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cHUyến Đi nHằM tHU tHập nHữnG tƯ LiệU KHoa Học Và tHônG tin tHực tế, pHục 
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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
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