinh, tôi bị ấn tượng bởi vầng trán cao, 
đôi mắt sáng thông minh và sự hóm 
hỉnh trong những câu chuyện.

chịu ảnh hưởng giáo dục khá tự do 
của người mẹ, trong cả tuổi thơ, thành 
được chơi nhiều hơn học, dù suốt thời 
phổ thông thành học trường chuyên. 
Việc chỉ được đỗ vớt vào lớp chuyên Lý 
của Trường tHpt Hà nội-amsterdam 
là bài học đầu tiên về sự chểnh mảng. 
“Bài học thực sự quan trọng tôi nhận ra 
khi đó, trong tâm trạng ngỡ ngàng, là 
khi đứng đội sổ, thì tôi không có một 
chút ảnh hưởng nào trong lớp cả.” Vì lý 
do đó, cậu học sinh được đỗ vớt đã cố 
gắng không ngừng để tiến lên đứng đầu 
trong lớp. Kết quả là, sang năm lớp 11, 
thành được chọn vào đội tuyển để đi thi 
Vật lý toàn quốc cùng các anh chị lớp 

12, và đạt giải Ba. năm lớp 12, thành 
đạt giải nhì. Ước mơ của thành lúc bấy 
giờ là được vào đội tuyển thi Lý quốc tế 
để tiếp đó được đi du học ở nước ngoài, 
được vẫy vùng trong bầu trời học thuật 
ở các nước bạn, nhưng ước mơ không 
thành. 

Bước vào Khoa tài chính ngân hàng, 
trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thành 
cũng không ngờ rằng ngành Kinh tế lại 
cuốn hút anh nhiều đến thế. Đó là một 
ngành học hoàn toàn mới, nhưng lại hội 
tụ toàn bộ những tri thức mà anh đã biết 
trước đó, như phương pháp phân tích về 
những điểm cân bằng rất giống trong 
vật lý học, cho tới hệ thống tư tưởng 
lấy con người làm trung tâm trong cốt 
lõi của tri thức phương tây, hay những 
lý luận chính sách mang tính ẩn dụ 
cao như vẫn thấy trong truyền thống 
phương Đông. 

ngay sau khi tốt nghiệp đại học (năm 
1999), thành thi đỗ và nhận học bổng 
toàn phần chương trình thạc sĩ Kinh tế 

phát triển, liên kết giữa Hà Lan với Việt 
nam. Vào thời điểm đó, đây là chương 
trình kinh tế học hiện đại đầu tiên được 
triển khai ở Việt nam, dưới dự tài trợ của 
chính phủ Hà Lan. chương trình này đã 
đào tạo ra một thế hệ đông đảo các nhà 
kinh tế trẻ hiện nay ở Việt nam. 

Sau khi nhận bằng thạc sĩ năm 2001, 
anh trở thành giảng viên giảng dạy môn 
Kinh tế vĩ mô tại chính ngôi trường anh 
đã học tập, rèn luyện. tiếp đó, năm 
2003, anh nhận học bổng của chính 
phủ nhật để thực hiện chương trình 
tiến sĩ kinh tế tại Viện nghiên cứu chính 
sách Quốc gia nhật Bản (GripS) ở tokyo. 
Luận văn tiến sĩ của anh, “Kinh tế học 
về chảy máu chất xám,” được hội đồng 
khoa học của Viện đánh giá cao trong 
buổi bảo vệ vào đầu năm 2008. 

Lớn lên và trưởng thành gần như trọn 
vẹn trong giai đoạn Việt nam chuyển 
đổi sang cơ chế thị trường, tS. thành 
xác định mục tiêu của cuộc đời là đóng 
góp vào quá trình cải cách của Việt nam 
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thông qua sự thúc đẩy ngành khoa học 
kinh tế hiện đại phát triển ở Việt nam. 
nỗ lực đầu tiên đánh dấu sự mở đầu 
cho những đóng góp này là trong thời 
kỳ học cao học, anh và một người bạn 
cùng chung sức dịch tác phẩm “những 
nguyên lý của Kinh tế chính trị học và 
thuế khóa” (1821) của David ricardo, 
một tác phẩm kinh điển làm nền tảng 
cho kinh tế học hiện đại, mà độ ảnh 
hưởng chỉ đứng sau “của cải của các 
dân tộc” của adam Smith. tác phẩm 
này được nhà xuất bản chính trị quốc 
gia xuất bản năm 2003, hiện là một tài 
liệu tham khảo quý cho những người 
nghiên cứu về tư tưởng kinh tế. 

Với niềm say mê với kinh tế học, anh 
đã không ngừng học hỏi từ những bậc 
thầy trong và ngoài nước, tìm tòi tư liệu, 
trong bề sâu của nền văn minh nhân 
loại, để tích lũy và làm giàu kiến thức 
cho mình. anh tin rằng, để có một nền 
kinh tế phồn vinh, nền văn hóa phát 
triển cao, Việt nam cần phải xây dựng 
được 5 nền tảng cơ bản: lối tư duy duy 
lý của mỗi cá nhân người Việt; trên cơ 
sở đó hình thành văn hóa dân chủ trong 
đời sống xã hội; cùng với đó là quá trình 
hình thành và bồi đắp một xã hội dân 
sự trong một nền kinh tế thị trường, đặt 
dưới một nhà nước pháp quyền. 

ngoài hàng chục bài đăng trên các tạp 
chí khoa học trong và ngoài nước, hay 
những tham luận trong các hội thảo 
lớn, có thể kể tới một số ấn phẩm như 
Những nguyên lí và vấn đề trong kinh 
tế vĩ mô, đồng tác giả, nXB thống Kê 
xuất bản năm 2002; Giáo trình nguyên lí 

Kinh tế học, đồng tác giả, nXB Giáo dục 
xuất bản năm 2008; Ảnh hưởng của hội 
nhập kinh tế quốc tế đến nền kinh tế và 
tài chính công của Việt Nam, đồng tác 
giả, nXB Lao Động xuất bản năm 2007. 

nền kinh tế của chúng ta đang trên 
đường xây dựng và phát triển, chúng 
ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cho 
nên những đánh giá khoa học về thực 
trạng kinh tế Việt nam có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc xây dựng lí luận 
và hoạch định chính sách kinh tế. Với 
tầm nhìn dài hạn, ĐHQGHn chủ trương 
xây dựng Báo cáo thường niên Kinh tế 
Việt nam như một nhiệm vụ chiến lược 
quan trọng. tin tưởng vào năng lực và 
khả năng nghiên cứu của nhà khoa học 
trẻ, lãnh đạo ĐHQGHn đã giao cho anh 
làm trưởng nhóm nghiên cứu xây dựng 
đề án này. nhóm nghiên cứu bao gồm 
những chuyên gia kinh tế trẻ, tâm huyết, 
được đào tạo bài bản về kinh tế học ở 
nước ngoài, và đều là những người có 
ảnh hưởng ngày càng lớn trong giới 
nghiên cứu và phân tích chính sách hiện 
nay. Đề án Báo cáo thường niên Kinh tế 
Việt nam đã được đánh giá cao, thu hút 
được sự chú ý, hợp tác của giới nghiên 
cứu và hoạch định chính sách về kinh tế 
không chỉ ở Việt nam mà còn ở nhiều 
nước khác trên thế giới. năm 2009, Báo 
cáo đầu tiên có tựa đề "Suy giảm kinh 
tế và thách thức đổi mới" được đánh 
giá là một sản phẩm nghiên cứu thành 
công, do nXB tri thức ấn hành. năm 
2010, Báo cáo thứ hai "Lựa chọn để 
tăng trưởng bền vững" được xuất bản 
bằng hai thứ tiếng anh và Việt đã chính 

thức được quốc tế hóa. năm 2011,  
trung tâm nghiên cứu Kinh tế & chính 
sách (VEpr), trường ĐHKt - ĐHQGHn, 
tiếp tục xây dựng Báo cáo thứ 3 về nền 
kinh tế Việt nam, với mục tiêu hướng tới 
những vấn đề căn bản của bất ổn kinh 
tế vĩ mô hiện nay. 

Báo cáo thường niên Kinh tế Việt nam 
hiện được coi là một trong những sản 
phẩm khoa học đỉnh cao của ĐHQGHn 
và đã trở thành nguồn tài liệu tham khảo 
quý cho các nhà quản lý, hoạch định 
chính sách, các nhà nghiên cứu cũng 
như cho những ai quan tâm đến các vấn 
đề kinh tế hiện nay của Việt nam. 

Hiện nay, anh đang theo đuổi một 
chương trình nghiên cứu lớn về hệ 
thống lí thuyết, cũng như chính sách 
về kinh tế vĩ mô của Việt nam trong bối 
cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào 
nền kinh tế thế giới. Đây là một chương 
trình nghiên cứu chiến lược của trường 
ĐHKt, đồng thời cũng là hướng chiến 
lược của ĐHQGHn. 

ở độ tuổi ngoài 30, ngoài cương vị là 
giám đốc VEpr, anh còn là một chuyên 
gia tư vấn chính sách cấp cao giàu kinh 
nghiệm trong thế hệ trẻ, với bề dày tư 
vấn cho Bộ trưởng Bộ tài chính, thủ 
tướng chính phủ và Ủy ban Kinh tế 
của Quốc hội. anh là một trong số rất 
ít những người trẻ được mời tham gia 
những cuộc họp quan trọng, để thảo 
luận về những quyết sách lớn về chính 
sách kinh tế của đất nước. 

Là con người của nghiên cứu, nhưng 
cũng là con người của nghệ thuật và 
tâm linh, anh yêu thích hội họa, sưu tập 
tranh và dành nhiều thời gian nghiên 
cứu về phật giáo. chính cuộc đời, nhân 
cách của những danh họa, giá trị thẩm 
mỹ và thông điệp nhân văn họ gửi gắm 
qua từng nét vẽ đã giúp anh phản chiếu, 
chiêm nghiệm và hoàn thiện nhiều thêm 
cho nhân cách, mục đích và khát vọng 
sống của một trí thức.  còn phật giáo 
giúp anh hiểu sâu sắc hơn về bản chất 
của cuộc sống, về ý nghĩa của những 
khoảnh khắc tồn tại như một con người. 

Việt Hà
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nHữnG BƯớc tiến Dài

ngành vật lí tại trung Quốc thời gian 
gần đây thu được nhiều thành công 
đáng kể. Vào năm 1986, tức là đúng 
một thập kỷ sau cách mạng Văn hóa, 
các nhà vật lí trung Quốc mới chỉ công 
bố được bốn bài báo trên tạp chí physical 
review Letters. Đến năm 1996, con số 
này đã tăng lên 28, và vào năm 2006 đã 
là 202, ngang hàng với các nước như Ý 
và tây Ban nha.

chất lượng gia tăng song hành cùng số 
lượng. Kể từ khi được xuất bản, bài báo 
năm 1986 chỉ được trích dẫn trung bình 

khoảng 25 lần cho mỗi bài. năm ngoái, 
hãng thomson reuters đã cho biết một 
bài báo của trung Quốc là một trong 
những báo cáo “nóng” nhất của năm. 
Bài báo này của chen Xianhui cùng các 
cộng sự tại Đại học Khoa học và công 
nghệ trung Quốc (UStc) tại Hefei (Hợp 
phì) nghiên cứu về siêu dẫn ở nhiệt độ 
43 K của một vật liệu mới có gốc sắt. 
Bài báo này cho đến nay đã được trích 
dẫn 100 lần. 

công trình của chen và của nhiều người 
khác nữa trong những năm qua đều thực 
hiện tại các phòng thí nghiệm mới và 
được trang bị đầy đủ thiết bị. trong vòng 

ba năm qua, hãng oxford instruments, 
nhà cung cấp hàng đầu về máy điều hòa 
lạnh sâu và các công cụ công nghệ cao 
cho hoạt động nghiên cứu và triển khai, 
đã đạt doanh thu tăng vọt đến 78% chỉ 
riêng tại trung Quốc. Gần đây, nước này 
lại tiếp tục cho xây dựng các đặc khu 
nghiên cứu mới. Ven bờ vịnh Daya (Đại 
á) cách Hồng Kông khoảng 50km về 
phía Bắc, các nhà thầu sắp hoàn thành 
phòng thí nghiệm nơtrinô tại Lò phản 
ứng Vịnh Daya. Dự án trị giá 100 triệu 
USD này nhằm đo được theta 13, một 
thông số quan trọng, cận zero của các 
dao động nơtrinô. tại Dome a, một cao 

Vật Lí trUnG QUốc ĐơM Hoa Kết trái
cHarLES Day*

ở tầM Mức Và cHiềU SâU, nGànH Vật Lí ở trUnG QUốc Đã pHát triển 
nGanG BằnG So Với các nƯớc Lớn cônG nGHiệp pHát triển KHác. 
tUy Vậy, trUnG QUốc Lại có Bối cảnH LịcH Sử, cHínH trị Và Xã Hội 
riênG. 
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nguyên nam cực cao 4 km so với mặt 
nước biển, trung Quốc đang phát triển 
các dự án xây dựng đài quan sát lâu dài ở 
một trong những khu vực cuối cùng còn 
nguyên sơ nhất thế giới cho ngành thiên 
văn quang học và hồng ngoại.

Là một nước có dân số 1,3 tỉ người với 
sức mạnh kinh tế gần bắt kịp với vị trí 
thứ hai thế giới là nhật Bản, trung Quốc 
có vẻ sắp trở thành quốc gia hàng đầu 
về vật lí. Mặc dù kinh phí khoa học tính 
theo số lượng tuyệt đối và bình quân 
theo đầu người còn chưa bằng Mỹ và 
liên minh châu âu, nhưng trung Quốc 
đang bám đuổi rất nhanh. Ủy Ban Khoa 
học Quốc gia Hoa Kỳ (U.S national 
Science Board) trong một báo cáo gần 
đây cho biết, trung Quốc đã vượt qua 
Mỹ về số lượng các nhà khoa học.

tài trợ cHo Vật Lí

các nhà vật lí tại các trường đại học 
hàng đầu trung Quốc nhận được tài 
trợ từ các nguồn khác nhau, chủ yếu là 
từ Bộ Khoa học và công nghệ (MoSt). 

Bộ này tổ chức sắp xếp và thực thi các 
ưu tiên nghiên cứu khoa học quốc gia ở 
tầm mức cao nhất – nghĩa là, quyết định 
những lĩnh vực bao quát cần phải chú 
trọng như công nghệ nano và thông tin 
lượng tử, đồng thời chỉ định các trường 
đại học được phép thành lập phòng thí 
nghiệm và thiết bị nghiên cứu.

Ví dụ như MoSt tài trợ cho phòng thí 
nghiệm Quốc gia Hợp phì thuộc UStc 
cho các ngành khoa học vật lí cấp độ vi 
mô. phạm vi nghiên cứu của phòng thí 
nghiệm khá rộng như là thông tin lượng 
tử, sự gấp nếp protein và vật liệu nano 
chức năng. MoSt cũng tài trợ nghiên 
cứu cho phòng thí nghiệm Quốc gia về 
chất rắn vi cấu trúc thuộc Đại học nam 
Kinh. Hai phòng thí nghiệm có tên gần 
giống nhau nhưng thực chất là bổ sung 
cho nhau. phòng thí nghiệm ở nam 
Kinh chỉ tập trung vào nghiên cứu vật 
liệu có kích thước từ 100 nm đến 1 µm 
như plasmon, quang lượng tử, tăng 
trưởng tinh thể và dụng cụ vật lí. 

Để tài trợ cho từng dự án nghiên cứu có 
quy mô nhỏ, các nhà vật lí trung Quốc 
đăng ký với Quỹ Khoa học tự nhiên 
Quốc gia (nSFc). Gói tài trợ dành cho 
nghiên cứu trong một số lĩnh vực có 
định hướng bao quát và cô đọng, ví dụ 
như trong đăng ký tài trợ ngành cơ học 
chất lỏng năm vừa qua.

nguồn tài trợ lên tới 600.000 nhân dân 
tệ tương đương khoảng 88.000 USD. 
Giống như cơ quan cùng tên ở Mỹ, Quỹ 
Khoa học tự nhiên Quốc gia (nSFc) 
thẩm định các đề xuất nghiên cứu qua 
việc đánh giá phản biện.

chính quyền địa phương và các tỉnh 
cũng tài trợ cho khoa học. tỉnh an Huy, 
nơi tọa lạc trụ sở của UStc, tài trợ cho 
các sinh viên của trường đại học danh 
tiếng này. thành phố tô châu thuộc 
tỉnh Giang tô láng giềng cấp một vùng 
đất ngoại ô cho việc xây dựng trụ sở 
phân khoa phần mềm mới thiết lập của 
thuộc UStc.

Viện Hàn lâm Khoa học trung Quốc 
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(caS) đóng vai trò là một tổ chức chuyên 
nghiệp cho các nhà khoa học hàng đầu 
quốc gia vừa tiến hành nghiên cứu tại 
các viện chuyên ngành trực thuộc. các 
viện nghiên cứu caS với con số khoảng 
100 bao gồm tất cả các ngành khoa học 
tự nhiên, kể cả mọi ngành vật lí. caS 
cũng quản lí một số cơ sở nghiên cứu to 
lớn như phòng thí nghiệm nghiên cứu va 
chạm Electron-positron Bắc Kinh (BEpc), 
phòng thí nghiệm nghiên cứu ion nặng 
ở Lan châu (HirFL), phòng thí nghiệm 
tiên tiến nghiên cứu Siêu dẫn tokamak 
(EaSt) ở Hợp phì và phòng thí nghiệm 
Bức xạ Synchrotron thượng Hải (SSrF). 
Đài thiên văn học quốc gia, một trong 
số các viện của caS đang điều hành các 
kính thiên văn lớn của trung Quốc.

caS không trực thuộc MoSt. cả hai tổ 
chức này đều dưới sự chỉ đạo của Quốc 
vụ viện, cơ quan hành chính cao nhất 
trung Quốc. MoSt thuộc cấp Bộ còn 
caS và nSFc là cấp Viện. cả 3 tổ chức 
đều triển khai các hoạt động khoa học 
quan trọng của đất nước. Là thành viên 
của tinh hoa khoa học trung Quốc, cá 
nhân các viện sĩ caS đều có tầm ảnh 
hưởng nhất định vào chính sách khoa 
học, nhưng, cũng như ở Mỹ, chính phủ 
thiết lập và thực thi các chính sách khoa 
học này. 

các nhà nghiên cứu tại viện caS, chẳng 
hạn như Viện Vật lí tại Bắc Kinh (iop), 
có các phòng thí nghiệm vô cùng hiện 
đại và liên hệ với các học viên cao học 
tại các viện cao học caS nhưng không 
có trách nhiệm phải giảng dạy. iop tập 
trung về nghiên cứu thực nghiệm và lí 
thuyết của vật chất ngưng tụ, đang đi 
đầu trong việc làm sáng tỏ các đặc tính 
của các chất siêu dẫn gốc sắt mới phát 
hiện gần đây. nhiệt độ tc cao nhất hiện 
nay 55 K đã được ghi nhận tại iop.

tài trợ cHo các trƯờnG ĐH

ngày nay, các trường đại học trung 
Quốc gần như phân thành hai bậc. Bậc 
thứ nhất gồm khoảng 100 đại học quốc 
gia trực thuộc Bộ Giáo dục. Bậc thứ hai 
có khoảng 2000 trường thuộc 22 tỉnh 
thành và 5 khu tự trị (các đại học thuộc 
2 đặc khu hành chính của trung Quốc 
là Hồng Kông và Ma cao không nằm 
trong hệ thống các trường trung Quốc 

lục địa). Với quyết tâm tạo tính cạnh 
tranh cho các trường ĐH của mình với 
các trường phương tây, trung Quốc 
khởi xướng một số làn sóng tái tổ chức 
và gia tăng tài trợ. Gần đây nhất là việc 
thành lập nhóm c9 hồi tháng 10 năm 
ngoái gồm 9 trường ĐH hàng đầu .

chính quyền thành phố, tỉnh và trung 
ương cũng tài trợ cho các trường ĐH. 
trung tâm nghiên cứu công nghệ nano 
mới của ĐH thanh Hoa vừa nhận được 
một khoản tài trợ từ phía Foxconn, một 
công ty Đài Loan sản xuất linh kiện máy 
tính. Quỹ Kavli gần đây đã thành lập ở 
trung Quốc 2 viện, Viện Thiên văn và 
vật lí thiên thể Kavli (Kiaa) tại ĐH Bắc 
Kinh và Viện Vật lí Lí thuyết trung Quốc 
Kavli (Kitpc) ở khuôn viên caS gần đó. 

ngoài mục tiêu quốc gia mà MoSt, caS 
và nSFc nhắm tới, trung Quốc còn vươn 
ra hợp tác quốc tế. thí nghiệm Lò phản 
ứng nitrino Vịnh Daya (Đại á) do Viện 
Vật lí năng lượng cao cơ sở Bắc Kinh chịu 
trách nhiệm chính là một trong những 
mối hợp tác như thế. thành phần cộng 
tác bao gồm 2 phòng thí nghiệm quốc 

gia Hoa Kỳ - Brookhaven và Lawrence 
Livermore - 14 trường ĐH của Mỹ, 2 viện 
nghiên cứu của nga, 1 trường ĐH của 
cộng hòa czech và 2 trường ĐH Đài 
Loan. Mỹ tài trợ một nửa kinh phí.

nỗ lực khám phá ngành thiên văn học 
của trung Quốc cho thấy phương cách 
điều động hướng đi của các mối hợp tác 
quốc tế nhắm vào lợi ích quốc gia. Hiện 
tại trung Quốc còn thiếu kinh nghiệm 
xây dựng các đài quan sát bằng công 
nghệ tiên tiến, chẳng hạn như trường 
hợp cơ quan Vũ trụ châu âu vừa phóng 
thành công vệ tinh hồng ngoại Herschel. 
nếu chỉ với những nỗ lực tự thân đơn 
lẻ, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian và 
dễ gặp rủi ro khiến trung Quốc sẽ tụt 
hậu càng xa so với thế giới. trung Quốc 
dùng phương thức hòa lẫn những thành 
quả bản địa có phần khiêm tốn vào các 
đề án quốc tế để bắt kịp và vươn lên.

Gần đây, trung Quốc đã cho vận hành 
kính thiên văn LaMoSt để sắp tới tiến 
hành khảo sát bầu trời theo cách tương 
tự như dự án Khảo sát Bầu trời Kỹ thuật 
số Sloan – đó là dự án tự động xác định 
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quang phổ (kèm theo độ lệch đỏ) của 
các ngôi sao và thiên hà trên một vạt 
không gian rộng lớn. Gương chính của 
kính LaMoSt rộng gấp 4 lần kính SDSS, 
và mặt phẳng tiêu ccDs cũng nhạy và 
hiệu quả hơn. tuy nhiên, hiệu suất kính 
LaMoSt có phần hạn chế vì số ngày có 
bầu trời về đêm thật sự trong trẻo có 
phần ít ỏi ở tỉnh Hebei (Hà Bắc). Dù sao 
người ta cũng kỳ vọng loại kính này sẽ 
đem lại một bộ liệt kê đầy đủ nhất về 
sự chuyển động các vì sao của thiên hà 
chúng ta và dựa vào đó có được bản đồ 
chính xác nhất về sự phân bố vật chất 
hấp dẫn của dải ngân hà, cả trong trạng 
thái tối hay trạng thái baryon. 

trung Quốc đã có thêm những kinh 
nghiệm quý báu trong sản xuất và vận 
hành gương phân đoạn khi làm việc với 
kính thiên văn LaMoSt. trung Quốc 
tiếp tục đàm phán về các điều khoản 
tham gia vào dự án Mỹ - canada xây 
dựng một đài thiên văn gương phân 
đoạn khổng lồ Kính thiên văn ba mươi 
mét (tMt) ở Mauna Kea, Hawaii.

trung Quốc chỉ đóng vai trò phụ trong 

dự án tMt nhưng sẽ nắm vai trò chủ 
chốt trong dự án đài quan sát ở Dome 
a. công trình phân tích địa điểm xây 
dựng đang được tiến hành. những thử 
thách khi phải quan sát ở một nơi xa 
xôi tận nam cực thật là ghê gớm. Điện 
phải phát tại chỗ, còn dữ liệu phải thu 
thập trong điều kiện băng rạn, băng trôi. 
nhưng khi trực diện và vượt qua những 
thử thách, trung Quốc làm chủ được 
gần như toàn bộ lĩnh vực này. 

yếU tố con nGƯời

Sự tranh giành thực sự trở nên gay gắt 
khi trung Quốc muốn mời gọi các nhà 
vật lí giỏi gốc Hoa về nước. Sự tranh 
dành này có hai mặt: giữa trung Quốc 
với các nước phương tây và giữa các 
cơ sở đại học tại trung Quốc. các viện 
nghiên cứu và các trường ĐH ở Bắc Kinh 
và thượng Hải thu hút bằng cách đưa 
ra sự giàu có, quy mô và sự quan trọng 
của mình. ĐH triết Giang ở Hàng châu 
là thành phố nổi tiếng là thành phố đẹp 
nhất trung Quốc theo đánh giá của 
Marco polo đến tác giả các cuốn sách 
hướng dẫn du lịch hiện đại. còn UStc 

ở Hợp phì ngược lại chào hàng với ấn 
tượng về một thành phố nhỏ bé và tiền 
thuê nhà rẻ. Để lực hút nghiêng về phía 
mình, một số trường đã linh động bổ 
nhiệm chức danh giáo sư cho các nhà 
khoa học trẻ hồi hương. nhưng cuối 
cùng, cơ hội nghiên cứu vẫn là vấn đề 
nặng cân nhất. năm 2007, Ding Hong 
rời ĐH Boston gia nhập iop để có được 
"hỗ trợ nghiên cứu nhiều hơn, kể cả về 
kinh phí và nhân lực, đồng thời có một 
sân chơi rộng lớn hơn".

Sự cạnh tranh gắt gao để đạt kết quả 
làm cho một số nhà vật lí than vãn rằng 
họ không còn thời gian để suy nghĩ. Khi 
có mục đích nghiên cứu rõ ràng – chẳng 
hạn, phải bắt kịp Mỹ trong việc áp dụng 
vật chất rắn vào vi tính lượng tử - thì 
những quyết tâm và nỗ lực có cơ may 
dẫn đến thành công. nhưng không có 
thời gian để suy nghĩ thì việc tạo ra một 
lĩnh vực rất mới quả là khó khăn. Việc 
đóng góp tri thức của trung Quốc về các 
chất siêu dẫn mới gốc sắt và mở rộng 
các ứng dụng thực tế của kỹ thuật mật 
mã lượng tử là hai ví dụ điển hình, rất là 
ấn tượng. tuy nhiên, hai lĩnh vực này có 
nguồn gốc nước ngoài. 

Sự đơm hoa kết trái từ các đầu tư cho 
khoa học chưa chắc đã giúp trung Quốc 
trở thành một siêu cường khoa học. như 
một số nhà lãnh đạo trung Quốc đã 
nhận thấy, hệ thống giáo dục cần có sự 
thay đổi. Guo Shuqing, Giám đốc một 
trong các ngân hàng lớn nhất thế giới 
- ngân hàng Kiến thiết trung Quốc, ủy 
viên trung ương ĐcS trung Quốc bày 
tỏ ý kiến của mình trên tờ thời báo tài 
chính. 

 pHạM Hiệp – Vân anH (dịch)

*Biên tập viên cao cấp của tạp chí physics today
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trái Đất Sắp có tHêM Một Mặt trời

Một Hội nGHị KHoa Học cỦa các nƯớc Mỹ, nGa, trUnG QUốc, nHật 
Bản, Hàn QUốc Và Liên MinH cHâU âU tổ cHức tại WaSHinGton Để 
tHảo LUận Về Dự án itEr (Lò pHản ứnG tHí nGHiệM nHiệt HạcH QUốc 
tế). Đây Là Một "Mặt trời" nHân tạo cUnG cấp nGUồn nănG LƯợnG 
nHiệt HạcH cHo HànH tinH XanH. Dự Kiến "Mặt trời" này Sẽ Bắt ĐầU rọi 

SánG trái Đất Vào năM 2013...

KHoa Học & pHát triển
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"tHắp SánG" các Vì Sao 

Mặt trời nói riêng và các ngôi sao trong 
vũ trụ nói chung được đốt nóng bởi 
nguồn năng lượng sinh ra từ phản ứng 
tổng hợp các hạt hay còn gọi là phản 
ứng nhiệt hạch, một dạng phản ứng hóa 
học trái ngược với phản ứng hạt nhân. 

trong khi phản ứng hạt nhân thường 
được sử dụng trong công nghệ chế tạo 
vũ khí hiện đại là quá trình phân rã từ 
một hạt thành các hạt nhẹ hơn và giải 
phóng năng lượng thì phản ứng nhiệt 
hạch lại là quá trình tổng hợp hạt nhân 
của các nguyên tố nhẹ (như hydro chẳng 
hạn) thành các nguyên tố nặng và giải 
phóng năng lượng khủng khiếp. 

So với phản ứng hạt nhân, phản ứng 
nhiệt hạch về cơ bản an toàn hơn và ít 
ảnh hưởng xấu tới môi trường. Xây dựng 
lò phản ứng nhiệt hạch sẽ hạn chế hiện 
tượng lõi lò phản ứng bị tan chảy, dẫn 

đến việc phát thải các dạng năng lượng 
phóng xạ ra môi trường bên ngoài. 

Khai thác nguồn năng lượng phản ứng 
nhiệt hạch đang được xem như một 
lựa chọn tốt nhất của con người nhằm 
bảo đảm một giải pháp năng lượng bền 
vững. nhiên liệu cung cấp cho các nhà 
máy năng lượng nhiệt hạch thường tồn 
tại khá phong phú trong tự nhiên, thậm 
chí có thể nói là gần như vô tận. tuy 
nhiên, để có thể thực hiện được phản 
ứng nhiệt hạch, cần phải có sự kết hợp 
của nhiệt độ cao cùng với áp suất cực 
lớn để thắng được lực đẩy tự nhiên giữa 
các hạt nhân.

ở trong lòng Mặt trời và một số ngôi 
sao, lực siêu hấp dẫn là điều kiện tuyệt 
vời cho các phản ứng nhiệt hạch tự 
nhiên xảy ra. nhưng trên trái đất, do 
không có lực siêu hấp dẫn nên tạo ra 
và duy trì phản ứng nhiệt hạch là một 

việc hết sức khó khăn. người ta đã bỏ 
công nghiên cứu trong nhiều thập niên 
qua để có thể tạo ra và kiểm soát được 
nguồn năng lượng này.

itEr - con ĐƯờnG Dẫn Đến nGUồn 
nănG LƯợnG nHiệt HạcH

cho tới nay, con người đã gặt hái được 
khá nhiều thành công trong lĩnh vực 
nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch và gần 
đây giới khoa học của các cường quốc 
trên thế giới đã ngồi lại với nhau để bàn 
bạc cùng xây dựng và đưa vào hoạt động 
một nhà máy điện nhiệt hạch đầu tiên 
trên thế giới - lò phản ứng itEr, viết tắt 
của cụm từ international thermonuclear 
experimental reactor (Lò phản ứng thí 
nghiệm nhiệt hạch quốc tế), tiếng Latinh 
có nghĩa là "con đường".

itEr được xem là một dự án táo bạo 
nhất về hạt nhân, đồng thời đây cũng là 
một dự án hợp tác nghiên cứu lớn nhất 

KHoa Học & pHát triển

>> Máy gia tốc lớn nhất thế giới LHc có thể tạo ra mức năng lượng như thời khắc  ngay sau Big Bang

39                 Số 242 - 2011



của loài người sau trạm vũ trụ quốc tế 
(iSS). Việc xây dựng lò phản ứng nhiệt 
hạch dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 10 
năm với 2000 nhân công làm việc liên 
tục. Ước tính chi phí tối thiểu cho dự án 
này vào khoảng 4,7 tỉ Euro. Mẫu lò itEr 
sẽ được xây dựng và đưa vào hoạt động 
chỉ là bản thu nhỏ của itEr ban đầu vì 

theo nguyên bản thiết kế lò itEr có công 
suất 1.500 megawatt, duy trì phản ứng 
nhiệt hạch trong 1.000 giây, tốn 10 tỷ 
euro để xây dựng. 

Lò itEr thu nhỏ khi đưa vào sử dụng sẽ 
đạt công suất khoảng 500 megawatt và 
duy trì được phản ứng nhiệt hạch trong 
vòng 500 giây. Dĩ nhiên, với công suất 

càng thấp, việc kiểm soát phản ứng 
nhiệt hạch sẽ càng dễ dàng hơn. cụ thể 
là việc điều khiển luồng khí siêu nóng 
ở trạng thái plasma - nơi các phản ứng 
nhiệt hạch xảy ra - cũng đỡ khó khăn 
hơn.

Về cơ bản, thiết kế của lò itEr được dựa 
trên khái niệm tokamak lần đầu tiên 
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được đưa ra bởi các nhà vật lý học người 
nga - Xakharov và igor tam. tokamak 
là một vật thể hình torodial (hình giống 
chiếc bánh rán) cho phép tạo ra và duy 
trì các phản ứng nhiệt hạch điều khiển 
được. các nam châm siêu dẫn sẽ được 
sử dụng để kiểm soát và điều khiển các 
phản ứng plasma và tạo ra một dòng 

điện chạy qua đó. Do trái đất không 
thể có lực siêu hấp dẫn như trong lòng 
Mặt trời và các ngôi sao, người ta phải 
sử dụng lực điện từ cùng việc đốt nóng 
bằng nhiều phương pháp khác nhau để 
có thể hợp nhất các hạt. 

nhiệt độ đốt nóng cần thiết trong lò 
itEr là 100 triệu độ c (cao gấp nhiều lần 
nhiệt độ trong lòng Mặt trời) và hỗn hợp 
nhiên liệu deuteri và triti được đưa vào lò 
sẽ chuyển sang trạng thái plasma. Dưới 
điều kiện như vậy, các phân tử plasma 
deuteri và triti hợp nhất lại với nhau tạo 
thành phân tử heli cùng với các neutron 
tốc độ cao và giải phóng một lượng 
năng lượng lớn. nhiệt năng này sẽ được 
dùng để quay tua bin và chuyển thành 
nguồn điện năng của máy phát điện.

tHUận Lợi Về Kĩ tHUật, KHó KHăn 
Về cHínH trị

trong một nghiên cứu gần đây, các 
nhà khoa học thuộc trường Đại học 
Frankfurt (Đức) cũng đã phát hiện ra 
một nguồn năng lượng vô cùng phong 
phú trong tự nhiên. Đó chính là cát! tình 
cờ khi dập lửa của đám cháy được tạo 
nên bởi bụi silic và ôxit đồng, người ta 
phun khí nitơ vào thì bỗng dưng ngọn 
lửa càng bùng lên mạnh hơn. nhiệt độ 
đang từ 400-5000oc chợt nhảy vọt lên 
tận 1.500-2.000oc. 

Với phát hiện mới này, trong tương lai 
con người có thể dùng phản ứng giữa 
silic và nitơ với chất xúc tác ôxit đồng để 
sản sinh ra năng lượng. Sẽ không có gì 
là ngạc nhiên khi chúng ta bắt gặp các 
động cơ chạy bằng... cát và không khí 
(với thành phần nitơ lên đến 78%). 

cát có thể tìm thấy từ nhiều sa mạc lớn 
trên thế giới nhưng xem ra nguồn năng 
lượng này vẫn không ăn nhằm gì so với 
nguồn năng lượng nhiệt hạch của "Mặt 
trời" nhân tạo. Bởi vì chỉ khoảng chục 
năm nữa thôi, khi việc xây dựng lò itEr 
hoàn tất, loài người sẽ có một nguồn 
năng lượng mà các nhà khoa học cho 
rằng gần như không bao giờ cạn kiệt. 

nhiên liệu cho lò phản ứng này là hai 
đồng vị của nguyên tử hydro là deuteri 
và triti. Deuteri có thể chiết xuất từ ngay 
chính nguồn nước của đại dương mênh 
mông phủ kín 3/4 diện tích bề mặt trái 

đất với độ sâu cỡ gần chục km. Quả 
thực, cát từ khắp các sa mạc cũng vẫn 
chỉ là hạt cát so với biển cả. còn triti có 
thể được sản xuất từ một loại kim loại có 
thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới: 
lithi. trong hệ thống lò phản ứng nhiệt 
hạch itEr, lithi hấp thụ các neutron sẽ 
tạo ra triti.

theo tính toán của các nhà khoa học, 
1kg hỗn hợp nhiên liệu deuteri và triti 
có thể tạo ra lượng năng lượng tương 
đương được đốt bởi 10 triệu kg nhiên 
liệu hóa thạch!

Mặc dầu cơ sở lí thuyết cùng với những 
vấn đề kỹ thuật có thể nói là đã gần như 
được giải quyết một cách triệt để song 
lý do khiến cho dự án itEr đến nay vẫn 
chưa được triển khai lại chính ở những 
nước thành viên đang tranh giành quyền 
đặt lò phản ứng nhiệt hạch này. 

trong khi Mỹ và Hàn Quốc ủng hộ việc 
chọn rokkasho-mura (một làng chài 
phía bắc nhật Bản ) là nơi đặt lò phản 
ứng thì nga, trung Quốc và Liên minh 
châu âu (EU) lại đưa ra quyết định chọn 
vùng cadarache ở pháp.

nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn 
trên được giới bình luận cho rằng không 
phải vì lợi ích khoa học mà chủ yếu là 
những vấn đề chính trị nhạy cảm nơi hậu 
trường. Điều mà người ta nghi ngại nhất 
có lẽ chính là vì pháp không ủng hộ Mỹ 
trong cuộc chiến iraq. Một quan chức 
địa phương vùng cadarache của pháp - 
ông Stephane Salord tin chắc rằng cuối 
cùng rồi bế tắc cũng sẽ được giải quyết 
với phần thắng thuộc về phe Liên minh 
châu âu. "theo tôi, lập trường của Liên 
minh châu âu, trung Quốc và nga bao 
giờ cũng vững chắc hơn nhiều so với 
hai nước Hàn Quốc và Mỹ" - ông nói. 
trong các bên tham gia đầu tư vào dự 
án itEr, châu âu có mức đầu tư kinh 
phí cao nhất, chiếm 34%, các bên còn 
lại là nhật - 32%, nga 10%; Mỹ, trung 
Quốc, Hàn Quốc 24%.

pHƯơnG tUấn   
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vừa qua, UnESco đã tổ chức 
kỷ niệm 10 năm ngày 2 bức 
tượng khổng lồ tại Bamiyan 

– afghanistan bị lực lượng Hồi giáo 
taliban tàn phá với chủ đề là “Khoan 
dung và hữu nghị văn hóa”. Lồng trong 
lễ kỷ niệm đó là hội thảo khoa học nhằm 
nghiên cứu về cách bảo tồn và ra mắt 
công chúng những chứng tích khảo cổ 
học và cảnh quan văn hóa của nơi đây.

chủ trì Hội thảo là tổng giám đốc 
UnESco – bà irina Bokova. trong phiên 
khai mạc, bà đã thúc giục cộng đồng 
quốc tế phải bảo vệ khẩn cấp di sản của 
nhân loại đang bị hư hại hoặc hủy diệt; 
tránh bất ổn và những mưu đồ chính trị 
muốn chiếm đoạt tài sản chung làm của 
riêng và trộm cắp.

cách đây 10 năm, UnESco và cộng 
đồng quốc tế đã bất lực trước cảnh hai 
bức tượng bị tàn phá. Dáng đứng sừng 
sững của hai bức tượng này trong suốt 
1,5 thiên niên kỷ qua như một bằng 
chứng vĩ đại về niềm kiêu hãnh và tự 
hào của loài người. chúng bị tàn phá vì 
những xung đột tôn giáo ở afghanistan. 

Kể từ đó, chúng ta lại chứng kiến những 

trường hợp khác mà di sản văn hóa là 
nạn nhân của các âm mưu, xung đột 
và biển thủ chính trị. tất cả chúng ta, 
các chính phủ, các nhà giáo dục kết 
hợp với các phương tiện thông tin đại 
chúng phải nâng cao nhận thức về việc 
đáp ứng tiêu chuẩn về Di sản văn hóa 
mà UnESco đã đề ra trong công ước về 
Di Sản Văn Hóa năm 1972 để bảo vệ 
các di sản trong trường hợp có thể xảy 
ra xung đột vũ trang. thêm vào đó là các 
hiệp ước; các công ước về các biện pháp 
nhằm ngăn ngừa và cấm đoán các hoạt 
động liên quan đến xuất, nhập khẩu trái 
phép cũng như việc chuyển giao việc sở 
hữu các tài sản văn hóa.

Sau khi thông qua những đề xuất mong 
tìm ra các biện pháp khôi phục 2 bức 

KHôi pHục Hai Bức tƯợnG pHật KHổnG Lồ 
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tượng cũng như sự hiện diện trở lại của 
hốc tượng trong tương lai từ các nhóm 
chuyên gia quốc tế đến từ Đức, Ý, nhật, 
một số thành viên khác tham dự gồm: Bộ 
trưởng Văn hóa thông tin afghanistan, 
Bộ trưởng về các vấn đề liên quan đến 
phát triển đô thị, thống đốc thung lũng 
tỉnh Bamiyan, đã nhất trí: 

Việc tái thiết tổng thể công trình điêu 
khắc phật giáo không chỉ là công việc 
trong chốc lát mà phải căn cứ trên 
những dữ liệu khoa học sẵn có và dựa 
trên các ước tính tốt nhất của những 
nguồn lực tiềm năng.

Hốc tượng ở phía tây to hơn sẽ được 
củng cố và khoảng trống bên trái như 
là một bằng chứng của bạo lực đã xảy 
ra trong quá khứ; đồng thời một nghiên 
cứu có tính khả thi sẽ được thực hiện để 
xác định liệu có nên lắp ráp lại từng phần 
của mảnh vụn ở tượng phía Đông hay 
không – đây có thể là sự chọn lựa của 

năm tiếp theo.

có một điều hết sức quan trọng: cần 
xây dựng bảo tàng trung tâm ở Bamiyan 
và các khu bảo tàng nhỏ hơn trong khu 
vực thuộc phạm vi cảnh quan văn hóa 
cốt để bảo tồn và trưng bày những hiện 
vật tìm kiếm được từ thung lũng - vốn là 
tài sản văn hóa thế giới.

các công việc tiến hành cần phải được 
theo đuổi vì mục đích bảo vệ và bảo 
tồn toàn bộ cảnh quan văn hóa thung 
lũng Bamiyan với sự quan tâm thích 
đáng đối với tất cả những gì liên quan 
tới hợp phần kiến trúc và khảo cổ cần 
thiết cho sự phát triển trong tương lai 
của Bamiyan.

cuộc hội thảo của nhóm làm việc 
chuyên gia năm 2011 đã đi đến kết luận: 
Khu vực từng được công nhận là di sản 
văn hóa thế giới này khả năng sẽ bị loại 
bỏ khỏi danh sách di sản văn hóa thế 
giới đang trong tình trạng nguy hiểm 

vào năm 2013. Kết luận này sẽ là cơ sở 
để tiến hành một cuộc khảo sát trong 
thời gian tới. 

các đại biểu tham gia hội nghị cuối cùng 
đã đi đến kết luận: thảm họa của sự hủy 
diệt hiện đã lùi lại ở phía sau chúng ta, 
nhưng thung lũng Bamiyan với lịch sử 
độc đáo, di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể, các cộng đồng địa phương đã 
để lại bài học quý giá: làm thế nào để 
chuyển đổi từ hành động mang tính 
phá hủy thành cơ hội nhằm củng cố 
tinh thần khoan dung, hòa bình và phát 
triển thông qua văn hóa cho các thế hệ 
tương lai.

hà vÕ (lược dịch)

(Nguồn: http://www.unesco.org)
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Mùa Bão Mặt trời Đã KHởi ĐộnG

Sau 3 năm chìm vào giấc ngủ sâu khiến 
không ít chuyên gia sốt suột, Mặt trời cuối 
cùng đã bắt đầu thức dậy.

những vết đen Mặt trời, khu vực tối trên 
bề mặt Mặt trời do nhiệt độ của 
chúng thấp hơn các vùng xung 
quanh, đã xuất hiện thường xuyên 
hơn trên bề mặt quả cầu lửa.

Và Mặt trời đã vài lần phát ra các đợt 
bùng nổ trên bề mặt khí quyển và 
giải phóng năng lượng khủng khiếp 
trong vài tháng gần đây, bao gồm 
sự kiện hôm 14.2, vụ nổ mạnh nhất 
trong hơn 4 năm qua.

tất cả các dấu hiệu trên cho thấy, 
Mặt trời đã bắt đầu chuyển mình 
thức giấc sau đợt ngủ đông kéo dài.

"cuối cùng, chúng ta bắt đầu chứng 
kiến được vài hoạt động của Mặt trời”, 
Space dẫn lời richard Fisher, người đứng 
đầu Bộ phận Vật lý Mặt trời tại trụ sở 
chính của naSa ở Washington, Mỹ.

Vào năm 2008, Mặt trời chìm vào trạng 
thái im lìm nhất trong gần 1 thế kỷ. các 
vết đen của nó hầu như biến mất hoàn 

toàn, những đợt bùng nổ giảm hẳn và 
ngôi sao mang sự sống của chúng ta trở 
nên im lặng một cách kỳ quái.

những lần ngủ đông như vậy không 
phải là chuyện mới mẻ. nó xuất hiện 
theo chu kỳ 11 năm/lần. tuy nhiên, điều 

khá bất thường ở đây là lần ngủ nghê 
này kéo dài lâu hơn thường lệ, đến nỗi 
một vài chuyên gia bắt đầu lo lắng rằng 
liệu khi nào tình trạng này mới ngừng 
lại.

nhưng cuối cùng, sự chờ đợi ấy đã 
chấm dứt, cũng theo kiểu bất thường. 
các vệ tinh di chuyển xung quanh quỹ 

đạo trái đất đột nhiên phát hiện 2 đợt 
bùng nổ tia X (loại mạnh nhất) trên bề 
mặt Mặt trời, một vụ vào ngày 14.2 và 
sau đó là 9.3.

Kể từ khi giới khoa học lần đầu tiên ghi 
nhận các chu kỳ Mặt trời vào giữa thế 

kỷ 18, đã có 24 chu kỳ diễn 
ra. theo chuyên san Space 
Weather Journal, chỉ có 4 chu 
kỳ từng khởi động chậm hơn 
chu kỳ hiện nay của Mặt trời.

Giới chuyên gia dự đoán hoạt 
động của Mặt trời sẽ lên đến 
đỉnh điểm vào tháng 5.2013. 
như vậy trái đất sẽ sớm chứng 
kiến những cơn bão Mặt trời 
mạnh khủng khiếp trong thời 
gian tới, mang đến hiện tượng 
cực quang tuyệt đẹp kèm theo 
những hiệu ứng phụ không 

mong muốn. các vụ nổ có thể tàn phá 
vệ tinh, phá hỏng mạng lưới điện và đe 
dọa sức khỏe của các phi hành gia đang 
làm việc trên quỹ đạo trái đất.

Hạo nHiên

MỏnG Hơn Giấy nHƯnG rắn Hơn 
tHép

các nhà khoa học đã phát triển loại siêu 
vật liệu với bề dày không bằng một tờ giấy 
nhưng bền chắc gấp 10 lần thép.

Đó là hợp chất với thành phần cơ bản là 
than chì nhưng có kết cấu graphene nên 
không chỉ nhẹ hơn mà còn cứng và linh 
hoạt hơn cả thép. Điều quan trọng là chất 
liệu này thân thiện với môi trường sinh 
thái. các nhà khoa học nhận định rằng 
đây là một cuộc cách mạng công nghiệp, 
thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực sản 
xuất xe hơi và máy bay.

Báo Daily Mail dẫn lời trưởng nhóm 
nghiên cứu ali reza ranjbartoreh thuộc 
ĐH công nghệ Sydney (úc) cho biết, 
trước đó chưa ai sử dụng sản phẩm tương 
tự và phương pháp thử nghiệm nhiệt 
để tạo thuộc tính đặc biệt cho loại giấy 
grapene này, đặc biệt là khả năng tái chế 

của chúng. Để có được loại vật liệu này, 
các nhà khoa học đã xay mịn than chì 
thô, tinh chế nó với hóa chất rồi định hình 
dạng cấu trúc nano. Kế tiếp là tạo dáng 
như những tờ giấy mỏng.

Loại giấy graphene này nhẹ hơn thép 6 
lần, nhưng cứng hơn 2 lần, còn mức độ 
mềm dẻo, dễ uốn lại gấp 13 lần so với 
thép.

tạ XUân QUan

tin KHoa Học - cônG nGHệ
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“Mũi Điện tử” pHát Hiện UnG tHƯ

các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ technion - israel 
đã chế tạo ra một thiết bị mới có thể phát hiện sớm bệnh 
ung thư qua thử hơi thở.

theo báo Daily Express (anh), thiết bị phức tạp này có thể 
tìm ra các khối u ung thư ở đầu và cổ, vốn thường rất khó 
chẩn đoán.

Với tên gọi là “mũi nhân tạo nano” hay “mũi điện tử”, 
thiết bị này đã thử nghiệm thành công ở một nhóm bệnh 
nhân.

theo đó, “mũi điện tử” có thể phát hiện ra những thay 
đổi cực nhỏ phát ra từ hơi thở ở những bệnh nhân bị hai 
loại bệnh ung thư trên.

ngoài ra, thiết bị đặc biệt này còn phân biệt được người 
nào bị ung thư phổi và người nào không mắc bệnh.

“Mũi điện tử” cũng chỉ ra được sự khác biệt giữa bệnh 
ung thư đầu, cổ với ung thư phổi.

HUỳnH tHiềM

Hóa tHạcH nHện Lớn nHất

 các nhà khoa học đã phát hiện hóa 
thạch lớn nhất của một con nhện 
sống cùng thời với khủng long. Mẫu 
hóa thạch này được xác định là có 
niên đại từ 165 triệu năm trước.

Đó là một con nhện cái đã trưởng 
thành được đặt tên Golden orb 
Weavers (hoặc  nephila jurassica), có 
chiều dài khoảng 2,54 cm, chân dài 
6,35 cm. Loài nhện này sống trong 
các khu rừng nhiệt đới ở miền bắc 
trung Quốc, thời kỳ đó khí hậu ấm 
áp hơn rất nhiều so với hiện nay. 

Golden orb Weavers là loài nhện 
khổng lồ có thể lớn hơn một bàn tay 
con người và vẫn phát triển mạnh 
đến ngày nay.

Mẫu hóa thạch này được đào lên từ 
vùng Daohugou thuộc khu vực nội 
Mông. Báo Daily Mail dẫn lời các nhà 
khoa học nhận định mẫu hóa thạch 
rất hiếm vì cơ thể nhện khá mềm và 
dễ dàng bị phân hủy. Hóa thạch này 
có thể được tạo ra khi núi lửa phun 
trào, một khối bùn đất và tro nhanh 
chóng bọc lấy con nhện.

XUân QUan

Vật LiệU tự cHữa các Vết trầy

 theo tạp chí nature, các nhà khoa học thuộc Đại học Fribourg (thụy 
Sĩ) và case Western reserve University (Mỹ) đã phối hợp nghiên cứu 
và chế tạo thành công vật liệu thông minh, một loại polymer có khả 
năng “hô biến” các vết trầy xước sau khi được chiếu tia cực tím.

Hãy thử tưởng tượng, nhóc cưng 6 tuổi nhà bạn muốn làm bố mẹ 
ngạc nhiên bằng một “tác phẩm nghệ thuật” vạch bằng đinh lên 
bửng chiếc xe vừa mới tậu… Hiện tại bạn chỉ biết nhăn nhó đưa xe 
đến tiệm sơn phết lại. nhưng trong tương lai, chỉ cần 1 phút chiếu 
loại đèn cực tím, xe bạn sẽ trở về nguyên trạng ban đầu. tuy vẫn 
chưa được sản xuất rộng rãi ra thị trường nhưng những thử nghiệm 
đã chứng minh khả năng “tự chữa lành” của vật liệu mới. trong 
tương lai, nhóm nghiên cứu sẽ ứng dụng để chế tạo nên các loại 
sơn đặc biệt.

Khác với các polymer thông thường, vật liệu mới này được tạo thành 
bởi các phân tử nhỏ hơn nhưng nối thành những chuỗi dài hơn 
bằng cách sử dụng các ion kim loại như một loại keo kết dính. nhờ 
cấu trúc đặc biệt, khi bị chiếu đèn cực tím, vật liệu đang rắn sẽ chảy 
ra và “lấp đầy” các vết trầy xước. Khi tắt đèn, phần lỏng sẽ dần đông 
cứng và lấy lại những đặc tính ban đầu của vật liệu.

Lan cHi
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tầnG ozonE ở Bắc cực SUy GiảM 
Kỷ Lục

những quan sát của các nhà khoa học 
trong vài tháng qua cho thấy sự 
suy giảm tầng ozone ở Bắc cực 
đã đạt đến mức kỷ lục, theo tổ 
chức Khí tượng thế giới (WMo).

ngày 5.4, WMo thông báo: “Sự 
suy giảm tầng ozone, tấm lá 
chắn bảo vệ cuộc sống trên trái 
đất khỏi những tia cực tím gây 
hại, đã đạt đến mức chưa từng 
có tại Bắc cực trong mùa xuân, 
vì sự tồn tại của các loại chất gây 
hại cho tầng ozone trong khí 
quyển và mùa đông rất lạnh ở 
tầng bình lưu”.

các quan sát cho thấy tầng 
ozone ở Bắc cực đã suy giảm 
40% từ đầu mùa đông đến cuối tháng 
3. trước đó, mức suy giảm ozone kỷ lục 
tại Bắc cực ở vào khoảng 30%, xảy ra 

vào vài mùa đông trong vòng 15 năm 
qua.

Vì sự suy giảm này, những khu vực ở Bắc 

âu sẽ chứng kiến lượng bức xạ cực tím 
cao hơn bình thường trong vài tuần tới. 
WMo khuyên người dân ở khu vực này 

theo dõi thông tin dự báo về tia cực tím.

Lượng ozone ở tầng bình lưu là một bộ 
lọc bảo vệ tự nhiên chống lại các tia cực 

tím nguy hại từ mặt trời, vốn có 
thể gây ra hiện tượng da bị cháy 
nắng, bệnh đục nhân mắt, ung 
thư da và hủy hoại thực vật.

theo WMo, sự suy giảm ozone 
kỷ lục ở Bắc cực xảy ra bất chấp 
việc thực hiện “rất thành công” 
nghị định thư Montreal, vốn có 
mục tiêu cắt giảm sản xuất và 
tiêu thụ những loại chất làm suy 
giảm tầng ozone, chẳng hạn 
như chlorofluorocarbon (cFc).

các chất này từng có mặt trong 
các thiết bị làm lạnh, thuốc trừ 
sâu và dụng cụ chữa cháy song 

đã được loại bỏ dần dần.

Sơn DUân

Lá nHân tạo cHo nănG LƯợnG Giá 
rẻ

theo trang tin physorg.com, các nhà khoa 
học Mỹ đã chế tạo thành công chiếc lá 
nhân tạo có khả năng hấp thụ năng 
lượng mặt trời để tạo ra một nguồn năng 
lượng giá rẻ. Đây là cột mốc quan trọng 
trên con đường tạo ra các nguồn năng 
lượng bền vững trong tương lai. 

trên thực tế, lá nhân tạo không phải là 
một ý tưởng mới. nó đã được tiến sĩ John 
turner thuộc phòng thí nghiệm năng 
lượng tái tạo Quốc gia Mỹ nghiên cứu chế 
tạo từ hơn 10 năm nay.

Dù sản phẩm của ông vẫn thực hiện 
được quá trình quang hợp nhưng nó khó 
được đưa vào ứng dụng trong thực tế bởi 
nguồn nguyên liệu làm ra nó là những 
kim loại quý hiếm, đắt tiền và lại hoạt 
động không ổn định.

chiếc lá do tiến sĩ Daniel nocera thuộc 
Viện công nghệ Massachusetts có kích cỡ 
như một lá bài nhưng mỏng hơn, được 
bọc một lớp silicon, thiết bị điện tử và các 
chất xúc tác.

nếu được đặt trên một galon nước trong 
điều kiện có ánh nắng, chiếc lá của ông 
nocera có thể tạo ra điện đủ cho một gia 
đình ở quốc gia đang phát triển sử dụng 
trong một ngày.

“chiếc lá nhân tạo của chúng tôi hứa hẹn 

tạo ra một nguồn năng lượng giá rẻ cho 
các gia đình nghèo ở các quốc gia đang 
phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là biến 
mỗi hộ gia đình thành nhà máy của chính 
họ”, ông nocera nói.

chiếc lá nhân tạo này sẽ tách nước ra làm 
hai thành phần gồm hydrogen và ôxy. Hai 
chất này sẽ được tích trữ một thiết bị hoạt 
động như pin nhiên liệu, vốn có thể được 
gắn trên mái hoặc bên hông nhà. thiết 

bị này có thể liên tục tạo ra điện khi được 
nạp hydrogen và ôxy.

Ưu thế của thiết bị do ông nocera chế 
tạo là nó được làm bằng những vật liệu rẻ 
tiền, mà lại hoạt động trong những điều 
kiện đơn giản và độ ổn định cao. chúng 
có thể vận hành liên tục ít nhất 45 giờ với 
cường độ cao.

QUyên QUân
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cHốnG Độc BằnG Vải nano

các chuyên gia Mỹ vừa chế tạo một 
loại vải cấu trúc nano, giúp bảo vệ con 
người hiệu quả trước những loại khí độc 
hại và mùi hôi.

theo trang tin popular Science, vải do 
nhóm nghiên cứu thuộc Đại học cornell 
(new york) chế tạo được làm bằng sợi 
cellulose và các phân tử khung hữu cơ 
- kim loại, một hợp chất kết tinh tạo 
thành cấu trúc xốp. các hợp chất này 
có thể được xử lý ở cấp độ nano, với 
kích thước chỉ bằng 1 phần triệu mm. 
chúng có nhiệm vụ “bẫy” và lưu trữ các 
phân tử khí, tức đóng vai trò như một 
hệ thống lọc khí.

Vật liệu khung hữu cơ - kim loại (MoF) 
thường được nghiên cứu về khả năng 
lưu trữ những loại khí có lợi, chẳng hạn 
như hydrogren dùng cho pin nhiên 
liệu. có nhiều cách chế tạo MoF như 
sử dụng các hóa chất gốc dầu và thậm 
chí cả các hợp chất ăn được. nhưng 
chúng thường có dạng bột nhạy cảm 
với tiếp xúc không khí nên khó dệt 
thành quần áo.

nhà khoa học Marcia Da Silva pinto, 

với sự hỗ trợ của phó giáo sư Juan 
Hinestroza, đã bỏ nhiều tháng để tìm 
cách kết hợp MoF và sợi cellulose với 
nhau. “chúng tôi muốn tận dụng sức 
mạnh hút khí của MoF và kết hợp 
chúng với sợi, để chế tạo những hệ 
thống tinh lọc hiệu quả”, Hinestroza 
cho biết. Hiện họ đã tạo ra bề mặt vải 
lớn được phủ bằng MoF và hy vọng 
bước tiếp theo có thể chế tạo được loại 
sợi nano tích hợp.

Loại vải này có thể được chế tạo phù 

hợp với từng chất cụ thể bằng cách thiết 
kế kích thước các lỗ rỗng tương ứng với 
kích thước phân tử khí. Jennifer Keane, 
một chuyên gia thiết kế, đã hợp tác với 
pinto, Hinestroza để tạo ra một chiếc 
mũ trùm đầu và khẩu trang hấp thụ khí.

Loại vải mới hứa hẹn bảo vệ tốt hơn các 
binh sĩ và nhân viên cứu hộ khi tiếp xúc 
với các hóa chất độc hại trong những 
vụ tấn công hay thảm họa môi trường.

KHanG HUy

pHát Hiện tHiên Hà “Già” nHất

theo báo Daily Mail, các mẫu hổ phách 
này được phát hiện Một nhóm các nhà 
thiên văn học quốc tế vừa thông báo 
phát hiện thiên hà già nhất từ trước tới 
nay. thiên hà này được hình thành cách 
đây 13,55 tỉ năm, tức chỉ 200 triệu năm 
sau vụ nổ Big Bang.

theo một thông cáo báo chí do cơ 
quan không gian châu âu công bố, các 
nhà thiên văn đã phát hiện ra thiên hà 
này sau khi sử dụng kết hợp kính quan 
sát tân tiến của Kính viễn vọng Hubble 
của naSa (cơ quan hàng không vũ 
trụ Mỹ) và đài thiên văn W.M. Keck ở 
Hawaii.

“phát hiện này thách thức các giả 
thuyết về sự hình thành và phát triển 
của các thiên hà vào thời buổi ban đầu 
của vũ trụ. nó có thể giúp làm sáng tỏ 
bí ẩn liên quan đến việc làm thế nào 
mà đám mây hydro tràn ngập vũ trụ 
sơ khai lại biến mất sau đó”, nhà thiên 
văn học Johan richard - thuộc ĐH Lyon, 
pháp, nói.

theo tân Hoa xã, phát hiện này cũng 
có thể giúp các nhà khoa học giải thích 
vì sao vũ trụ trở nên sáng và rõ ràng 
trong vài tỉ năm đầu tiên sau vụ nổ Big 
Bang.

trước đó, vào thời kỳ đen tối, một "bức 
màn hydro trung hòa" đã chặn hết ánh 
sáng trong vũ trụ.

MinH anH
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tiếnG Việt XƯa & nay

Đây là một tục ngữ rất quen 
thuộc trong xã hội. tục ngữ này 
có gốc Hán, đọc theo âm Hán - 

Việt. chiết tự từng thành tố, ta có: nhất 
= một, tự = chữ, vi = là, bán = nửa, sư = 
thầy. nghĩa đen của câu này là “Một chữ 
là thầy, nửa chữ (cũng) là thầy”. Hàm ý 
của nó nhằm nhắc nhở mỗi chúng ta về 
đạo thầy trò ở đời. rằng “chúng ta phải 
biết ơn người dìu dắt, dạy dỗ mình, dù 
chỉ là điều nhỏ nhặt nhất”.

nhưng phải chăng, câu tục ngữ trên đã 
được xây dựng trên một lối nói hơi ngoa 
ngôn, cường điệu? Bởi ta đi học là để thu 
nhận một hệ thống kiến thức rất rộng, 
đủ để thành nghề, thành tài. tri thức có 
thể ít, có thể nhiều. Song với “nhất tự 
(một chữ)” và “bán tự (nửa chữ)” có lẽ 
chẳng thành cái gì cả. người xưa còn có 
câu tự vi sư (chữ làm ra thầy). thầy thực 
sự phải chứa trong đầu cả một “biển” 
chữ. ta học thầy, chí ít cũng phải được 

truyền dạy một khối lượng cơ bản của 
cái “biển chữ” ấy mới “đắc đạo”.

có một giai thoại liên quan đến xuất 
xứ của câu nói này. Số là vào đời nhà 
Đường, có một nhà sư tên là tề Kỉ, ham 
thích làm thơ. ông cũng là người cẩn 
trọng, chịu khó chăm chút, “thôi xao” 
từng con chữ. Một lần, ông làm một 
bài thơ nhan đề Mai sớm theo thể ngũ 
ngôn. trong bài có đoạn: thôn trước 
trong tuyết dày / Đêm qua mấy cành 
(hoa) nở. tề Kỉ làm xong liền đem bài 
thơ đến thỉnh giáo một người bạn tên 
là trịnh cốc.trịnh cốc xem đi xem lại 
mấy lần, rồi nói: “Mấy cành không đủ 
biểu hiện được cái ý “sớm”. tốt nhất là 
chữa chữ “mấy” thành “một” thì hay 
hơn”. tề Kỉ nghe xong rất phục, liền 
chữa “mấy cành” thành “một cành”. 
Bài thơ đọc lên ai cũng khen hay. từ đó, 
người ta gọi trịnh cốc là “ông thầy chữa 
một chữ” (theo từ điển thành ngữ, điển 

cố trung Quốc, Lê Huy tiêu dịch, nXB 
Khoa học xã hội, 1993). thực tế ở đời, 
không hiếm những trường hợp “thầy 
một chữ”. Bởi có khi người ta chỉ thêm, 
bớt, hoặc thay đổi cho tác giả một từ 
nhỏ thôi cũng làm giá trị ngữ nghĩa của 
câu văn khác hẳn.

câu chuyện trên có lẽ chính là xuất phát 
điểm làm nên tục ngữ nhất tự vi sư, bán 
tự vi sư. nhưng ngẫm sâu xa hơn, bản 
chất vấn đề còn bắt nguồn từ nền tảng 
triết lí của Đạo Khổng, vốn coi trọng 
tam cương (vua - tôi, thầy - trò, cha - 
con), ngũ thường (nhân - nghĩa - Lễ - trí 
- tín). Dân tộc ta tiếp thu một phần tinh 
hoa truyền thống đó. tục ngữ nhất tự vi 
sư, bán tự vi sư chứa đựng cả một quan 
niệm sâu sắc của dân gian về sự học, về 
đạo thầy trò. Bất kì ai, đã là học trò thì 
cần phải học bắt đầu từ những kiến thức 
sơ đẳng nhất. có thế thì họ mới có cơ sở 
để tiếp tục mở mang kiến thức cao hơn 

nHất tự Vi SƯ, Bán tự Vi SƯ
pGS.tS pHạM Văn tìnH
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tiếnG Việt XƯa & nay

để đi xa hơn. Hơn nữa, 
điều này (và mới là điều 
quan trọng nhất), người 
thầy luôn luôn là một đối 
tượng cần phải tôn kính. 
thầy phải là người cao 
hơn một bậc về tri thức, 
về tư cách, về tầm nhìn. 
Không có thầy, chúng ta 
khó có cơ hội trau dồi, 
tiến bộ mọi mặt để lớn 
lên “thành người” và 
“thành tài”.

câu tiên học lễ, hậu học 
văn như một khẩu hiệu 
treo trang trọng ở mỗi 
cổng trường cũng có ý 
nhắc nhở chúng ta cần có thái độ ứng 
xử sao cho đúng, cho “phải đạo” với 
mọi người quanh ta, trong đó đặc biệt là 
đối với thầy cô. trong học đường, điều 
trước hết phải rạch ròi: thầy ra thầy, trò 
ra trò. Lòng kính trọng thầy cô là một 
biểu hiện cao nhất của niềm tin và tình 
yêu của học trò trên con đường trau dồi 
học vấn. Không thầy đố mầy làm nên. 
có ai trên đời này giỏi giang, thành đạt 
mà lại không nhờ bàn tay dìu dắt của 

những người thầy đích thực không?

có lẽ không ít học sinh các em đã từng 
đọc cuốn núi đồi và thảo nguyên của 
nhà văn Xô viết ch. aimatôp. chắc 
hẳn các em không thể quên truyện 
“người thầy đầu tiên” với những tình 
tiết vô cùng cảm động. trong truyện, 
nhân vật Đuysen trong mắt cô học trò 
antưnai (sau này đã trở thành một viện 
sĩ) không chỉ là một người thầy mà còn 
là một người cha, người anh, người bạn 
vô cùng đáng yêu và đáng kính. Bác Hồ 

kính yêu của chúng ta 
cũng từng tôn Đại văn 
hào nga L. tônxtôi là bậc 
thầy khi còn bôn ba ở 
pháp, người tình cờ đọc 
một truyện ngắn rất hay 
của ông. Bởi ngay sau đó, 
Bác đã có cảm hứng và 
kinh nghiệm để viết ngay 
một truyện ngắn cho 
mình. thực tế cuộc sống 
chúng ta còn bắt gặp 
không ít những người 
thầy đáng quý. Họ có thể 
trực tiếp dạy ta trên bục 
giảng. Hoặc họ chỉ là một 
người bình thường, đôi 

lần chỉ giáo cho ta những 
điều mắc mớ mà nếu không có họ, ta 
không thể nào “gỡ” được. Đó là những 
tấm gương, những bài học để chúng ta 
noi theo. nhất tự vi sư, bán tự vi sư là 
câu nói làm thấm thía hơn những bài 
học đó. ngày xưa đã thế và ngày nay vẫn 
thế, các em ạ.
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Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử 
như một mốc son chói lọi, bởi 
đất nước Việt nam sau 30 năm 

chiến tranh, 30 năm lửa đạn đã vắng 
bóng quân thù... tháng tư, vì thế trở 
thành thời khắc thiêng liêng, làm rung 
động, làm thổn thức hàng triệu trái tim 
người con đất Việt. tháng tư còn là 
nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca... Và 
đây, một chút cảm nhận về tháng tư đã 
ngân lên trong lời thơ tạ Hữu yên:

"tháng tư nghe gọi từ trong lá

những mảnh vườn thơm quấn quýt ong

củ chi ngực đỏ như màu lửa

nên đất quê ta hoá thép đồng

  *

tháng tư nghe gọi từ ô cửa

nắng sớm hây hây gió đã lên

Em vẫn chờ anh như bến nước

canh khuya tân thuận đợi con thuyền

  *

tháng tư nghe gọi từ sâu thẳm

Đừng quên máu lửa những ngày qua

tiếng nhạc ru ai trong phòng lặng

Sài Gòn - đêm ấy ấm trăm nhà"

(tháng tư cảm nhận – tạ Hữu yên)

Bài thơ có ba khổ – mỗi khổ đều là 

những tiếng vọng của tháng tư êm đềm 
như khúc tình sâu lắng. Mở đầu bài thơ, 
là tiếng gọi của sự sống:

"tháng tư nghe gọi từ trong lá

những mảnh vườn thơm quấn quýt 
ong"

tháng tư – như dấu ấn của nó in khắc 
trong lịch sử là điểm mốc Việt nam 
chấm dứt chiến tranh, thống nhất nước 
nhà. Do vậy, mỗi lần hình dung về tháng 
tư, trong ký ức ta ngập tràn bao hồi hộp, 
bao mong chờ bởi tháng tư chính là 
tháng ngày hào hùng, thiêng liêng nhất. 
nhưng ở đây, nhà thơ không bắt đầu 
mạch cảm xúc bằng ký ức ấy, mà mở 
ra trước mắt độc giả một khung cảnh 

Kỉ niệM nGày Giải pHónG Miền naM 30-4-1975

tHánG tƯ – tHời KHắc tHiênG LiênG
 (Đọc “tháng tư cảm nhận” của tạ Hữu yên)
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thiên nhiên tươi tắn, dung dị. tháng 
tư, vô hình trong dưới ngòi bút tạ Hữu 
yên lại mang hơi thở của sức sống diệu 
kỳ. những mảnh vườn tốt tươi đầy hoa 
thơm trái ngọt, gọi bướm ong quấn 
quýt vui vầy... tháng tư trong câu thơ 
như một giai điệu vừa nhẹ nhàng, lại 
vui tươi như chất men say của tạo vật. 
chẳng thấy đâu là ký ức của những năm 
tháng khốc liệt, của những mất mát, 
đau thương; chỉ còn lại nốt nhấn của xúc 
cảm tươi tắn, yên lành. Để rồi từ đó, hai 
câu thơ sau, hình tượng thơ vận động 
đem đến một sự liên tưởng mới:

"củ chi ngực đỏ như màu lửa

nên đất quê ta hóa thép đồng"

tháng tư như những khúc dạo đầu, tự 
thân nó đầy sức sống của muôn vật, của 
hương thơm, của sắc màu... cuộc sống 
dường như đang sinh sôi nảy nở, hoa lá 
đua nhau khoe sắc tỏa hương... nhưng 
phải chăng để có được một tháng tư, có 
được sự tươi mới đó, "tháng tư" trước 

khoảnh khắc thanh bình này, đã phải 
trải qua bao đấu tranh, bao gian khổ – 
mà mỗi người Việt nam, vẫn quen gọi 
đó là "những ngày máu lửa" – trong đó 
chắc chắn có sự đóng góp của mảnh đất 
"củ chi" dũng mãnh, thần đồng. Sự 
dũng mãnh đó, được tác giả nhắc đến 
khéo léo qua hai hình ảnh giàu sắc màu 
tượng trưng "máu lửa" và "thép đồng". 
Và chắc rằng không chỉ có đất và người 
củ chi – mà cả miền nam yêu dấu đã 
gan góc đấu tranh đến cùng, để giành 
lại thắng lợi cho cuộc sống hôm nay; 
để hôm nay, trong sự vận động, trong 
vòng quay của mười hai tháng, người 
Việt nam có một tháng tư tràn đầy 
niềm vui, sự hạnh phúc, trẻ trung, phấn 
khởi, rộn rã, thanh bình. Sự liên tưởng 
của nhà thơ đã tạo ra cầu nối giữa hai 
bờ của quá khứ và hiện tại. Hiện tại yên 
lành chính là nhờ quá khứ gan góc, oai 
hùng. Đoạn thơ, do vậy không hề dạy 
dỗ, cứng nhắc – mà vẫn bao hàm thông 
điệp, gợi nhớ chúng ta hôm nay, đừng 

bao giờ lãng quên những năm tháng mà 
dân tộc đã đi qua, đã làm nên những kỳ 
tích diệu kỳ.

Vẫn mạch thơ ấy, vẫn âm điệu ấy, "tiếng 
gọi" tháng tư ở khổ hai như mở rộng 
thêm biên độ:

"tháng tư nghe gọi từ ô cửa

nắng sớm hây hây gió đã lên

Em vẫn chờ anh như bến nước

canh khuya tân thuận đợi con thuyền"

Điệp khúc "tháng tư nghe gọi" tiếp tục 
được ngân lên ở đoạn thơ này. Song nếu 
như ở khổ thơ đầu, nốt nhạc của tháng 
tư là "nghe gọi từ trong lá"; thì ở đây lại 
"nghe gọi từ ô cửa". Không gian được 
mở ra – từ sức sống tràn trề của cỏ cây, 
ong bướm đến niềm vui hạnh phúc cho 
muôn người, muôn nhà. Bởi lẽ, hai chữ 
"ô cửa" sáng lên, gợi liên tưởng đến sự 
ấm áp trong hơi thở cuộc sống từ mỗi 
mái nhà. chính cái "hây hây" của gió, 
của nắng đã đem đến một luồng sinh 
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khí mới. từ láy "hây hây" rất gợi cảm, 
như khơi dậy sắc màu tươi mới, trẻ 
trung, chất chứa niềm tin yêu, hy vọng, 
đợi chờ. Hình ảnh "Em vẫn chờ anh như 
bến nước/ canh khuya tân thuận đợi 
con thuyền" thật tình tứ. thì ra, trong 
bản anh hùng ca hoành tráng ấy, tạ Hữu 

yên vẫn buông bút, nhấn vào những 
nốt trầm, chở nặng ân tình - ân nghĩa, 
chở nặng nhớ thương, chở nặng đợi 
chờ. Vô hình chung, tân thuận không 
chỉ tồn tại như một địa danh cụ thể nữa, 
mà trở thành cây cầu của ngóng trông, 
thao thức, trở thành biểu tượng của tình 

yêu đôi lứa sắt son, bền bỉ, thủy chung 
và cả sự hy sinh thầm lặng của biết bao 
người vợ có chồng đi chinh chiến. tháng 
tư lại như ghi dấu những tháng ngày 
khắc khoải, chờ mong. có cảm giác như 
thời gian đang ngừng trôi, không gian 
đang lắng lại. những hoài niệm về tháng 
tư không chỉ còn là trong ký ức, mà như 
một hiện thực sinh động trong nếp cảm, 
nếp nghĩ của mỗi người. Khổ thơ thứ ba, 
cũng là khổ thơ khép lại toàn bài, âm 
điệu trầm xuống, thoáng đượm buồn:

"tháng tư nghe gọi từ sâu thẳm

Đừng quên máu lửa những ngày qua

tiếng nhạc ru ai trong phòng lặng

Sài Gòn - đêm ấy ấm trăm nhà"

Vẫn là tiếng gọi từ tháng tư, nhưng có 
cái gì đó nghe vời vợi, nghe xa xăm – 
như từ trong tâm thức, từ trong sâu 
thẳm trái tim mỗi người. Hình như, trong 
bức tranh tràn trề nhựa sống của thiên 
nhiên, của tạo vật và trong sự thanh 
bình, yên ả của cuộc sống, của tình yêu, 
của hạnh phúc hôm nay vẫn chất chứa 
nỗi niềm đau đáu của nhà thơ về ngày 
hôm qua. Hình ảnh "máu lửa" xuất hiện 
ở khổ đầu, đến khổ thơ kết, tác giả nhắc 
lại lần thứ hai, như một điểm nhấn trong 
một bản nhạc của cung đàn. Và chính từ 
điểm nhấn ấy mà thông điệp được ngân 
lên, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: 
Sống trong cảnh tươi vui, thanh bình, 
nơi có "tiếng nhạc ru ai trong phẳng 
lặng", thì cũng đừng bao giờ quên 
"máu lửa những ngày qua", đừng quên 
"Sài Gòn đêm ấy"...

Bài thơ khép lại theo mạch xúc cảm hết 
sức tự nhiên – tiếng vọng của tháng tư 
như vẫn còn vang mãi, ngân mãi – mở 
ra cho độc giả bao vấn vương, bao suy 
tư – chảy từ quá khứ – xuyên thấm suốt 
hiện tại và cả một hành trang để hướng 
đến tương lai.

Hà Đan
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Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ 
mùng mười tháng ba. câu ca dao thiết 
tha ấy nhắc nhớ mỗi người dân đất Việt 
từ miền xuôi tới miền ngược, từ làng quê 
lên thành thị rằng, chúng ta là anh em 
máu mủ ruột rà, là con rồng cháu tiên. 
Đó cũng là minh chứng hùng hồn cho 
cách ứng xử của dân gian với ngày giỗ 
tổ, một cách ứng xử rất tự nhiên nhưng 
chứa đựng tình cảm chân thành thăm 
thẳm. năm 2007, nhà nước chính thức 
ban hành quy định cho người lao động 
được nghỉ một ngày vào ngày giỗ tổ. 
từ đó, cả dân tộc ta có thêm một ngày 
kỉ niệm trọng đại, ý nghĩa và vô cùng 
thiêng liêng. 

nằm trong chuỗi hoạt động chương 
trình Du lịch về cội nguồn hợp tác 3 tỉnh 

phú thọ - Lào cai - yên Bái, Lễ hội Đền 
Hùng 2011 chủ yếu là trình diễn, phục 
dựng các lễ hội truyền thống đặc sắc của 
vùng đất tổ. chương trình lễ hội đền 
Hùng năm nay được tổ chức từ ngày 6 - 
10/3 (âm lịch), với 32 hoạt động văn hóa 
nghệ thuật trải dài từ thành phố Việt trì 
- trung tâm lễ hội, đến các huyện, thị xã 
và các xã vùng ven khu di tích Đền Hùng. 

chính phủ đã giao UBnD tỉnh phú thọ 
làm chủ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội 
Đền Hùng các năm lẻ, phối hợp với các 
bộ  Văn hóa, thể thao và Du lịch và mời 
ít nhất 5 tỉnh, thành phố tham gia, để 
sau 12 năm, tất cả các tỉnh, thành phố 
trong cả nước đều được góp giỗ. năm 
nay, có 14 tỉnh, thành phố, đại diện cho 
3 miền, góp giỗ và tham gia các hoạt 

Đến Đền HùnG Là Về Với cHa Mẹ

nHữnG năM Gần Đây, ĐảnG Và nHà nƯớc Đã Và ĐanG có nHiềU 
cHỦ trƯơnG, cHínH SácH QUan trọnG nHằM Bảo tồn Và pHát 
HUy nHữnG Giá trị Di Sản Văn Hóa Dân tộc. tUy nHiên, tronG 
QUá trìnH triển KHai tHực Hiện Gặp pHải nHiềU Vấn Đề Bất cập, Đòi 
Hỏi Mỗi cHúnG ta cần pHải Ý tHức Hơn nữa trácH nHiệM cônG 
Dân cỦa MìnH, Mà trƯớc tiên Là có nHữnG cácH ứnG Xử tícH 
cực Với các Di Sản Văn Hóa Mà cHa ônG Để Lại. 

53                 Số 242 - 2011



Văn Hóa - nGHệ tHUật

động trong chương trình. ngoài các 
hoạt động liên quan đến văn hóa, thể 
thao và du lịch còn có hội thảo khoa học 
quốc tế về tín ngưỡng Hùng Vương, tiến 
tới đề nghị UnESco công nhận là di sản 
văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 
loại.

những ngày này, tại khu di tích lịch 
sử Đền Hùng (thuộc huyện Lâm thao, 
tỉnh phú thọ) có lượng du khách thập 
phương tập trung về đây rất đông. Để 
đảm bảo tốt công tác tổ chức, tiếp đón 
đồng bào trong dịp Lễ hội Đền Hùng 
2011 này, các đơn vị tổ chức đã chuẩn 
bị chu đáo hơn so với những năm trước 
đây. ông nguyễn tiến Khôi (trưởng BQL 
Di tích Đền Hùng) cho biết: “riêng Khu 
di tích lịch sử Đền Hùng được giao trực 
tiếp trông nom lăng miếu tổ tiên. trong 
mấy năm qua, Đảng, nhà nước đã quan 

tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo đền, đài, các 
công trình hạ tầng. Đặc biệt, để đảm 
bảo cảnh quan môi trường, nếp sống 
văn hóa trong Khu di tích, Ban tổ chức 
đã sắp xếp lại hàng quán, bố trí  ngăn 
nắp các địa điểm bán hàng; những 
tuyến giao thông được tăng cường biển 

chỉ dẫn để hướng dẫn du khách vào với 
khu trung tâm tổ chức lễ hội được thuận 
lợi; công tác vệ sinh môi trường cũng 
đảm bảo tương đối tốt; chăm sóc vườn 
hoa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường 
cho Khu di tích ngày càng sạch đẹp” .

Khu di tích Đền Hùng đã có nhiều dự 
án trùng tu, tôn tạo được triển khai. Khi 
chúng tôi đến, chương trình tu bổ khu 
di tích Đền Hạ và Đền Giếng đang được 
khẩn trương hoàn thiện để kịp ngày khai 
mạc lễ hội. Được hỏi về thực trạng trùng 
tu di tích hiện nay, pGS.tS phạm Quốc 
Sử (trường Đại học Sư phạm Hà nội) có 
ý kiến: “Do đặc điểm khí hậu ở nước ta 
không thuận lợi cho độ bền vững của 
các vật liệu xây dựng, nên việc tôn tạo 
các di tích đã xuống cấp, hoặc có nguy 
cơ xuống cấp là rất cần thiết. Với di tích 
Đền Hùng mang giá trị lớn về ý nghĩa 

“cần pHải Đẩy MạnH Giáo 
Dục, tUyên trUyền, Giải Mã 
cHo nHân Dân HiểU ĐƯợc Ý 
nGHĩa, Bản cHất cỦa các Di 
Sản Văn Hóa Vật tHể Và pHi 
Vật tHể. có HiểU ĐƯợc tHực 
cHất Giá trị cỦa Di tícH, 
cHúnG ta Mới có tHể Bảo 
tồn, tôn tạo Và pHát HUy 
các Di Sản Văn Hóa này.” - 
pGS.tS trần LâM Biền
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lịch sử, văn hóa và tâm linh, còn giá trị về 
kiến trúc thì lâu nay ít người đề cập đến. 
Vả lại, từ xưa tới nay, việc trùng tu di tích 
của mỗi thời đại đều để lại những dấu 
ấn của thời đại đó. Vì thế mà cùng một 
di tích lại có nhiều tầng văn hóa khác 
nhau”.

HànH HƯơnG Về Với cội nGUồn

Một cách ứng xử khác rất tự giác, đó là 
ý thức của du khách khi hành hương về 
đây. pGS.tS phạm Quốc Sử (trường Đại 
học Sư phạm Hà nội) chia sẻ: “tôi cũng 
như nhiều du khách khác ý thức rằng, 
Đền Hùng là một không gian sinh hoạt 
văn hóa, có ý nghĩa biểu tượng giúp cho 
hậu thế tưởng nhớ tới công đức tổ tiên. 
Đến không gian tưởng niệm này, trong 
ý thức mỗi chúng ta sẽ hình dung tìm về 
quá khứ mà bấy lâu chúng ta tưởng đã 
đi qua”. 

phải chăng đó là ký ức dân tộc, là truyền 
thống đã ăn sâu trong tiềm thức nhân 
dân mà khi người ta đến với không gian 
lễ hội Đền Hùng sẽ được thức dậy từ 
những trò chơi dân gian mà bên cạnh 
là hình ảnh đền miếu linh thiêng. Bà 
nguyễn thị tư (quê nam Định) bày tỏ: 
“tôi đến Đền Hùng là thấy như được về 
với cha với mẹ, thấy yên tâm và cầu xin 
mọi sự tốt lành.” 

có những du khách đến để cầu xin một 
điều gì đó, lại có người đến hội chỉ để 
tham quan du lịch. Em Vũ thị thùy Linh 
đến từ trường Đại học Hà nội vui vẻ: 
“Em đi chơi cùng một nhóm bạn ở lớp, 
chỉ đi để tham quan thôi. Đến đây có 
một không gian thoáng mát, nhiều hoạt 
động vui chơi khiến cho đầu óc bớt căng 
thẳng sau những ngày học tập vất vả.”

Khi được hỏi, suy nghĩ về thái độ ứng 

xử của người dân trong ngày Quốc giỗ. 
pGS.tS phạm Quốc Sử bày tỏ: “theo tôi, 
đã tham gia lễ hội thì tâm trạng phải 
thật sự thoải mái, nhẹ nhàng. còn mỗi 
người một tâm nguyện, có người đến để 
tri ân tiên tổ, có người đến cầu xin gì đó, 
có người đến chỉ để tham quan, đó là 
điều bình thường". 

theo quan sát của chúng tôi thì năm nay 
hoạt động của các dịch vụ phục vụ lễ 
hội đi vào nề nếp hơn. Du khách thập 
phương đến Đền Hùng với ý thức giữ gìn 
trật tự vệ sinh công cộng khá tốt. những 
hành động tiêu cực như viết, vẽ bẩn lên 
di tích, chèo kéo du khách mua hàng đã 
giảm mạnh. 
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trọn Một cHữ “LiêM”

từ trung tâm xã tô Múa về bản Sài 
Lương chỉ xa chừng 5 km nhưng chúng 
tôi phải đi mất gần 1 tiếng đồng hồ. anh 
bạn tôi ví vui rằng, hình như tất cả đá 
sỏi, gập ghềnh của đất Mộc châu đều 
bày cả ở tuyến đường này. Xe máy cài 
số 2 bò từng đoạn ngắn, một bên là 
vách núi cheo leo, cạnh lối mòn nhấp 
nhô, chênh vênh bên mép vực. “Hết 
con đèo này, xuống thung lũng kia là 
gặp bác Quyết. nhà bác ấy đơn sơ lắm, 
nghèo nữa, chỉ có tấm lòng là rộng thôi! 
cả bản, cả xã ai cũng bảo, bác Quyết 
là người giàu chuyện cách mạng nhất 
núi rừng này...” - cô thiếu nữ thái làm 
nhiệm vụ dẫn đường, lau mồ hôi trán, 
giọng tự hào. Đón khách ngay trước lối 
vào ngôi nhà sàn nhỏ xíu, lụp xụp, ông 
lão cười khà khà, những vết nhăn đua 
nhau xếp hàng trên gương mặt sạm đen 
sương gió: “thế nào, đường đi có khiếp 
không? thật may, các cháu đến thăm 

đúng lúc tôi vừa khỏe lại. Mấy hôm 
trước nằm một chỗ uống thuốc, rồi y tá 
xã phải vào tận nơi tiêm và truyền nước 
nữa!”. nhìn khắp ngôi nhà chẳng có thứ 
gì đáng giá ngoài một dãy bằng khen, 
huy hiệu, huân chương gắn trang trọng 
trên vách nứa. chỉ vào tấm bằng công 
nhận 60 năm tuổi Đảng, ông Quyết 
xúc động: “chính quyền và nhà nước 
chẳng nhắc thì tôi cũng quên mất mình 
là người cách mạng đã gần trọn cuộc 
đời. nghỉ hưu đã lâu, lại ít rời bản nhưng 
cứ mỗi lần ra trung tâm xã, tôi lại gặp 
rất nhiều điều ngạc nhiên. trường học, 
trạm xá đẹp như trong mơ, trụ sở ủy ban 
cũng khang trang hơn, hàng quán mọc 
lên khắp nơi, đồ của miền xuôi thì giờ ở 
trên này, người thái, người Dao cũng có 
thể mua được. rồi thêm cái nước sạch, 
cái điện, phải nói đời sống ở vùng cao 
này đã hơn xưa nhiều lắm. chỉ tiếc cho 
vợ tôi không được chứng kiến...”. ông 
đột ngột im lặng, thở dài. nhiều người 

kể rằng, vợ ông Quyết ngày trước là 
sơn nữ đẹp nhất nhì tô Múa. Giác ngộ 
cách mạng từ rất sớm, vào Đảng khi mới 
ngoài 20 tuổi, chàng thanh niên Lường 
Văn Quyết là niềm mơ ước của biết bao 
thiếu nữ thái tuổi trăng tròn, trong số đó 
có bà. Họ cưới nhau năm 1949, nhưng 
chẳng hiểu do ông bận công tác hay do 
số phận mà hết mùa rẫy này đến mùa 
trăng kia bà vẫn không có bầu. Họ tộc 
giục ông Quyết lây thêm vợ nhưng ông 
không chịu. ông yêu bà tha thiết và sẵn 
sàng đi ngược lại luật tục. nhận một đứa 
trẻ mồ côi làm con nuôi và gia đình nhỏ 
ấy thiếu đủ đường. ông bảo nếu không 
có bà ở phía sau giữ ấm lửa nhà sàn 
thì có lẽ ông khó mà hoàn thành được 
những trọng trách ở một địa bàn vùng 
cao phúc tạp như tô Múa. “Lúc bấy giờ 
cũng đã có người hỏi thẳng rằng, sao 
làm Bí thư Đảng ủy xã mà lại để gia cảnh 
thiếu thốn như thế? tôi trả lời ngay: Bà 
con bản làng còn thiếu thốn đủ thứ thì 

nGƯời GiàU cHUyện cácH MạnG Miền Sơn cƯớc

88 năM tUổi Đời, 61 năM tUổi 
ĐảnG, Đã Góp cônG ĐầU 

tronG HầU Hết các Sự Kiện 
trọnG Đại nHất cỦa VùnG Đất 
tô Múa, nếU KHônG ĐƯợc Giới 

tHiệU từ ĐầU, KHó có tHể tin 
ĐƯợc nGƯời Đàn ônG KHắc 

KHổ ĐanG nGồi trƯớc cHúnG 
tôi Lại từnG Là Bí tHƯ ĐảnG 

Ủy tHUộc Lớp cán Bộ Lứa 
ĐầU tiên cỦa Xã tô Múa, Mộc 

cHâU, Sơn La. Vậy Mà KHi Kể Về 
cHặnG Đời LàM cácH MạnG, 

ônG Lão LƯờnG Văn QUyết 
BỗnG trở nên tinH anH, Hào 

HứnG Lạ LùnG...
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dù Bí thư có nghèo cũng đâu có gì lạ! 
cả đời công tác của tôi luôn đặt chữ liêm 
lên đầu. thiếu chữ liêm thì làm cán bộ có 
nói hay mấy bà con cũng không nghe 
đâu!” - ông Quyết tâm sự.

ônG Bí tHƯ cHân Đất

cuộc trò chuyện với người từng là đại 
diện của một lớp cán bộ đầu tiên sau 
cách mạng tháng tám ở xã vùng cao tô 
Múa đã dạy cho chúng tôi bài học sâu 
sắc về một cuộc đời xả thân, đầy nhiệt 
huyết dù có không ít thăng trầm. ông 
đã tham gia cách mạng từ những ngày 
tiền khởi nghĩa, từng dẫn đầu đoàn biểu 
tình cướp chính quyền ở xã, ở huyện 
trong cách mạng tháng tám năm 1945. 
Sau ngày kết nạp Đảng (năm 1949), ông 

được tổ chức sắp xếp cho đi đào tạo tại 
trường Đảng nguyễn ái Quốc rồi khi về 
cùng với một số đồng chí khác trở thành 
lớp cán bộ nguồn ở địa phương. Suốt 
từ năm 1952 đến năm 1967, bên cạnh 
vai trò là Bí thư Đảng ủy đầu tiên của xã 
tô Múa, ông còn đảm nhận nhiều vị trí 
quan trọng khác từ chủ tịch UB hành 
chính xã, phó Bí thư thường trực đến 
trưởng đầu ngành các ban ở xã. ngẫm 
qua hai cuộc kháng chiến chống pháp 
và chống Mỹ mới thấy thế hệ những 
cán bộ xã vùng cao như ông hồi ấy thực 
vất vả. Mấy chục năm ăn ngô núi, uống 

nước suối, chân đất leo đèo, vừa lo vận 
động bà con định canh, định cư, tin theo 
đường lối cách mạng, vừa lo đánh giặc, 
chống phỉ và các thế lực phản động. 
“Khó khăn nhất là cuộc vận động bà 
con bỏ trồng và hút thuốc phiện, không 
bạc đãi cây chè, cây ngô, cây lúa. Đi họp 
thấy các địa phương khác đâu cũng có 
loại cây, con chủ lực để đầu tư phát triển 
nhằm góp sức cho kháng chiến, tôi về 
bàn với các đồng chí phải tìm ra bằng 
được thế mạnh của xã nhà - đó là cây 
chè. thời tiết và thổ nhưỡng của tô 
Múa rất thích hợp để tạo ra sản phẩm 
chè búp thượng hạng. Đó là vào khoảng 
những năm 1960. những đồi chè xanh 
ngút tầm mắt ở bản Đá Mài, bản Mến, 
bản rào bây giờ là có từ những năm 

tháng ấy, thương hiệu chè tô Múa cũng 
dần được khẳng định. cây chè cùng với 
cây ngô đã có công không nhỏ để đẩy 
lùi dần cái đói của bà con và góp sức để 
chi viện cho tiền tuyến đánh Mỹ...” - ông 
Quyết hào hứng nhớ lại. 

Là một trong những cán bộ Đảng viên 
nòng cốt đầu tiên ở địa phương, ông 
Lường Văn Quyết cũng đã có không ít 
cơ hội được cất nhắc lên những vị trí 
cao hơn ở huyện Mộc châu, tuy nhiên 
ông đều từ chối với lý do “không thể 
rời xa những ngọn núi, con suối và cả 

những nương chè nơi mình đã sinh ra”. 
ông say sưa kể cho chúng tôi nghe về 
những ngày phối hợp với bộ đội biên 
phòng đi lùng tiêu diệt phỉ trong rừng, 
về những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, 
rồi cả chuyện học xoá mù chữ của bà 
con các bản, chuyện tô Múa ăn mừng 
cái ngày nhận được tin miền nam giải 
phóng... có chuyện còn nhớ chi tiết, có 
chuyện chỉ nhớ mang máng, rồi ông thở 
dài bảo, có lẽ lớp cán bộ lứa đầu ở vùng 
này giờ chỉ còn duy nhất ông. thời gian 
gần đây, ông Quyết yếu đi nhiều, bà vợ 
ông và cô con dâu khuất núi đã lâu, căn 
nhà sàn ọp ẹp chỉ còn ông, anh con trai 
nuôi và 2 đứa cháu trai, toàn đàn ông...

Sau trận ốm vừa rồi, y tá bảo ông Quyết 
phải kiêng rượu. Vậy mà khi tiễn chúng 

tôi, ông lão lại nâng chén ngang miệng 
vừa húng hắng ho vừa cười: “tôi với các 
cháu uống vài chén để ghi nhớ cuộc gặp 
này! Uống để mừng cho quê hương tô 
Múa của tôi đang ngày càng đổi thay!”. 
chẳng biết từ chối cách nào, anh em tôi 
đành phải vâng lời. nắng chiều xuyên 
qua khe vách chiếu lấp loá nếp nhăn 
trên gương mặt già nua của ông lão. 
những nếp nhăn như hằn rõ hơn - nếp 
ký ức của non ngàn tô Múa một thời...

HoànG MinH - trƯơnG nGọc KiểM  
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“tìnH yêU cứU Vãn HƯ KHônG”

Sinh thời, trịnh không mấy khi mở lời giãi 
bày về những mối tình của mình. theo 
thời gian, những giai nhân đến với trịnh 
chỉ còn để lại dấu ấn trong từng giai điệu 
âm nhạc cùng với nỗi cô đơn chất ngất 
trong trái tim người nghệ sĩ. rốt cục, nói 
theo cách của trịnh công Sơn “từng 
người tình bỏ ta đi như những dòng 
sông nhỏ”, còn lại một thân nghệ sĩ im 
như chiếc bóng, lặng lẽ đi vào cõi vĩnh 
hằng, cô đơn như khi mình mới được 
sinh ra. những mối tình hay bóng hình 
xưa cũ trong cuộc đời trịnh sau đó cũng 
lần lượt được dư luận tìm kiếm, gọi tên, 

từ những “Diễm xưa” đến “Diễm cuối”, 
từ người đẹp cố đô năm nảo năm nào 
đến người tình ngoại quốc đang sinh 
sống ở phương trời xa lắc…Vậy trong 
số đó, ai mới là người tình muôn thuở 
của trịnh? có người bảo ấy là Khánh 
Ly, cũng có người lại cho giai nhân đó là 
Diễm…nhưng thiết nghĩ, tại sao chúng 
ta cứ phải đi tìm cho ra câu trả lời thực 
chính xác; tại sao chúng ta lại để mình 
phụ thuộc quá nhiều vào những lời 
kể, thậm chí là những lời đồn thổi mà 
không vin vào biên độ thẳm sâu trong 
ca từ nhạc trịnh. câu chuyện này chợt 
gợi nhớ đến ý thơ của thi sĩ Hàn Mặc tử: 

“Vườn ai mướt quá xanh như ngọc/Lá 
trúc che ngang mặt chữ điền”. Ý thơ ấy 
xuất hiện bao nhiêu năm thì có lẽ chừng 
ấy thời gian người ta đi tìm ẩn số “mặt 
chữ điền” thấp thoáng sau tàn trúc. tất 
nhiên, có những cuộc kiếm tìm mang 
tính chất khai mở, gợi ra được nhiều ý 
tứ, vấn đề, nhưng cũng lại có không ít 
ý kiến phân tích, bình luận theo kiểu áp 
đặt hết sức…thô thiển!. Suy cho cùng, 
người tình cũng chỉ là một cách gọi. 
câu trả lời chỉ mãi thuộc về cõi riêng, cõi 
thâm của trịnh. người nghệ sĩ ấy cả cuộc 
đời luôn bị đeo đẳng bởi nỗi ám ảnh về 
cái chết. có lẽ bởi trịnh quá yêu cuộc 

pHấn HƯơnG cUộc Đời Bất nGờ VUột Bay

Vậy Mà Đã 10 năM nHạc Sĩ trịnH cônG Sơn tHôi “ở trọ” trần 
Gian, nHƯnG nHữnG Giai ĐiệU cỦa trịnH Vẫn nGân nGa, LắnG ĐọnG 

tronG tâM tHức Bao nGƯời. cùnG Với nHữnG Giai ĐiệU nHân SinH 
ấy Là Biết Bao HìnH BónG Giai nHân ẩn Hiện Lúc tỏ Lúc Mờ. 
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sống, quá sợ một ngày kia, những sắc 
màu, những phấn hương cuộc đời bất 
ngờ vuột mất. tình yêu cuộc sống của 
trịnh vì thế mà luôn được sớt chia phần 
nhiều sang tình cảm lứa đôi. cứ chiêm 
nghiệm từ cái cách trịnh “đối đãi” với 
những người tình qua âm nhạc thì biết 
người nâng niu, thương mến, gượng 
nhẹ đến mức nào: “Còn mưa trong đêm 
nay/lòng em buồn biết mấy/ trời sao 
chưa thôi mưa/ để mắt người em ấy/từ 
đây thôi mờ/nước mắt buồn mi em ngây 
thơ.” (Ướt mi). Đôi lúc, nhạc của trịnh dù 
phảng phất âm hưởng nuối tiếc, buồn 
thương thì vẫn luôn ngầm chứa một sự 
thanh thản, bao dung đến lạ thường nơi 
“cõi tạm”: “Em ra đi nơi này vẫn thế/ 
lá vẫn xanh trên con đường nhỏ/ vườn 
xưa vẫn có tiếng mẹ ru/ có tiếng em 
thơ/ có chút nắng trong, tiếng gà trưa” 
(Em còn nhớ hay em đã quên). Bởi thế 
cho nên, người tình của trịnh - có thể là 
một (hay một vài) người tình cụ thể, mà 
cũng có thể chẳng là ai. như trịnh từng 
nói: “Với ca khúc, tôi là người tình của 
thiên nhiên. tình yêu cho phép những 
ca khúc ra đời. nỗi đau và niềm hân 
hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm 
nhạc”. 

Về ĐâU, nHữnG nGƯời tìnH?

ai từng gần gũi trịnh đều hiểu sự tài 
hoa của người luôn ẩn trong cốt cách 
bao dung, sâu sắc, kiệm lời. Và vì thế, 
chính những bản tình ca của trịnh luôn 
là một câu chuyện kể, đôi khi còn là sự 
đối thoại cùng những giai nhân. chính 
sự ảo diệu trong ca từ trịnh công Sơn 
đã làm nên “nhan sắc” của biết bao 
người tình xưa cũ ấy. Khi được âm nhạc 
chắp cánh, những giai nhân mới có thể 
trẻ mãi, đẹp mãi nơi trần thế. nhưng có 
đôi khi, hình bóng một người con gái 
cũng chỉ là cái duyên nơi ngưỡng cửa 
để trịnh có cớ bước vào một cõi thâm 
sâu. ca sĩ Khánh Ly - người được trịnh 
công Sơn tái sinh bằng nhạc của mình, 
cho một giọng hát không thể nào thay 
thế, cũng đã kể về những lần gặp gỡ với 
trịnh: “Hình như chưa bao giờ chúng 
tôi nói với nhau nhiều dù ở bất cứ một 
đề tài, một lĩnh vực nào. tất cả những 
điều cần nói, chính là những điều không 
bao giờ nói ra bằng lời. tôi quý những 
giây phút ở bên anh và tôi nghĩ anh sẽ 

nói với tôi điều cần nói, nếu có. anh im 
lặng cũng có thể vì những điều anh nghĩ, 
anh muốn, không còn cần thiết phải nói 
ra". Và Hồng nhung – cô Bống trong 
trẻo của trịnh cũng thổ lộ rằng: “tôi biết 
cho đến bây giờ chẳng thể hiểu thấu tận 
cùng ý nghĩa của tất cả những gì anh 
viết. Song có một điều anh dạy đã trở 
thành bài học nằm lòng đối với tôi, anh 
nói: "nếu sáng mai ra ngoài ngõ gặp 
ai, dù lạ mặt, vẫy tay với mình thì đừng 
bao giờ quên vẫy tay lại, vì ai biết được 
có thể người sẽ ra đi ngay sau đó mà 
không bao giờ còn gặp lại”. trước dư 
luận, nhiều người tình của trịnh đã chọn 
cách im lặng. có lẽ, với họ, im lặng cũng 
là cách để lưu giữ và nâng niu kỉ niệm 
chăng? thế nhưng, cũng đã có những 

người đang cố tình “đào xới” kí ức ấy 
lên theo cách ồn ào, nhất là trước mỗi sự 
kiện liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp 
của trịnh. Lương Hoàng anh – người 
từng được gọi là “Diễm cuối cùng” của 
trịnh công Sơn có thể là người ồn ào 
nhất trong số đó. phát ngôn của chị về 
trịnh mỗi lần một khác, có lúc chị tỏ ra 
“nghiêm chỉnh”: “những gì đã yên rồi 
thì không nên đảo lại, rằng những gì 
bí ẩn cứ để nó bí ẩn, mới là đẹp”, thế 
nhưng, khi “cao hứng” chị lại nói: “tôi 
phải như thế nào mới có thể ngồi nói 
chuyện hàng giờ với anh Sơn. Sinh nhật 
tôi, suốt 10 năm, năm nào anh cũng 
vẽ tặng tôi một bức chân dung. phòng 
ngủ của tôi lúc nào cũng có ảnh của anh 
Sơn”. Đám đông đang vây trước ngôi 
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nhà, vì nghe đồn đoán trong ngôi nhà 
ấy có một báu vật. rõ ràng, Hoàng anh 
khiêm tốn. Và chị khiêm tốn, theo cách 
cứ ngồi trong ngôi nhà ấy, đóng kín cửa 
chính, chỉ mở một ô cửa bé, và nói vọng 
ra: “thôi các bạn về đi, chẳng có gì đáng 
xem đâu, dù thực sự ở trong đây đang 
có một tuyệt tác”. Gần đây nhất là sự 
kiện gia đình nhạc sỹ và bà ngô Vũ Dao 
ánh đã quyết định cho xuất bản cuốn 
sách công bố những bức thư tình của 
trịnh công Sơn gửi cho bà Dao ánh. Đó 
cũng có thể là một cách để người đọc 
cảm nhận thêm một mảng cuộc đời của 
trịnh công Sơn và hiểu được lý do người 
nhạc sĩ này có những nhạc phẩm bất 
hủ? nhưng sự thực, mối tình ấy liệu có 
tác động nhiều đến sự nghiệp sáng tạo 
của trịnh hay không e là còn phải được 
nhìn nhận lại một cách nghiêm cẩn. 

còn ai Với ai?

“tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền 
đất này để hát lên những linh cảm của 
mình về những giấc mơ đời hư ảo... cần 
thế thôi là trịnh đã thanh thản rời “cõi 
tạm” trở về cùng cát bụi, để lại trong 
thiên thu một “hình dáng nụ cười”. có 
lẽ, cần hơn ở những người trần tục trên 
cõi đời này sự tưởng nhớ tới người bằng 
chữ tâm thấu suốt và im lặng cần thiết. 
có người cứ ví trịnh như cánh chim lẻ 
bầy, lặng lẽ kiếm tìm một chân trời khác 
lạ. trong cuộc kiếm tìm ấy, người bắt 
gặp những “người em” – người tình 
như gió như mây dập dìu, lôi cuốn và 
rồi cuối cùng, những hình bóng giai 
nhân ấy cũng chỉ còn để lại trên cõi trần 
những vết dấu tình ca. trong chúng ta, 
mỗi người đều tự chọn cho mình một 
con đường đến với trịnh. Vì thế, trịnh 
tồn tại trong tâm tưởng mỗi người bằng 
những hình dung hoặc khác biệt, hoặc 
tương đồng. trong cuộc đời này, ồn ào 
hay lặng lẽ cũng có thể là một cách…
yêu. cốt sao tình yêu ấy đủ lớn để vượt 
lên khỏi những mưu cầu tầm thường, 
nhỏ nhặt. Dẫu sao, thế giới của người 
thì cũng chỉ một mình người biết. chỉ 
mong sao những ồn ã trần ai không 
vướng bận tới người.

Mai Lữ
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với số phiếu bình chọn đạt mức 
tuyệt đối 9/9 tập truyện ngắn “Dị 
hương” của nhà văn quân đội 

Sương nguyệt Minh nhận được giải nhất 
giải thưởng Hội nhà văn năm 2010. Với 
“cơ duyên trời cho” “Dị hương” đã nhận 
được sự đón chờ, háo hức của người đọc 
yêu văn chương cũng như nhận được rất 
nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà văn, nhà 
nghiên cứu phê bình.

“Với tôi viết khác tôi trước đây đã là đổi mới 
rồi”. nhà văn Sương nguyệt Minh đã từng 
chia sẻ với độc giả như vậy khi nói về tập 
truyện của mình. 

 Là nhà văn xuất thân trên mảnh đất “quân 
đội” từ những năm đầu của thập niên 90 
của thế kỷ XX Sương nguyệt Minh đã 
nhanh chóng tạo cho mình một phong 
cách riêng vừa ổn định lại không ngừng đổi 
mới trong suốt bảy tập truyện ngắn như 
Mười ba bến nước, người bến sông châu, 
Đêm làng trọng nhân cùng với nhiều tùy 
bút, bút ký và gần đây là tập truyện ngắn 
“Dị hương”. nếu như trước đây người đọc 
quen biết với một Sương nguyệt Minh của 
những trang viết đậm chất nông thôn và 
chiến tranh, với bút pháp hiện thực và 
lãng mạn thì càng về sau người đọc lại 
thấy xuất hiện một Sương nguyệt Minh 
với bút pháp biến hóa, nhiều yếu tố kỳ ảo 
như ở “Mười ba bến nước” mặc dù chưa 
thật sự nhiều. cho đến tập truyện ngắn 
“Dị hương” thì chất kỳ ảo đậm đặc hơn; 
đặc biệt trong hai tác phẩm “Đồi con gái” 
và “Dị hương” là những ví dụ điển hình 
nhất. Qua “Dị hương” người đọc sẽ nhận 
thấy cách viết mới mẻ không chỉ so với các 
nhà văn khác mà còn viết khác với chính 
anh. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng đề 
tài của “Dị hương” không hề mới mẻ, cách 
viết không mới mẻ; thậm chí có người cho 

rằng nó giống với cách viết cũng như đề 
tài mà nguyễn Huy thiệp đã khai thác. tuy 
nhiên, nếu đọc hai tác phẩm chúng ta sẽ 
thấy điều đó là không đúng, có chăng chỉ 
là sự giống nhau khi cùng viết về nhân vật 
nguyễn ánh bởi nguyễn Huy thiệp khai 
thác theo chiều hướng chính trị trong khi 
Sương nguyệt Minh khai thác những đời 
thường rất “người” của một nhà vua. nhà 
phê bình phạm Xuân nguyên đã nhấn 
mạnh: “nhà văn không nhất thiết phải viết 
h a y hơn người khác, nhưng đến 
m ộ t lúc nào 
đ ó , 
nhà 

văn 
p h ả i v iết 
khác mình. nhà v ă n 
Sương nguyệt Minh đã làm được điều 
này”. Sự đổi mới, sự khác mình trong sáng 
tác chắc chắn sẽ thể hiện rõ khi chúng 
ta đọc lần lượt bảy tập truyện của Sương 
nguyệt Minh. Với lối viết biến hóa, kết hợp 
cả bút pháp hiện thực, lãng mạn và kì ảo 
nhà văn đã phản ánh những mảng đề tài 
vươn rất rộng từ nông thôn, chiến tranh 
ra tới “dở quê, dở phố” cho tới đề tài lịch 
sử và trong đó còn tồn tại cả chất sex. cái 

sex mà Sương nguyệt Minh phản ánh là 
chất sex rất người, rất đời nhưng không 
hề dung tục, thô bạo. Đó là chất sex nghệ 
thuật. 

Sương nguyệt Minh đã lên tiếng “bênh 
vực” cho đàn ông và có một cái nhìn đa 
chiều về phụ nữ Việt nam trong thời đại 
có phần âm thịnh dương suy như ông đã 
nói: “tôi muốn làm một việc là đưa thực 
trạng cuộc sống đau lòng ấy lên trang sách 
qua cái nhìn khách quan của nhà văn. Đàn 
ông yếu đuối lắm. tôi muốn nói hộ nỗi ẩn 
ức, dày vò của họ - những người đàn ông 

hèn đớn, tội nghiệp... khi cái xã hội nam 
quyền đang dần dần yếm thế.” thế 
nhưng không phải hoàn toàn là cái nhìn 
phiến diện hay chê trách người phụ nữ 

Sương nguyệt Minh cho rằng: “Đàn bà rất 
ghê gớm. Đàn ông hãy cảnh giác. nhưng, 
chị cứ đọc kỹ mà xem, thực ra thì người vợ 
làm thế là vì rất thương chồng mình đấy”. 
có thể nói, Sương nguyệt Minh đã có một 
cách nhìn rất thú vị về điều này. chính tất 
cả những sự đổi mới, những góc nhìn thú 
vị không còn bó hẹp trong những đề tài 
sở trường mà Sương nguyệt Minh “thoát 
khỏi anh nhà văn mặc áo lính” (nhà văn 
trần chiến). 

Với sự trải nghiệm của một nhà văn “đã 
sang mùa thu của cuộc đời” Sương nguyệt 
Minh đã đưa người đọc hết tới những trải 
nghiệm này tới trải nghiệm khác một cách 
thú vị của riêng mình. chính sự đổi mới về 
tư duy và sự táo bạo bước vào phong cách 
mới ấy mà cây bút “gừng già” đầy bản lĩnh 
Sương nguyệt Minh đã để lại dấu ấn thú 
vị trong lòng người đọc và “Dị hương” đã 
nhận được tình cảm mong chờ, háo hức 
của độc giả yêu văn chương.

KHUyết Gia

SƯơnG nGUyệt MinH: 

Mới Với “Dị HƯơnG”
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Mười lăm năm tận lực với thơ, 
Vi thùy Linh đã tạo được một 
hấp lực đối với người yêu 

thơ. từ trường thơ Linh dường đã vượt 
ngưỡng và đi đến cái “tận” trong sáng 
tạo thi ca của chị. Và tháng tư Link được 
nhìn nhận như một sự tri ấn với độc 
giả cùng những người bạn đồng hành 
suốt chặng đường thơ 15 năm qua. Hội 
trường nhà văn hóa học sinh, sinh viên 
số 37 trần Bình trọng, đêm 03/04/2011, 
chật kín người yêu thơ. Hiếm có đêm thơ 
nào lại dành được nhiều sự quan tâm 
đến vậy. Không chỉ những người yêu 
thơ, những độc giả trung thành của Vi 
thùy Linh mà còn có những bạn bè văn 
nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật 
khác góp mặt. 

Một đêm thơ không nhiều thơ mà tràn 
ngập cảm xúc của những tri ân và trăn 
trở. Một đêm mở lòng của chị về lao 
động thi ca cùng những nhọc nhằn, trả 
giá. cái sự cam tâm, tận lực, tận lòng ấy 
chính là phẩm chất làm nên một Vi thùy 
Linh có từ trường và gây nhiều tranh cãi. 
Bằng nội lực con chữ, nội lực câu thơ, 
nội lực làm thơ và cả nội lực biến thơ từ 
những con chữ trên giấy thành những 
vũ đạo, kết hợp với các bộ môn nghệ 
thuật khác để trình diễn thơ, theo nhà 
phê bình phạm Xuân nguyên, Linh đã 
làm dậy sóng thi đàn Việt nam. tháng 
tư Link đầy trăn trở, cái sự trăn trở, nhiều 
khi phẫn nộ trước cách ứng xử với thơ 
cũng như sự quan tâm đến thơ hiện nay. 
ai cũng nghĩ Việt nam là đất nước của 

thơ ca, nhưng cũng chính trong đó lại 
không ít gièm pha về thơ ca, giễu cợt 
thơ ca, Vi thùy Linh bức xúc. Đất nước 
của thi ca đấy nhưng mấy ai phân biệt 
được đâu là thơ đâu là vè. nhà thơ bị 
tầm thường hóa bởi thói hiềm tị lẫn 
nhau. trong đó cũng có phần của một 
số bộ phim truyền hình diễn tả hình ảnh 
thi sỹ dặt dẹo, lôi thôi, đọc thơ ông ổng 
trong quán nhậu, nơi công cộng khiến 
công chúng bình dân lầm tưởng đó là 
nhà thơ đích thực”. 

cũng là lao động, cũng là trả giá nhưng 
so với các lao động khác, lao động thơ 
nhọc nhằn hơn nhiều nhưng chất xám 
ấy lại bị đối xử một cách tệ bạc. Vi thùy 
Linh đánh đổi làn da, tuổi thanh xuân và 
những đêm thức trắng, đánh đổi những 
sợi tóc bạc tuổi hai lăm, hai sáu cho thơ. 
Biết là khổ , biết là vất vả nhưng tình yêu 
với thơ đã giúp chị quyết liệt đến cùng 
trên con đường đã chọn. Đêm thơ như 
lời cảm ơn đến độc giả cùng những 
người bạn của chị, những người đã luôn 
động viên và dõi theo chị trong những 
năm qua. tháng tư Link là sự cởi lòng 
mình và sự tri ân, trăn trở của Vi thùy 
Linh.

tháng tư Link ở đó quần tụ những anh 
tài. có những nghệ sĩ tài danh hàng đầu 
Việt nam góp mặt trong đêm thơ bởi sự 
chân thành và nể phục một Vi thùy Linh 
dấn thân vì nghệ thuật. có những nghệ 
sĩ bệnh đau, già cả không quản đường 
xa đến với thơ Linh. Đạo diễn Đào trọng 

Khánh dù người không ít bệnh vẫn từ 
Hải phòng đến với đêm thơ. ông bảo, 
bước “xuống thuyền nước mắt như 
mưa” không dám nghĩ có về lại được 
nữa không nhưng vẫn quyết đi. theo 
ông, thơ Linh là cái nhìn ở chiều không 
gian khác mà ông tạm gọi là không gian 
của những Et, và ông tin có những Et 
sống lẫn với những người trái đất. Sự 
góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Họa sĩ 
Lê thiết cương, nhà phê bình phạm 
Xuân nguyên, ngô Văn Giá, chu Văn 
Sơn, nhạc sĩ nguyễn cường, vợ chồng 
đạo diễn nguyễn thanh Vân, Họa sĩ 
nguyễn thị Hiền, nghệ sĩ Kịch câm Đào 
Kế Đoàn…đã cho thấy phẩm chất liên 
tài của Vi thùy Linh.

trong nền Violin dịu nhẹ, êm ái của 
nghệ sĩ Lê tuấn anh là những động tác 
hình thể kết hợp với giọng đọc và trình 
diễn thơ của Vi thùy Linh, khán phòng 
lặng phắc mà liên tưởng, mà thưởng thơ 
Linh. phần trình diễn thơ không nhiều, 
theo Vi thùy Linh thì tháng tư Link còn 
để tôn vinh nhiều nghệ sĩ của nhiều bộ 
môn nghệ thuật khác. Đó là những ca 
sĩ, nghệ sĩ kịch câm…và đều là những 
người bạn của chị, những nghệ sĩ tài 
danh mà không phải lúc nào cũng có 
thể được chiêm ngưỡng, được thưởng 
thức. 

cHiến tHắnG

tHánG tƯ LinK: Sự tri ân Với Độc Giả

Giật MìnH tUổi Đã Ba MƯơi, nHan 
Sắc Bị HỦy Hoại Bởi nHữnG ĐêM 

tHức trắnG, Vi tHùy LinH cHấp nHận 
Sự trả Giả ấy BằnG niềM tin Và tìnH 

yêU MãnH Liệt Với tHơ. con nGƯời 
tHơ, tận Lực tronG SánG tạo Đôi 

KHi Đến Độ “tận cUồnG” ấy Đã 
cốnG Hiến Hết MìnH cHo tHơ Với 

nănG Lực cỦa Một Et (nGƯời nGoài 
HànH tinH). tronG ĐêM tHánG tƯ 

LinK, Một Lần nữa cHị còn cHo 
tHấy pHẩM cHất Đa tài cỦa MìnH.
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vừa qua, tại quảng trường 
ĐHQGHn, nhà xuất bản phụ nữ 
đã phối hợp cùng Đoàn trường 

ĐHQGHn tổ chức buổi giao lưu giữa hai 
nhà văn Đỗ Bích thúy và Hoàng anh tú 
với các bạn đọc sinh viên nhân kỷ niệm 
80 năm thành lập Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ chí Minh. Buổi giao lưu 
của hai nhà văn với chủ đề “những câu 
chuyện rẻo cao và thành thị” đã đặc biệt 
giành được sự quan tâm của rất nhiều 
bạn đọc. 

Đau đáu với những phận người, đặc biệt 
là những người phụ nữ vùng cao, bằng 
vốn văn hóa vùng miền cùng những 
điểm nhìn mang tính phát hiện, tinh tế 
và thuần phác, các tác phẩm của nhà 
văn Đỗ Bích thúy đã chuyển chở đến 
bạn đọc hình ảnh sắc nét về đất và người 
vùng núi. Sắc dân thiểu số, thân phận và 
tính nhân văn trong mỗi sáng tác của chị 
đã làm nên một Đỗ Bích thúy với những 
câu chuyện rẻo cao, gợi và sâu lắng. 
Không ồn ào, không xô bồ mà vẫn thấy 
được nhịp chuyển trong đời sống của 
các tộc người trên cao nguyên đá, nơi 
có nhiều sương, đá tai mèo, những hốc 
đá bật mầm xanh non, những bát rượu 
ngô nồng nã, bát thắng cố nghi ngút và 
tiếng đàn môi gọi bạn mỗi đêm trăng 
giữa hun hút đại ngàn. 

trong buổi giao lưu, nhà văn Đỗ Bích 
thúy chia sẻ cùng các bạn đọc, chị viết 
bằng kí ức, bằng trải nghiệm, những kí 
ức về miền núi trong chị đã đi vào tác 
phẩm. chị nhìn về vùng đất và con 
người nơi chị một thời sinh sống, tắm 
táp, ngụp lặn suốt tuổi thơ bằng một 
khoảng lùi thời gian, chính đó là một lợi 
thế và cũng là may mắn khi chị lựa chọn 
đề tài này. theo chị, vùng văn hóa ấy 
còn khá nguyên sơ tính bản địa, chưa 
nhiều nhà văn khai thác và thành công. 
Khi được hỏi về thân phận người phụ 
nữ vùng cao trong tác những phẩm của 
mình, Đỗ Bích thúy nhận định, người 
phụ nữ vùng cao nhiều thiệt thòi, cam 
chịu nhưng có một điều rất đáng quý 
chính là sự hy sinh cho gia đình, chồng 

con. Mỗi phận người trong tác phẩm 
của chị đều xuất phát từ nguyên mẫu. 
chị chưa bao giờ hình dung đến những 
nhân vật trước đó của các nhà văn khác 
khi xây dựng nhân vật của mình. Bên 
cạnh đó, nhà văn Đỗ Bích thúy cũng 
chia sẻ với bạn đọc những khó khăn 
buổi đầu cầm bút, cũng như khó khăn 
của nghiệp văn. theo đó, chị khẳng 
định, viết văn không phải là một nghề, ở 
Việt nam thật hiếm có người sống được 
bằng viết văn. tuy nhiên, đã chọn nghề 
này thì phải nghiêm túc luôn phải tự trau 
dồi, học hỏi. chị cho biết, sau một số tác 
phẩm như Bóng của cây sôi, tiếng đàn 
môi sau bờ rào đá, những buổi chiều 
ngang qua cuộc đời, và người đàn bà 
miền núi…sắp tới chị sẽ kết hợp với nhà 
xuất bản phụ nữ xuất bản một cuốn tiểu 
thuyết.

Khác với Đỗ Bích thúy, nhà văn Hoàng 
anh tú lại lựa chọn cho mình mảng đề 
tài thành thị, là những khoảnh khắc của 
cuộc đời, những phân đoạn từ sự phổ 
hình cuộc sống. Đề tài anh chọn thường 
hấp dẫn độc giả trẻ tuổi. tập truyện 
ngắn Một cuộc hẹn hôn nhà xuất bản 
phụ nữ ấn hành 2010 là những câu 

chuyện hẹn hò, đó chỉ như những phân 
khúc trong cuộc đời mỗi người. anh chia 
sẻ, tôi không đặt việc mình sẽ mang đến 
cho độc giả những suy tư, hay những gì 
quá lớn lao như những vấn đề về triết 
mĩ, đơn giản đó là cảm xúc, bản năng, 
suy nghĩ và ước vọng của những người 
trẻ, không sâu sắc chỉ đủ để như một 
buổi café trò chuyện bạn bè. chính vì đó 
đối tượng của anh lựa chọn là viết cho 
tuổi mới lớn và anh cũng khẳng định, 
dường như tôi chỉ có thể viết được cho 
lứa tuổi này, một phần cũng vì công việc 
hiện tại của anh tiếp xúc nhiều với lứa 
tuổi ấy (Hoàng anh tú hiện công tác 
tại báo Hoa học trò. pV). Hoàng anh 
tú tâm sự, anh đến với văn chương từ 
những trang viết trên báo Hoa học trò từ 
khi còn là cậu học sinh lớp 11, anh viết 
những gì mình nghĩ và việc viết đến với 
anh hết sức tự nhiên.

HoànG cHiến 

nHữnG câU cHUyện rẻo cao Và tHànH tHị
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Lê Đạt là một trong những 
nhà thơ cách tân. cuộc 
cách tân ấy vừa là nỗ lực 

cá nhân, vừa là tiếp nối truyền 
thống, với các dấu mốc thơ 
Mới, Xuân thu nhã tập, thơ tự 
do của nguyễn Đình thi,... 

trở lại thi đàn năm 1994 khi 
đã ở tuổi 65 với tập thơ Bóng 
chữ, sau đó đưa ra khái niệm 
“phu chữ” để chỉ lao động của 
nhà thơ, Lê Đạt đã làm dấy lên 
những tranh luận với nhiều ý 
kiến trái ngược, nhưng đầy tích 
cực cho đời sống văn học. ông 
đã đánh cược cả cuộc đời thơ 
vào mấy cái tên “phu chữ”, 
“bóng chữ”, và “đường chữ” 
này. 

trước đây ngôn ngữ vẫn được 
coi là công cụ, bây giờ các ông 
coi ngôn ngữ là mục đích. trước 
đây nhà thơ có ý tưởng trước, 

sau đó dùng ngôn ngữ diễn đạt 
ý tưởng, người làm thơ hay là 
người diễn đạt được xuất sắc 
ý tưởng ấy. Với Lê Đạt và trần 
Dần thì ngược lại, ngôn ngữ là 
trước hết, sau đó tư tưởng mới 
sinh ra. Họ gọi cuộc cách tân 
này là “chữ nghĩa”, tức là chữ 
trước, nghĩa sau. Quan niệm 
của trần Dần, Lê Đạt rõ ràng đã 
thay đổi hệ hình tư duy thơ. 

theo ông Đỗ Lai thúy, tuy cùng 
đặt chữ trước nghĩa, nhưng 
trần Dần và Lê Đạt chọn những 
cách thể hiện khác nhau. trần 
Dần đi hết mình về phía hiện 
đại, khai thác tối đa tiềm năng 
của chữ về cả phương diện âm 
lẫn thị giác. còn Lê Đạt phát 
huy chữ theo cách làm sao cho 
mỗi con chữ cùng lúc phát ra 
được nhiều nghĩa nhất. Để làm 
được như vậy Lê Đạt thực hiện 

Lê Đạt: 

BónG cHữ nGả Dài trên ĐƯờnG cHữ

cUộc tọa ĐàM Về tHơ Lê Đạt tại 
trUnG tâM Văn Hóa pHáp 31/1/2011 
Diễn ra KHi cHƯa Đầy Một tHánG 
nữa Là tròn Ba năM nGày Mất cỦa 
ônG. Ba năM Đoạn Một cái tanG, 
nHƯnG Với Lê Đạt, nHữnG nGƯời yêU 
Mến còn Mãi LanG tHanG trên con 
ĐƯờnG cHữ Mà ônG KHai pHá.

Lê Đạt tên tHật Là Đào cônG Đạt, SinH năM 
1929, tại trấn yên, yên Bái, Mất tHánG 4 năM 
2008 tại Hà nội. năM 2007 ônG ĐƯợc trao 
tặnG Giải tHƯởnG nHà nƯớc Về Văn Học 
nGHệ tHUật (cùnG Với pHùnG QUán, trần Dần, 
HoànG cầM).

tác pHẩM Lê Đạt:

Bài thơ trên ghế đá (chung với Vĩnh Mai, 1958)

36 bài thơ tình (chung với Dương tường, 1990)

thơ Lê Đạt - Sao Mai (chung với Sao Mai, 1991)

Bóng chữ (1994)

Hèn đại nhân (1994)

ngó lời (1997)

truyện cổ viết lại, nxb trẻ, 2006 

Mi là người bình thường, nxb phụ nữ, 2008 

Đối thoại với đời và thơ, nxb trẻ, 2008

U 75 từ tình, nxb phụ nữ, 2008

Đường chữ, nxb Hội nhà Văn, 2009
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các thủ pháp như nhổ một chữ 
trong một cụm quen thuộc ra và 
nhét một chữ khác vào, phá vỡ 
tính liên tục của câu thơ, tạo ra 
một độ vênh giữa các chữ, buộc 
người ta bị vấp, phải dừng lại để 
xem; hoặc giản lược tối đa những 
chữ không cần thiết, làm cho câu 
thơ bao gồm toàn những từ đồng 
đẳng đứng cạnh nhau, tạo nên sự 
đa nghĩa. thơ Lê Đạt đòi hỏi sự 
đồng sáng tạo lớn của người đọc. 
Lê Đạt không thích những chữ có 
sẵn, những chữ lười, những nghĩa 
“tiêu dùng” của chữ, chính vì thế 
mà khi in tác phẩm ông hay gặp 
rắc rối với thợ sắp chữ, họ cứ sửa 
chữ của ông vì cho rằng ông sai 
chính tả. 

nhà thơ, dịch giả Dương tường, 
người bạn đồng trang lứa với Lê 
Đạt nhận xét thơ Lê Đạt hay tạo ra 
những âm bồi, một kỹ thuật trong 
âm nhạc mà khi đánh những âm 
này lại nghe văng vẳng âm khác.
Ví dụ như bài thơ Quan họ, một 
trong những bài hay nhất của Lê 
Đạt, đầy những âm bồi, tạo nên 
cái đẹp rất hiện đại mà lại rất quen. 

nghệ sĩ sân khấu ngọc thụ, một 
người em con bác của Lê Đạt, nhà 
nghiên cứu Đào phương Liên - 
con gái Lê Đạt đã chia sẽ những 
câu chuyện đời thường về Lê Đạt, 
cho thấy ông rất quyết liệt với chữ 
nghĩa, nhưng khoan hòa, chu đáo 
trong công việc gia đình và với bạn 
bè. ông lúc nào cũng tươi vui, 
sảng khoái, không bao giờ than 
trách số phận. 

trong một cuộc phỏng vấn với 
nhà thơ Lê Đạt vài tháng trước khi 
ông mất, người viết đã hỏi Lê Đạt 
rằng ông làm khổ chữ hay chữ làm 
khổ ông. Xin một lần nữa lấy câu 
trả lời của ông làm kết cho bài này. 
“có lẽ...cả hai. Mình cũng làm khổ 
nó thật, mình cứ thắc mắc về nó, 
lật đi lật lại nó. nhưng trước khi 
làm khổ nó thì mình phải làm khổ 
mình. chắc là chữ nó cũng tha thứ 
cho mình, vì mình cũng có sung 
sướng gì đâu!”

nGUyễn HoànG DiệU tHỦy

QUan Họ

tóc bạc tầm xanh qua cầu với gió

Đùi bãi ngô non ngo ngó sông đầy

cây gạo già lơi tình lên hiệu đỏ

La lả cành

cởi thắm

để hoa bay

Em về nói làm sao với mẹ…

Mới tUổi 

ai xui em đẹp em xinh 

Ba lần con thiến gáy 

Mùa xuân phăn phăn lòng đường 

Em vừa mới tuổi 

tà áo bay sao phố bổi hổi trời 

Bâng khuâng thời gian 

chữ khép lối đồi chim non câu ngủ 

trang tầm xuân 

cau chưa mở nụ ngà

Bến cửa ngực đèn lòng ga trăng nổi 

ngõ trắng bời bời mây nổi 

U ú thiên hà 

tàu nhả khói 

ngã ba
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pHố ở Giữa LànG

nếu như Đường Lâm là ngôi làng cổ tiêu biểu cho nông thôn 
đồng bằng Bắc Bộ xa xưa, thì làng cự Đà lại mang những nét 
đặc trưng của làng cổ ven sông. trong ba làng của xã cự Khê, 
gồm Khúc thủy, Khe tang và cự Đà, thì đây là ngôi làng có tuổi 
đời và tuổi nghề lâu nhất, ước tính cũng 4-5 thế kỉ. 

chiếc cổng làng rêu phong sừng sững được xây dựng cách đây 
đã mấy trăm năm. Điều đặc biệt là trên cổng làng, cả hai mặt 
đều treo chiếc đồng hồ lớn.

Quần thể nhà ở cự Đà được xây dựng theo kiểu xương cá, tất 
cả 16 ngõ đều quay mặt ra phía sông. Dòng sông nhuệ và con 
đường làng uốn lượn song song như một cái trục để những nhà, 
những ngõ neo mình vào đó. theo thuyết phong thủy, làng ở 
vào cái thế rất thuận lợi: nhất cận thị, nhị cận giang. chính ở vào 
cái thế đó mà cự Đà xưa đã có thời cực kỳ thịnh vượng, ngang 
ngửa với đất Kinh Kì.

ngay từ thế kỉ 18-19, sông nhuệ đoạn qua cự Đà tấp nập tàu 
bè qua lại, tập kết hàng hóa. các mặt hàng muối, vải, gỗ, thóc 
gạo…đều được tập kết trên bến cóc. ngày nay, đi vào cổng 

     BânG KHUânG nét cổ
nép MìnH Bên DònG SônG nHUệ, LànG cự Đà (Xã cự KHê, 
tHanH oai, Hà nội) cổ KínH rêU pHonG Và yên BìnH nHƯ 
Mọi LànG QUê Việt naM. Giờ Đây, nGƯời ta có tHể nHận 
ra nét DịU DànG trầM Mặc ĐanG tHU MìnH Lại trƯớc 
cái Dữ Dội cỦa cUộc SốnG Đô tHị ĐanG ào ạt ùa Vào.
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làng chừng vài ba chục mét vẫn thấy 
phiến đá con cóc sừng sững như minh 
chứng một thời nhộn nhịp. trên tượng 
cóc có khoét lỗ để đèn dầu. Đó là một 
kiểu hải đăng để định hướng thuyền bè 
trong đêm tối. Bốn mặt của phiến đá 
khắc 4 câu thơ, tương truyền đó là một 
bài thơ tứ tuyệt về cự Đà.

Việc buôn bán phát đạt, nhiều thương 
nhân đổ tiền của về làng xây dựng 
những ngôi nhà bề thế, khang trang. 
năm 1929, trong khi nhiều nhà trên 
phố Hà nội còn chưa có điện thì cự Đà 
đã kéo điện về thắp sáng. người làng ra 
ngoài buôn bán thành đạt đều đặt chữ 
“cự” trước tên mình như một niềm tự 
hào. có thể kể đến các doanh nhân cự 
phát, cự chân, cự nguyên, cự Doanh… 
nhà của họ ghi tên ngoài cổng và được 
xây dựng bề thế, nguy nga.

Một điều đặc biệt là tất cả hơn 400 nóc 
nhà ở cự Đà đều được đánh số. có lẽ 
đây là làng quê duy nhất ở Việt nam 
đánh số nhà. theo chính quyền địa 
phương thì việc đánh số nhà được thực 
hiện từ năm 1993. nhưng theo nhiều 
tài liệu xưa, thì việc này được tiến hành 
từ những năm 20 của thế kỉ trước. năm 
1993, xã có chủ trương đánh số những 
nhà mới xây để dễ quản lí. “Bắt chước” 
cự Đà, làng Khúc thủy bên cạnh cũng 
đánh số nhà từ năm 2005. những ngôi 
nhà cổ kính nhưng gắn số ngay ngắn 
ngoài cửa làm người ta có cảm giác thú 
vị như tìm thấy nét phố thị giữa không 
gian êm đềm làng Việt.

Độc đáo hơn nữa là kiến trúc bên trong 
của những ngôi nhà cổ. Kiến trúc nhà 
cổ cự Đà không chỉ là biểu trưng cho 
làng quê ven sông Bắc Bộ, mà còn mang 
dáng dấp của phương tây hiện đại. pGS.
tS. trịnh Sinh, Viện Khảo cổ học Việt 
nam, người đã dày công nghiên cứu về 
ngôi làng này đã khẳng định: chỉ tính 
riêng cái quỹ nhà tây (khoảng 20 nhà) 
thôi cũng đã đủ để nơi đây trở thành di 
sản rồi!

Với nhà kiểu Việt cổ, thì kiểu kiến trúc 
đặc trưng nơi đây là nhà thời nguyễn. 
nhà làm bằng gỗ, thấp mái sâu lòng. 
Mùa hè mát mẻ và mùa đông thì rất 
ấm. nét tinh xảo kì lạ trên những phần 
chạm, khắc của những cánh cửa ra vào, 
cửa sổ, bàn thờ... ngói lợp cũng được 

xếp tới hai, ba lớp rất dày.

ngôi nhà của ông trịnh thế Sủng ở ngõ 
Đồng nhân cát được cho là cổ nhất 
làng, niên đại được ghi “tự Đức Giáp 
tuất”, tức năm 1874 theo lối kiến trúc 
đời nhà nguyễn. ngôi nhà được làm 
hoàn toàn bằng gỗ, không có tường, chỉ 
có những cánh cửa có thể dựng lên hoặc 
tháo ra tùy ý. trên những cánh cửa là 
bức tranh tứ bình được chạm khắc hết 
sức tinh xảo.

Kiến trúc pháp cổ hiện hữu ở những 
ngôi nhà 2 tầng bề thế, có ban công, 
mái vòm, gạch hoa lát cột. tiêu biểu 
nhất cho kiểu kiến trúc này phải kể đến 
nhà của ông Đinh Văn trường ở đầu 
xóm an Lạc. theo pGS.tS trịnh Sinh thì 
đây là lối kiến trúc kiểu mosaic rất được 
ưa chuộng ở phương tây thời xưa. thậm 

chí, theo ông Hubert olie, tùy viên văn 
hóa Đại sứ quán pháp tại Việt nam, thì 
những viên gạch hoa lát nền biệt thự ở 
cự Đà được sản xuất ngay tại nước pháp 
từ những năm 1910-1920.

tHƯơnG tHay pHận LànG cổ

Với địa thế “nhất cận thị, nhị cận giang”, 
cự Đà gần với kinh đô thăng Long hơn 
cả trấn Hà Đông cũ. nhưng không vì 
thế mà ngôi làng sớm bị cơn bão đô thị 
hóa tràn qua. Đến những năm 80 thế kỉ 
trước, làng vẫn còn giữ được đến 90% 
nhà cổ.

Vậy mà, chỉ trong vòng vài chục năm 
sau, bộ mặt cự Đà đã biến đổi đến mức 
không còn nhận ra.

Đến cự Đà vào những ngày này, có 
cảm giác như đang bước trên một công 
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trường xây dựng khổng lồ. Đường làng 
ngõ xóm đã chật hẹp, nay được chất lên 
cơ man nào là vật liệu xây dựng. những 
chiếc xe tự chế chở vật liệu phành phạch 
nhả khói đen phá vỡ không gian yên 
tĩnh làng cổ. nhiều anh lái mặt non 
choẹt nghễu nghện cầm vô-lăng. 

trước tết nguyên đán vừa rồi ít ngày, 
người dân nhận được tiền đền bù bán 
ruộng. có nhà nhận được cả 5-6 tỷ 
đồng. có tiền, nhiều nhà đập đi, xây 
mới. ngõ Ba Gang là khu vực nhà cổ bị 
phá đi nhiều nhất. chỉ một cái ngõ nhỏ 
xíu mà có đến hơn 20 ngôi nhà đang 
xây dở.

anh Dũng, chủ ngôi nhà số 233 ngõ 
Ba Gang ngồi đốt thuốc lào trầm ngâm 
trước ngôi nhà đã xây cao được hơn 2m. 
Khi tôi hỏi: Sao anh lại phá nhà cổ đi? 
anh nhìn tôi rồi buồn bã kể: “nói thực 
lòng tôi không muốn phá. nhưng cô 
tính, nhà có đến 5 anh em, mà cứ để 
nhà như ngày trước thì biết ở vào đâu? 
Mà bao nhiêu năm tháng, nhà nó mục 
ruỗng cả ra rồi. Không phá đi, có ngày 
nó sập thì chưa biết hậu quả thế nào”.

rồi như sợ tôi không tin, anh cứ nhất 

định dẫn tôi sang nhà hàng xóm, chỉ tay 
vào đống gỗ vụn nằm chỏng chơ ở góc 
vườn: “Đấy, cô nhìn xem, mục nát cả 
rồi. có khác gì một đống củi?” nhìn vào 
đống dui mè, cột kèo đã gãy nát, mối 
mọt ăn gần hết, mà rùng mình nghĩ.

anh Dũng buồn rầu: “tôi nói thật, nếu 
nhà nước mà có chính sách bảo tồn làng 
cổ, giúp chúng tôi trùng tu, sửa chữa 
lại, cấp đất ở cho chúng tôi, thì nhà cổ 
chúng tôi chẳng bao giờ phá! Hôm phá 
nhà, tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ vì cái móng 

nhà vẫn còn nguyên vẹn, rất sâu và 
chắc. Gạch thì toàn gạch bìa sách, chưa 
hỏng tí nào”.

rời nhà anh Dũng, chúng tôi tìm đến 
ngôi nhà 192 xóm Hiếu Đễ, là nhà của 
bà Hai chiếu. ngôi nhà này vốn được 
cho là cổ nhất làng cự Đà. cách đây vài 
năm, ngôi nhà đã bị phá. Giờ đây, một 
ngôi nhà tầng khang trang màu vàng 
chanh đã được xây thế vào đó. tuyệt 
nhiên không còn chút vết tích nào của 
ngôi nhà cổ bề thế xưa.

cự Đà nham nhở bởi những công trình 
đang xây dở. Và, chợt thấy những ngôi 
nhà cổ kính… vô duyên và nhỏ bé lạ 
lùng trước trùng trùng những ngôi biệt 
thự mới xây sừng sững.

trong khi tốc độ… phá nhà đang rầm 
rập như thế, thì cự Đà vẫn chưa được 
công nhận là di tích văn hóa, chưa được 
đầu tư phát triển du lịch.

tôi rời cự Đà như người chạy trốn. 
những tấm biển quảng cáo “chuyên dỡ 
nhà”, “nhận phá nhà chuyên nghiệp” 
dán đầy các ngõ ám ảnh tôi. Dòng sông 
nhuệ nước đen ngòm, trơ đáy và dập 
dềnh rác rưởi khiến tôi rùng mình. Đi 
khá xa rồi, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ còn 
thấy thấp thoáng cổng làng. Giờ mới 
nhận ra nó treo đầy biển quảng cáo các 
ngân hàng. thì ra, cái hôm giải ngân, 
các ngân hàng đến kêu gọi người dân 
gửi tiền tiết kiệm. Xong việc rồi người 
ta đi cả, cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện 
gỡ xuống. Kệ, biết cái cổng làng còn trụ 
được đến bao giờ mà gỡ?

Mai Hoa
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“Văn Lang cả làng nói khoác”, câu 
châm ngôn ấy như một lời giới thiệu đầy 
tự hào về một làng quê Việt nổi tiếng có 
truyền thống khôi hài, lạc quan tự ngàn 
đời. người ta còn bảo, hễ dân Văn Lang 
(xã Văn Lương, huyện tam nông, phú 
thọ) nói mười chỉ nên tin một bởi người 
làng này từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ 
ai cũng chảy trong mình dòng máu hài 
hước đến tinh nghịch.

thần tích của làng kể rằng, thủa Vua 
Hùng thứ 18 một lần vi hành qua đây 
thấy phong cảnh hữu tình, đất đai màu 
mỡ, phì nhiêu đã lệnh cho quân thần 
dựng nhà, lập ấp, khai khẩn làm ăn lấy 
tên làng trùng với tên nước lúc ấy. Gặp 
thiên thời, địa lợi, khí hậu khoan hòa nên 
tất cả những sản vật nông nghiệp của 
làng đều tươi tốt, chăn gà gà to, nuôi cá 
cá lớn, nấu xôi xôi dẻo, ruộng nương lúa 
tốt bời bời... thấy làng mình cái gì cũng 
nhất nên ngay từ lúc đó người dân đã nói 
khuếch đại các sản vật của mình để khoe 
với thiên hạ. Vậy là thành truyền thống 
mãi mãi về sau này, dân làng Văn Lang 
lấy tinh thần lạc quan là phương châm 

sống, lấy tiếng cười của cả cộng đồng 
để xua đi những nhọc nhằn, vất vả của 
công việc đồng áng. trải qua bao thăng 
trầm của lịch sử, phương châm sống ấy 
đã ăn vào máu thịt, tạo nên tính cách, 
trở thành đặc điểm riêng của người Văn 
Lang. người làng nói khoác và cười cho 
quên đói nghèo, quên đau khổ và để 
nhân lên khát vọng sống, để cho những 

ai đã đến thì yên tâm 
mà ở lại, mà sống gắn 
bó với làng.

nếu một lần về với 
Văn Lang, bên chén 
chè xanh, dưới gốc 
đa đầu đình hay trên 
cánh đồng, ngoài chợ, 
lúc nghỉ ngơi, bất kể 
lúc nào chúng ta cũng 
có thể được nghe 
những câu chuyện 
khoác. Đó có thể là lời 
lí giải chuyện hạt thóc 
làng xưa kia rất to, nửa 
mảnh vỏ trấu to bằng 
cái thuyền nan, rồi 
chuyện xôi của làng 
dẻo đến mắc cả vào 
ngọn tre, sắn thì bở 
đến mức giắt vào cạp 
váy về đến nhà đã nở 

bung, rau dền trong làng to như cây cổ 
thụ, trèo đến chạc ba đã nhìn thấy cột 
cờ Hà nội, cây bưởi ra quả to, nặng đến 
rụng chết trâu, nhãn thì cùi dày bổ ngập 
dao phay... 

Giữa xã hội hiện đại những câu chuyện 
hài hước, tiếu lâm, dí dỏm của dân làng 
Văn Lang được chắt lọc, lưu truyền tạo 
nên nét văn hoá phi vật thể đặc sắc, trở 
thành một “điểm nhấn” khó quên trong 
không gian văn hóa vùng đất tổ. 

Dân làng hôm nay vẫn đang gìn giữ, 
phát huy truyền thống lạc quan yêu đời 
của mình không chỉ trong cuộc sống 
thường ngày mà còn qua cả những cuộc 
thi nói khoác cấp làng, lập hẳn một đội 
văn nghệ để đi biểu diễn khắp nơi nhằm 
giới thiệu với bạn bè về bản sắc độc đáo 
của một làng văn hoá. chẳng thế mà 
khi khoe về những thành tích của đội 
văn nghệ làng, một anh cán bộ đã bảo 
rằng, số lượng huân, huy chương, bằng 
khen, giấy khen của đội văn nghệ làng 
đạt được có thể chất đầy cả một chiếc... 
xe bò!

Văn trƯơnG

LànG... tHícH Đùa
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“Gái đẹp không biết làm lanh cũng 
xấu/ Vợ hay không biết thêu lanh 
thành tồi” - ngay khi còn nhỏ 

những sơn nữ Mông đã được bà, được 
mẹ dặn dò như vậy. phải chăng vì thế 
mà hình ảnh cô gái luôn tay xe lanh, nối 
sợi ngay cả khi lên nương, xuống chợ 
hay gặp bạn tình đã trở thành một biểu 
tượng đẹp cho nết hạnh của người phụ 
nữ Mông. Và cây lanh (chaoz mangx 
hay còn có một tên gọi khác là cây áma) 
chính là cây thiêng trong tín ngưỡng 
Mông, là tín hiệu văn hóa của tộc người 
này.

người Mông từ bao đời luôn tự hào về 
truyền thống sử dụng vải lanh, thứ chất 
liệu phân biệt họ với các dân tộc khác. 

cây tHiênG cỦa nGƯời MônG
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cô dâu trước lúc lập gia đình được 
mẹ đẻ tặng cho bộ trang phục 
thêu bằng vải lanh và sau khi cưới, 
chính cô ấy cũng có nghĩa vụ tặng 
cho bố mẹ chồng trang phục vải 
lanh. Đây là bộ trang phục bố mẹ 
chồng cô sẽ mặc sang thế giới 
bên kia vì theo quan niệm của bà 
con Mông, người chết không mặc 
trang phục lanh, tổ tiên sẽ không 
nhận. Xuất phát từ quan niệm ấy 
mà người Mông coi sợi dây lanh là 
nhịp cầu dẫn đường, nối thế giới 
thực tại với thế giới tổ tiên, thần 
linh. trong ngôi nhà của ông thầy 
cúng (saman) nào cũng được trang 
trí bằng sợi lanh vắt qua 4 cây tre 
được buộc ở bốn vị trí khác nhau. 
Họ giải thích rằng, các sợi lanh sẽ 
dẫn đường cho các hồn ma phụ 
tá thầy cúng từ thế giới siêu nhiên 

về ngự ở bàn thờ, đồng thời khi xuất 
hồn đi tìm hồn ma, hồn của thầy 
cúng cũng đi theo các sợi lanh để 
sang thế giới bên kia. ngay cả trong 
lễ tang (ma tươi) người Mông khi mổ 
lợn, mổ trâu dâng cúng người chết, 
gia đình tang chủ phải buộc sợi lanh 
vào cổ trâu, lợn, nối với cổ tay người 
chết. Lanh còn là vật bảo vệ người 
Mông. Hàng năm, trước khi vào mùa 
phát nương, làm rẫy, đồng bào bao 
giờ cũng tổ chức lễ cúng bảo vệ hồn 
những người trong gia đình. toàn bộ 
thành viên gia đình phải ở trong nhà 
khi làm lễ. thầy cúng lấy sợi dây lanh 
bôi máu chó buộc xung quanh vách 
nhà với ý niệm hồn của mọi người 
được bảo vệ, không gặp tai nạn khi 
làm nương rẫy. 

trong lễ giải hạn cho dòng họ, thầy 
cúng người Mông sẽ dùng một tấm 
vải lanh trắng nhúng nước thiêng 
cúng gà, cầu mong thần linh nhập 
vào tấm vải lanh và che trở cho các 
thành viên dòng họ. Kết thúc buổi 
lễ, trưởng họ dùng kéo cắt vải lanh 
thành nhiều mảnh phát cho từng hộ 
gia đình. các gia đình chôn mảnh 
vải lanh trước cửa nhằm tạo ra bức 
tường vô hình ngăn chặn ma ác vào 
nhà. riêng trưởng họ lại treo tấm vải 
lanh trước cửa chính trừ tà ma cho 
cả dòng họ. 

Không chỉ đóng vai trò trong tín 
ngưỡng, lanh còn là chất liệu đặc 
sắc của văn hóa Mông. từ đời sống 
thường ngày, lanh đã vào thơ ca trở 
thành biểu tượng của người phụ nữ, 
của tình yêu, niềm khát khao hạnh 
phúc. Biểu tượng cây lanh càng sâu 
sắc hơn khi cây lanh, vải lanh, sợi 
lanh được đặt ở vị trí trang trọng linh 
thiêng. Lanh thành cây thiêng, vật 
dẫn đường sang thế giới siêu nhiên, 
lanh là vũ khí thiêng trừ tà. Và hôm 
nay, mỗi khi ngược ngàn lên tây Bắc, 
ta vẫn dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu 
hình ảnh người phụ nữ Mông, lưng 
oằn quẩy tấu, bước đi miệt mài với 
cuộn lanh trên tay. Lanh chính là sự 
tiếp nối không ngừng dòng chảy đời 
sống vật chất và tinh thần phong 
phú của đồng bào Mông...

Lục Vân
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năM Đời Đẽo rối

Đó là gia đình ông nguyễn Văn Dậu ở xã chàng Sơn (huyện thạch thất, Hà nội), vùng đất 
nổi tiếng với nghệ thuật múa rối nước, một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của cư 
dân đồng bằng Bắc Bộ. Không biết nghề rối ở chàng Sơn đến từ đâu và có từ khi nào, người 
dân nơi đây chỉ biết đã vài trăm năm quân trò theo chân các cụ kị ông bà lên bờ xuống nước, 
tính đến ông Dậu là đời thứ 5. từ đời cụ trúc nguyên đã là trưởng phường rối chàng Sơn, 
rồi truyền lại cho con trai là nguyễn Hữ, cụ nguyễn Hữ truyền lại con là nguyễn Luật, nguyễn 
Luật truyền nguyễn Văn tân, nguyễn Văn tân truyền nguyễn Văn Dậu. Một gia đình 5 đời 
nối tiếp nhau giữ ngôi trưởng phường rối chàng Sơn, vì thế mà người dân nơi đây thân mật 
gọi các cụ là trùm nguyên, trùm Hữ, trùm Luật, Quản tân, trùm Dậu, để chỉ người đứng 
đầu phường rối nổi tiếng này. 

Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, gắn liền với những nét đặc trưng 
văn hóa lúa nước của cư dân đồng bằng châu thổ Sông Hồng. những tích trò mà từng con 
rối sắm vai diễn tả từ cảnh tất bật đồng áng, cấy cày, thả trâu, chăn vịt… đến sinh hoạt văn 
hoá như hội làng, rước sách… gắn liền với sinh hoạt đời thường, gần gũi với người dân lao 
động. ông nguyễn Văn Dậu, năm nay đã ngoài 70 tuổi, trưởng phường rối chàng Sơn tâm 
sự rằng, từ những năm lên chín lên mười ông đã theo gánh rối của bố ông (tức cụ Quản tân) 
đi khắp làng trên xóm dưới, ngâm mình dưới nước đứng sau bức mành thủy đình để học cách 
giật dây điều khiển quân trò. những con rối vô tri vô giác, qua bàn tay khéo léo của cụ Quản 
tân bỗng trở lên lung linh sống động như thật, như có hồn có vía, đã thu hút cậu bé Dậu làng 
chàng. cụ Quản tân rất hài lòng vì đã có người kế nghiệp tổ tiên. theo lời đồn trong dân 
gian, từ xa xưa các cụ nghề rối làng chàng có lời nguyền: “ai mà để thất truyền nghề rối thì 
tuyệt tự”. phải chăng đây cũng chỉ là cách giải thích của dân gian mà thôi, còn ông Dậu chỉ 
mỉm cười hồn hậu rồi tiếp câu chuyện về nghề đẽo rối của gia đình và phường rối chàng Sơn. 

trong vùng cũng có nhiều phường rối nước khác, nhưng phường rối chàng Sơn lại có những 

Văn Hóa - nGHệ tHUật
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nét riêng biệt. Ví như, con rối chàng 
Sơn phải do chính tay người thợ chàng 
Sơn làm ra, không được mượn của ai, 
cũng không được mua từ nơi khác về. 
rối chàng Sơn được biểu diễn bằng dây 
chứ không phải bằng sào như nhiều nơi, 
điều này khiến cho những quân rối có 
khả năng đi xa, có lúc xa hàng chục mét, 
tới sát bờ ao làm bắn nước lên tận chỗ 
khán giả. người xem thấy vậy thì thích 
thú reo hò.

Khi được hỏi về nghề đẽo rối, ông Dậu 
chia sẻ: nếu chọn được gỗ vàng tâm là 
quý nhất, loại gỗ này vừa quánh dẻo 
vừa nhẹ, nhưng vì giá cao nên thường 
chỉ làm bằng gỗ sung. Gỗ được phơi 
khô vừa độ rồi mới đem ra làm. thế là 
từ những khúc gỗ thô mộc qua bàn tay 
khéo léo của người thợ đẽo rối, làm nên 
những quân trò sinh động. Để có được 
những sản phẩm vừa đẹp vừa đúng kỹ 
thuật, người thợ làm rối phải rất công 
phu, kiên nhẫn, có một tình yêu nghề 
sâu sắc, ý thức cao việc tiếp nối truyền 
thống gia đình mới có thể làm được. 
Làm một con rối, chỉ tính riêng việc đẽo 
gọt thành hình đã mất chừng 3 công 
thợ mộc, còn thời gian tính toán chia cắt 
các khớp nối tạo cử động, làm các lỗ để 
luồn dây mất rất nhiều thời gian. nhiều 

khi phải năm lần bảy lượt từ nhà ôm rối 
ra ao chàng để thử, thử độ nổi độ chìm, 
rồi thử từng động tác một. công phu 
là vậy, nhưng công sá hàng buổi ngâm 
mình dưới nước lạnh biểu diễn chẳng 
đáng là bao, kể chi công “đẽo” rối.

Lúc đã tự mình đẽo thành công con rối 
đầu tiên và điều khiển thành thạo mọi 
động tác của rối thì cậu bé Dậu hồi nào 
đã trở thành chàng trai vạm vỡ của làng 
chàng. có lần anh Dậu đang sải tay 

dưới nước ao làng chăm chú điều khiển 
con rối, láo nháo trong đám đông đứng 
trên bờ xem diễn trò có một thiếu nữ 
thỉnh thoảng lại đưa mắt qua khe mành 
thủy đình ngắm người khiển rối. người 
con gái ấy mê anh Dậu diễn rối khéo, 
dần dà đem lòng yêu người giật dây tài 
hoa này, rồi sau nên vợ nên chồng. 

pHận LênH ĐênH

cụ nguyễn Văn tân không chỉ khéo tay 
đẽo rối, cụ còn có khả năng sử dụng 
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nhiều nhạc cụ dân tộc như kéo nhị, 
đánh trống tế, thổi kèn… Đến khi quân 
pháp về làng bắt lính, để tránh phải đi 
lính cho pháp, cụ tân bỏ tiền mua một 
chức “quản bạ”, từ đó dân làng gọi là 
Quản tân. trong suốt thời gian cả nước 
kháng chiến, phường rối chàng Sơn bị 
gián đoạn, thủy đình làng chàng lặng 
yên soi bóng nước. Quản tân ra nhập 
đội du kích ở xã, nhờ có đôi bàn tay khéo 
léo, ông tự chế được súng và cùng các 

thanh niên trai tráng phục kích tiêu diệt 
được 7 tên địch trong một trận chúng về 
càn. từ đó, quân rối chàng Sơn chỉ còn 
trong ký ức Quản tân ra chiến trường, 
theo gồng gánh bà quản đi tản cư. Sau 
lại theo trùm Dậu lên tận Hà Giang, khai 
mở vùng kinh tế mới. 

thời gian đầu gây dựng lại phường rối, 
phải vất vả lắm ông Dậu mới vận động 
được ít người còn nhớ nghề tham gia. 
năm 2001, phường rối chàng Sơn được 

Quỹ thụy Điển – Việt nam phát triển văn 
hóa tài trợ kinh phí tạo tác mới quân trò, 
phục dựng lại một số tiết mục cổ. Dần 
dần phường rối tập hợp được hơn 20 
thành viên tham gia, đa số là các nghệ 
nhân đã cao tuổi nên việc tổ chức biểu 
diễn còn thưa thớt. năm 2004, ông 
Dậu đưa phường tham gia biểu diễn 
tại Festival Huế, đoạt 2 giải a và 2 giải 
B trong tổng số 9 tiết mục. năm 2006, 
ông nguyễn Văn Dậu dựng vở “Quê ta 
đổi mới”, lại đoạt giải B cuộc thi “Sáng 
tác tiết mục mới về đề tài đương đại 
cho loại hình nghệ thuật múa rối nước” 
cũng do Quỹ thụy Điển – Việt nam phát 
triển văn hóa tổ chức. nhân dịp Đại lễ 
1000 năm thăng Long – Hà nội (2010), 
phường rối chàng Sơn được lựa chọn 
biểu diễn như một trong nhiều hoạt 
động văn hóa tiêu biểu hướng đến kỷ 
niệm. Sau mỗi dịp hội hè, vài năm mới 
có một lần như vậy, những quân rối lại 
lên bờ nằm im bên chái nhà, trên gác 
xép.

Mỗi lần chàng Sơn mở hội múa rối 
nước, thu hút không chỉ trẻ già trai gái 
trong làng mà rất đông du khách nơi 
khác về xem. Hiện nay, nghệ thuật múa 
rối nước vẫn thu hút được số đông khán 
giả, nhất là người dân quê, nhưng các 
nghệ nhân chàng Sơn thì mỗi tuổi một 
cao, mà thế hệ trẻ thì không còn mặn 
mà lắm với nghề rối nữa. Do áp lực của 
kinh tế thị trường, nhiều phường rối 
vùng khác phải giải tán, những quân rối 
lại lênh đênh lạc vào các tiệm đồ chơi, 
quầy lưu niệm, hay ở một góc nhà nào 
đó, có quân trò lênh đênh theo chân du 
khách sang tận trời tây. Đã làm phận 
rối nước thì phải một đời lênh đênh với 
nước, buồn vui cùng nước mới thỏa, chứ 
đâu có quen với bờ, càng không quen 
với bình pha lê hay thảm đỏ.

Một tín hiệu đáng mừng mà ông Dậu 
cho biết, trong năm 2011 này, huyện 
thạch thất đang có dự án đầu tư hàng 
trăm triệu đồng vào việc phục dựng 
hoàn thiện phường rối chàng Sơn, đẽo 
mới các quân trò, con giống. Vâng, 
những ai yêu môn nghệ thuật dân gian 
này đều hy vọng các quân rối được trở 
lại thủy đình làng chàng, từ đây mà đi xa 
hơn, đem nét văn hóa độc đáo này đến 
với bạn bè bốn phương. 

KHúc HồnG tHiện
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giữa đại ngàn trường Sơn hùng 
vĩ, nơi thượng nguồn dòng 
nước Vu Gia, nép mình khiêm 

nhường dưới chân núi đá thiêng Bôi 
chưphiêng cao ngất có một buôn làng 
cơ tu nằm giữa thung lũng đá vôi đã 
bao đời được người dân bản địa gọi là 
thung lũng “đào nguyên” của xứ cà 
Dâng (Đông Giang, Quảng nam). người 
ta bảo rằng xứ này không chỉ nổi tiếng 
bởi cảnh vật hữu tình, cuộc sống thanh 
bình, con người chân chất mà còn bởi 
nơi đây có một loại sản vật từng được 
mệnh danh là “đệ nhất trái quý của trời 
nam” - trái loòng boong. 

“nhớ khi ta cất tiếng khóc chào đời đã 
có những vườn loòng boong um tùm 
bảo bọc quanh buôn và ông nội ta 
chính là người đã dạy cho lũ làng biết 
cách trèo cây hái trái. thời ta còn trẻ 
có thể sống hàng tuần trên cây loòng 
boong mà không cần mang theo nước 
và lương thực. người cơ tu từ ông đến 
cháu, đời trước, đời sau đều biết ơn trái 
loòng boong vì nó có thể ăn thay cơm, 
có thể bán đi lấy tiền để làm nhà, mua ti 
vi, xe máy, để trẻ con đi học...” - trong 
căn nhà Gươl nằm giữa khu vườn với 
hàng ngàn gốc loòng boong cổ thụ do 
tổ tiên để lại, già làng chà Díu kể cho 
chúng tôi nghe về sự tích loại trái quý 
này. chuyện kể rằng thuở buôn này mới 
lập, có chàng trai nghèo cơ tu đi lấy vợ 
không mang đủ sính lễ nên bị gia đình 
vợ bắt ra rẫy ngoài rừng trông chim ăn 
lúa suốt 3 mùa rẫy để trả nợ và không 
cho mang theo cơm nước. Kì lạ thay, 3 
mùa rẫy qua, không có lương thực mà 
chàng trai vẫn hồng hào cường tráng 
trở về. Lũ làng xúm vào hỏi han mới 
biết hóa ra chàng ta đã tìm được một 

loại trái cây ăn thay lương thực trong 
những ngày đông giá rét. Hỏi trái ấy 
tên gì, chàng trai vò đầu bứt tai rồi nói 
đại là “loòng boong” và tên trái có từ 
ngày đó. Loòng boong cây cao rợp lá, 
trái mọc thành từng chùm đơn, chùm 
kép từ thân và cành. trái loòng boong 
to như trái nhãn lồng vỏ màu vàng, ruột 
có năm múi màu trắng, mỗi múi có một 
đến hai hạt. Loòng boong mọng nước, 
có vị ngọt, thanh, tính mát và rất ngọt 
,mọc ở vùng núi đá vôi...

nghe kể chuyện xưa chẳng rõ thực hư, 
chỉ biết rằng giờ đây trong thung lũng 
“đào nguyên”, những khu vườn loòng 
boong cứ mỗi ngày mỗi rộng dù không 
một người cơ tu nào phải đào đất tra 
hạt hay chiết cành nhân giống. Già chà 
Díu bảo, đó là nhờ loài sóc rừng ăn trái, 
thải phân rồi nhân giống khắp nơi, bà 
con chỉ phải phân chia khu vực chăm 
sóc, bảo vệ và thu hoạch. trái loòng 
boong giờ đây đâu chỉ là lương thực thay 

cơm nuôi sống người cơ tu mà nó còn 
trở thành hàng hóa vượt thung lũng ra 
đồng bằng, ra thành phố, đi khắp nơi để 
đem về cuộc sống ấm no, sung túc cho 
buôn làng. chẳng thế mà nhìn bà con 
trong thung lũng ai cũng an nhàn bởi 
“mỗi nhà chỉ cần có khoảng 20 - 30 gốc 
loòng boong, một vụ thu trung bình từ 
2,5 - 3 tấn trái, bán được 15 - 17 triệu 
đồng. vậy là sống khỏe, đó là chưa kể 
những năm được mùa”. 

rời thung lũng đào nguyên khi trời đã 
ngả chiều. tiễn khách ra đến lối đi đầu 
núi đá, lời dặn của già chà Díu cứ ám 
ảnh chúng tôi suốt dọc đường về: “Mùa 
loòng boong chín tụi bay nhớ về chơi 
nhé! tục của buôn là khách có thể ăn 
no say trái trong vườn nhưng nếu muốn 
mang trái đi thì phải mua bằng tiền, thế 
nên ta mới không gửi biếu được! cho 
mang quả đi là xui đấy! thần rừng sẽ nổi 
giận, năm tiếp sẽ mất mùa!”. 

trƯơnG HUyền

trái LoònG BoonG 
ở tHUnG LũnG           
“Đào nGUyên”

Văn Hóa - nGHệ tHUật

75                 Số 242 - 2011



Trang thô

chập trùng đồi xanh nỗi buồn thơ ấu

Loay hoay em tóc thanh xuân

Bên lau lách suối ngàn

chập choạng, chập choạng

Dốc mơ

có con săn sắt nằm chết

căng tròn hương lúa nương

những con dơi dơi chết non

những con chuồn chuồn rụng cánh

Hoàng tử trốn trong sương muối

nụ cười lóng lánh

Mắt em lạc

  dưới trăng

Văn Hóa - nGHệ tHUật

Chieâm bao
ĐặnG Hải yến

 khuất lấp 

 sân đình

giữa chuông chùa vỡ

Mách cho em đi nơi nào không 
chiêm bao?

Đường nào không tan loãng

Bỗng nghe thầm thì mẹ gọi

“ngủ đi con,

  mai thức dậy lên đồi hái sim

  quả ngọt”…
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tháng tư trời đổ cơn giông

ai đem những sợi khói lồng vào mây

tháng tư mưa rớt vai gầy

tình yêu ướt sũng trong ngày không nhau

tháng tư tàn lụi mùa cau

Đuôi con mắt sắc đàng sau ánh nhìn

tháng tư ngọn gió đa tình

Vờn nhau bỗng chốc hóa thành một thôi

tháng tư lòng dạ rối bời

Giấc mơ lạc giữa nửa vời gối chăn.

con mắt lạnh lùng với đôi bàn tay nặn nhiều số 
phận

Và ô cửa sổ

Xanh xanh mỗi buổi sáng mai

ta choàng tỉnh bởi khuôn mặt nặn bằng đất sét 
năm nào

có nụ cười gom những mảnh dung nhan tàn úa

Dự báo trước những tháng năm còn lại đời người. 

Bỗng  thèm gói sầu đôi mắt anh những phút say mê

thổi hồn vào pho tượng

Em cởi xiêm y qua mùa sương bay

ướt sũng ngực trần, nâng niu anh làm mẫu

ta uống cùng nhau đi

Hiu hắt anh nỗi đau dằng dặc không chịu vỡ

Em nhen mùa tình gọi mời lên môi

không thấy anh

Đành tắm mưa đầu mùa giải hạn

Khi nghễnh ngãng cuộc đời đổ vào ngày nắng lạ

Em hoá thành người khác trong anh. 

Văn Hóa - nGHệ tHUật

Naéng laï
HạnH DUyên

Caâu baùt thaùng Tö
trƯơnG naM cHi
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Mạo HiểM Để tHể Hiện Bản Sắc

Giáo sư alain J.Lemaître nhận định: Giới trẻ 
hòa nhập vào xã hội là quá trình vừa tiếp 
thu các giá trị xã hội, vừa loại bỏ, mặt trái 
xã hội để khẳng định cá tính riêng. trong 
quá trình hòa nhập, giới trẻ có nhu cầu thể 
hiện và xây dựng bản sắc của mình. Và một 
số trong đó đã thể hiện và xây dựng cá tính 
bằng những hành vi mạo hiểm.

những hành vi mạo hiểm gia tăng và ngày 
càng để lại những hệ lụy to lớn khi mà hiện 
ở pháp và nhiều nước châu âu khác, khái 
niệm gia đình đoàn kết không còn mà thay 
bằng những gia đình đơn thân chỉ có hoặc 
mẹ, hoặc bố; rồi cả những bất ổn trong 
cuộc sống, trong xã hội cũng dẫn đến tình 
trạng mất niềm tin ở giới trẻ và họ không 
còn hệ quy chiếu nào để định vị cho mình.

trong một xã hội biến chuyển không 
ngừng với những bất ổn, người ta có thái 
độ thu mình lại. Một số thanh niên tìm lại 

Xây DựnG cá tínH BằnG HànH Vi Mạo HiểM
nGày 18-4 Vừa QUa tại Hội trƯờnG trUnG tâM Văn Hóa pHáp 24 trànG tiền – Hà 
nội, Giáo SƯ aLain J.LEMaîtrE Đã có Một BUổi tHUyết trìnH Và Giao LƯU Với Hơn 
100 tHínH Giả QUan tâM tới cHỦ Đề “nHữnG HànH Vi Mạo HiểM cỦa Giới trẻ”.

diễn đàn sinh viên
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những giá trị cũ để định vị lại mình, một số 
khác chấp nhận rủi ro, và họ mạo hiểm để 
xây dựng cá tính. Một nghiên cứu ở pháp 
cho thấy 25% thanh niên bi quan về tương 
lai và con số này thật khủng khiếp.

những bất ổn, bất an tâm lí đó là do con 
người phải chuyển sang giai đoạn trưởng 
thành mà không có những giá trị nền tảng 
để định vị. 

Giới trẻ xây dựng giá trị riêng của mình 
bằng sử dụng quyền tự do. nhưng họ 
không có ai hoặc điều gì định hướng 
trong khi tự do thì lại quá lớn vậy nên họ 
có những hành vi mạo hiểm để xây dựng 
cá tính.

Giới trẻ Và cá tínH

những hành vi mạo hiểm gia tăng khi sự 
bất an gia tăng. cấp độ và biểu hiện của 
các hành vi này cũng rất đa dạng như 
muốn thách thức gia đình, xã hội, muốn 
xã hội thừa nhận khả năng của mình, một 
số hành vi mạo hiểm như trốn vé tàu điện, 
vượt đèn đỏ, ký giả chữ ký phụ huynh, đua 
xe, hút ma túy…

Và khi thanh niên gặp những thất bại 
trong cuộc sống thì họ càng hành động 
nguy hiểm hơn để quên đi căng thẳng và 
tìm kiếm niềm vui. Họ thường hành động 
theo nhóm và ảnh hưởng của nhóm là rất 
lớn. Điều này giải thích phần nào tình trạng 
tội phạm ở trẻ em.

Quá trình xây dựng cá tính bằng hành vi 
mạo hiểm không phải sự ngẫu nhiên mà 
là một hệ quả trong quá trình phát triển 
của xã hội khi xã hội không xây dựng được 
niềm tin cho thanh niên.

nhận định về hành vi mạo hiểm của giới 
trẻ, GS. alain cũng cho rằng không nên 
ngăn cấm hoàn toàn những hành vi này 
mà điều quan trọng là xác định được 
những giới hạn hành vi cho giới trẻ. tuổi 
trẻ là tiến về phía trước và độc lập của một 
cá nhân là được đối diện với các vấn đề.

GS. alain đã dành thời gian thuyết trình 
trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, ông 
đã trao đổi với Văn Quỳnh anh – học sinh 
lớp 11 pháp – trường tHpt chuyên Hà 
nội amsterdam cũng như trả lời các câu 
hỏi xung quanh vấn đề hội thảo từ phía các 
thính giả.

trong phần trao đổi giữa giáo sư với các 
thính giả có một vấn đề thu hút được sự 

chú ý đặc biệt. Đó là việc xác định những 
giới hạn rủi ro và xây dựng cá tính. GS. 
alain chia sẻ rằng: chừng nào rủi ro còn 
kiểm soát được thì nó là rủi ro có lí trí và 
còn là yếu tố tích cực. Và mỗi cá nhân phải 
có cá tính nhưng cá tính đó là thuộc về số 
nhiều, cá tính đa thành phần. Vấn đề là 
phải kết hợp các yếu tố của cá tính sao cho 
phù hợp, không đối chọi nhau. cá tính là 
yếu tố tạo nên nhân cách con người và việc 
xây dựng cá tính khép kín không phải việc 
nên làm.

GS. alain J.Lemaître học ngành Lịch sử và 
Dân tộc học tại Đại học paris i – Sorbonne 
và Đại học paris Vii – Denis Diderot. Với 

ba tấm bằng tiến sĩ, ông hiện là giáo sư 
sử học hiện đại tại Trường Đại học Haute 
alsace, Mulhouse. ông cũng là thành viên 
trung tâm nghiên cứu kinh tế, xã hội, nghệ 
thuật và kỹ thuật, nơi ông phụ trách nhóm 
nghiên cứu sự hình thành cá tính. các 
công trình nghiên cứu của ông liên quan 
đến lịch sử các tập tính và lịch sử chính trị 
châu âu. ông đã xuất bản nhiều tác phẩm, 
đặc biệt là: Vì một lịch sử văn hóa mạo 
hiểm (Strasbourg, 2004), những cuộc cách 
mạng của thế giới hiện đại (Berlin, 2006).

Đỗ an

Diễn Đàn SinH Viên
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diễn đàn sinh viên

Ngày hội đọc sách tại Văn Miếu 
Quốc tử Giám lần này đặc biệt 
hướng tới các em thiếu nhi. cầm 

trên tay cuốn “pipi tất dài”, em nguyễn 
nhật phong, 13 tuổi, học sinh Trường 
Tiểu học Đoàn Kết vui vẻ khoe: “cô bé 
pipi bây giờ là bạn của em”. 

Góc phải của sân thơ thái Học dành 
riêng một không gian rộng để các em 
có thể tự do sáng tạo. các em say sưa 
vẽ tranh với đường nét ngộ nghĩnh, 
màu sắc nổi bật tựa theo truyện cổ tích 
“cây tre trăm đốt”, “cô bé bán diêm” 
đến các câu chuyện lịch sử “an Dương 
Vương và truyền thuyết nỏ thần”, “Đinh 
Bộ Lĩnh đánh giặc”. 

Sân khấu chính thu hút toàn bộ khán giả 
nhỏ tuổi với chương trình “Sách- nguồn 
tài nguyên tri thức vô tận”. Đây là sân 
chơi bổ ích, thông qua đó bồi dưỡng tri 
thức và định hướng cách đọc sách cho 
các em thi.

tham dự buổi giao lưu, tiến sĩ giáo dục 
thụy anh (phụ trách câu lạc bộ Đọc 
sách cùng con) chia sẻ kinh nghiệm bản 
thân trong việc mua sách cho con cùng 
các khán giả để khẳng định sách có ảnh 
hưởng rất lớn đối với trẻ em. chính bố 
mẹ phải là người có trách nhiệm định 
hướng và phát triển văn hóa đọc cho 
con.

Qua cuộc khảo sát 1000 trẻ em hệ tiểu 

học và trung học cơ sở, nhóm của tS. 
thụy anh nhận ra rằng các em nhỏ luôn 
bị thu hút bởi truyện tranh nhất là truyện 
tranh nhật Bản. Vì vậy, truyện chữ nói 
chung gần như các em ít quan tâm. theo 
tS. thụy anh, thực trạng này là tất yếu 
bởi mỗi một thời đại cần phải có những 
nhân vật riêng, nên nhân vật của các 
em là Doremon, conan cũng không có 
gì đáng lo ngại. Vấn đề cơ bản tS.thụy 
anh nêu lên là trước khi muốn phát triển 
văn hóa đọc thì phải nghiên cứu kỹ tâm 
lý trẻ em để có những kế hoạch phù hợp 
mang sách đến gần thiếu nhi.

Đến với ngày hội đọc sách, ông nguyễn 
Huy Kiểm (cục trưởng cục Xuất bản) 
phát biểu: “Qua ngày hội đọc sách lần 
này, chúng ta mong Bộ Giáo dục và Đào 
tạo mở ra những thư viện trong nhà 
trường thay cho internet và quán cà phê 
hiện đang hút nhiều thời gian của các 
em”.

Đặc biệt, được chú ý tại ngày Hội đọc 
sách là những màn trình diễn văn xuôi 
độc đáo. truyện ngắn “phố núi” của 
nhà văn phong Điệp được trình diễn bởi 
chính tác giả, nghệ sỹ Huyền trang và 
cao Sơn để lại dư âm lắng đọng như 
tiếng khèn réo rắt, như sương mờ phố 
núi lẩn quất đâu đây. 

Sự hạn chế về mặt thể loại đã không 
còn là một khó khăn khi nguyễn Đình 

tú mạnh dạn trình diễn một trích đoạn 
trong tiểu thuyết “Kín” của mình. Bản 
thân “Kín” là một kết cấu phức tạp 
trong xã hội thay đổi và rạn nứt, vì vậy 
kết hợp tiểu thuyết cùng các loại hình 
diễn xuất là một quá trình sáng tạo mới, 
đầy thử thách của tác giả. tâm trạng 
chồng chéo, đa chiều của Quỳnh được 
thể hiện thành công bằng diễn xuất tài 
năng của nghệ sĩ thu oanh. 

Diễn giả phạm Xuân nguyên - chủ tịch 
Hội nhà văn Hà nội khẳng định, ngày 
hội đọc sách luôn đa dạng trong cả thể 
loại và phương tiện. ngoài thành công 
của ngày Hội, ông thấy buồn về những 
“hạt sạn” trong cách ứng xử của không 
ít độc giả. chương trình “tặng sách giờ 
vàng” thực sự hấp dẫn nhưng cũng gây 
nên hỗn loạn, xô đẩy của đám đông, gây 
gián đoạn chương trình chung. 

ông nguyễn Mạnh Hùng (Giám đốc 
thái Hà Book) cũng chia sẻ: việc lao 
động bằng chân tay và tận dụng tài 
nguyên đã kết thúc. Đây là thời đại bắt 
buộc phải có tri thức thì xã hội mới phát 
triển. Vì vậy, ngày Hội đọc sách mang 
một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với xã hội 
Việt nam hiện tại.

Đỗ QUyên

Để các EM nGày cànG tHícH Đọc SácH
nGày Hội Đọc SácH QUy Mô toàn QUốc Lần ĐầU tiên ĐƯợc tổ cHức tại Văn 
MiếU QUốc tử GiáM Đã Diễn ra tƯnG BừnG. Đây cũnG Là Hoạt ĐộnG HƯởnG 
ứnG nGày Hội Đọc SácH Do UnESco cHọn Vào 23/4 HànG năM.
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