
GiÁO Dục

tri tHức trẻ nHiệt tâM Với Dự Án

nhiều bạn sinh viên cho rằng đây sẽ là môi trường để các bạn trải nghiệm, tôi luyện, trưởng 
thành từ những khó khăn và cũng như thể hiện trách nhiệm với con đường phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. Vàng Khay thưởng ở xã chí cà, huyện Sín Mần, vùng cao Hà Giang 
(trường ĐHKHXH&nV- ĐHQGHn) nói: “Khi biết có dự án, sinh ra ở một xã nghèo vùng núi đá 
Hà Giang, hiểu được cái thiếu thốn và khó khăn của bà con. thưởng không ngại khó khăn mà 
tự tin nộp hồ sơ lần này”.

cũng như thưởng, Lô May Duyên, sinh viên người thái ở huyện tương Dương, nghệ an, đang 
học năm cuối trường ĐHnn, ĐHQGHn chia sẻ: “Được Đảng và nhà nước quan tâm ưu tiên sinh 
viên là dân tộc, nếu được trúng tuyển, tôi thấy phải thực sự nghiêm túc cố gắng vì khi đã đảm 
nhận trách nhiệm thì phải làm cho thật tốt, cho xứng đáng với mong đợi của chính phủ cũng 
như của bà con thôn bản”.

600 tri tHức trẻ SÁt cÁnH cùnG ĐồnG BàO
Dự Án tHí ĐiểM “tuyển 
cHọn 600 tri tHức trẻ 

ưu tÚ, có trìnH Độ 
Đại Học tănG cườnG 
Về LàM pHó cHủ tịcH 

Xã tHuộc 62 Huyện 
nGHèO ĐanG Được 

nHà nước triển KHai. 
Mục tiêu của Dự Án 
nHằM tạO ra Sự Đột 

pHÁ Về KinH tế, GiÚp 
cÁc Xã nGHèO VùnG 

Sâu, VùnG Xa. 

diễn đàn sinh viên

72 Bản tin Đại học Quốc gia Hà nội



GiÁO Dục

Dự án không chỉ thu hút sinh viên, rất 
nhiều cán bộ trẻ đang công tác ở nhiều 
lĩnh vực khác nhau khi biết dự án này 
đã triển khai họ cũng muốn được góp 
sức. anh trần Hoàng nam (huyện Hà 
Quảng, cao Bằng) là một công chức cấp 
huyện cũng muốn đóng góp sức mình 
vào dự án: “tôi tìm hiểu dự án và mong 
muốn với dự án này sẽ nâng cao và cải 
thiện phần nào chất lượng cuộc sống bà 
con ở các xã khó khăn”. 

Vượt KHó KHăn cùnG Bà cOn  

Háo hức là vậy nhưng đây là thách thức 
đối với lực lượng tri thức trẻ. Do vậy, 
những bạn trẻ còn nhiều trăn trở, băn 
khoăn khi thông tin về giải quyết chế độ 

“hậu dự án” sau 3 năm công tác chưa 
thực sự rõ ràng và hợp lý. Điều này sẽ 
ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của dự án. 
Bế thị phương, trường Đại học công 
Đoàn e ngại: “Sau ba năm cống hiến, 
nhà nước có những giải pháp gì cho 
công ăn việc làm của 600 phó chủ tịch 
xã thí điểm, các bạn trẻ cần sự ổn định 
cho tương lai, khi mà tuổi tác cũng là 
một áp lực”. Dự án cũng nói rõ đầu ra, 
nhưng vấn đề xuyên suốt đặt ra là phải 
làm rõ để cán bộ trẻ hiểu nếu không các 
bạn sẽ không thực sự quyết tâm xung 
kích về những xã nghèo ở vùng sâu, 
vùng xa. Hơn nữa, để trở thành phó chủ 
tịch xã trong thực tế phải qua một quá 
trình trải nghiệm. trong khi đó, không ít 
sinh viên chưa hiểu hết phong tục, tập 
quán của đồng bào địa phương. 

Bà con mong chờ, nhưng cũng nhiều 
lo lắng cho các cán bộ trẻ sắp đương 
nhiệm. Bà Quàng thị chúc, bản chiềng 
chung, huyện tuần Giáo (Điện Biên) 
băn khoăn: “Bà con ở thôn bản vùng 
sâu, vùng xa chúng tôi rất hy vọng vào 
thế hệ trí thức trẻ đến giúp bà con vươn 
lên thoát nghèo, nâng cao trình độ văn 
hóa nhưng chỉ lo các bạn trẻ mới ra 
trường còn thiếu thực tế, làm việc trong 
thời gian ngắn khó vận dụng hết năng 
lực chuyên môn”.

Một vấn đề đặt ra là trong thời gian 3 
tháng tập huấn nghiệp vụ được đánh 
giá là tương đối ngắn cũng tạo ra sức 
ép tâm lí với các trí thức trẻ. Ông Vương 
toàn Sơn, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch 

HĐnD xã Lâm Giang, một xã vùng cao 
khó khăn ở huyện Văn yên, yên Bái 
nhận định: “thời gian tập huấn 3 tháng 
đối với các bạn sinh viên mới ra trường 
về đảm nhận chức vụ phó chủ tịch xã 
là một khó khăn, bởi kinh nghiệm thực 
tiễn các bạn trẻ còn thiếu rất nhiều. Hơn 
nữa 36 tháng để các bạn hoàn thành dự 
án cũng là một thử thách, thời gian để 
cán bộ trẻ tìm hiểu, làm quen thông thổ 
cũng như khó khăn của bà con ở các xã 
nghèo cũng là một vấn đề ”. ngoài ra 
còn nhiều bất cập như tư tưởng cục bộ 
địa phương khi đến nơi công tác, “sống 
lâu nên lão làng”… vẫn còn nhiều e ngại 
đối với tri thức trẻ chưa được giải tỏa.

tuy nhiên, bằng nhiệt huyết, sức mạnh 
tri thức trẻ cùng sự phối hợp của chính 
quyền địa phương các xã nơi có đội ngũ 
tri thức trẻ về hi vọng sẽ tạo điều kiện 
cho Dự án thực thi đạt kết quả cao. 
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