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đầu tư cho tương lai
Ban thường vụ đảng ủy đhQghn kiểm điểm, tự phê Bình và phê Bình theo tinh thần 

nghị Quyết t.ư 4 (khóa Xi) về Xây dựng Ðảng 

Trong hai ngày 17 và 18/10/2012, 
Ban thường vụ đảng ủy đhQghn 
đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự 

phê bình và phê bình đối với tập thể, cá 
nhân Ban thường vụ đảng ủy đhQghn 
theo tinh thần nghị quyết hội nghị lần 
thứ tư Ban chấp hành trung ường đảng 
khóa Xi “một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng đảng hiện nay”.

đồng chí nguyễn thế thảo - ủy viên 
trung ương đảng, phó Bí thư thành ủy, 
chủ tịch uBnd thành phố hà nội đã tới 
dự và chỉ đạo hội nghị.

đồng chí mai trọng nhuận – Bí thư đảng 
ủy, đồng chí phùng Xuân nhạ - phó Bí 
thư thường trực đảng ủy và đồng chí 
nguyễn hữu đức – phó Bí thư đảng ủy 
đhQghn chủ trì hội nghị.

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí 
nguyễn thế thảo ghi nhận và biểu dương 
Ban thường vụ đảng ủy đhQghn trong 
thời gian qua đã chủ động, tích cực, 
nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của trung 
ương và thành ủy hà nội. Ban thường 
vụ đảng ủy đhQghn đã ban hành các 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển 
khai thực hiện nghị quyết trung ương 
4 (khóa Xi) trong toàn đảng bộ; tổ chức 
các hội nghị nghiên cứu, quán triệt đến 
toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng 
bộ đhQghn; tổ chức lấy ý kiến đóng 

góp của các cấp ủy trực thuộc, các tổ 
chức đoàn thể quần chúng và các đồng 
chí nguyên lãnh đạo đhQghn đối với 
tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên 
Ban thường vụ đảng ủy đhQghn; Báo 
cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các 
đồng chí ủy viên Ban thường vụ đảng 
ủy đhQghn được chuẩn bị nghiêm túc, 
công phu tập trung vào 3 vấn đề cấp 
bách của nghị quyết trung ương 4; Ban 
thường vụ đảng ủy đhQghn cũng đã 
chủ động xây dựng báo cáo tiếp thu, giải 
trình những nội dung liên quan đến công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ 
đảng ủy đhQghn. 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, hội nghị kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình của tập thể, cá nhân Ban 
thường vụ đảng ủy đhQghn theo tinh 
thần nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban 
chấp hành trung ương đảng khóa Xi  
“một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
đảng hiện nay” đã hoàn thành tốt các 
nội dung chương trình đề ra theo đúng 
kế hoạch. không khí thảo luận sôi nổi, 
với tinh thần chân thành, thẳng thắn và 
xây dựng, Ban thường vụ đảng ủy đã tập 
trung đánh giá những ưu điểm cơ bản, 
chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm ở 3 
nội dung theo tinh thần nghị quyết trung 
ương 4 (khóa Xi), phân tích nguyên nhân 
gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

và thống nhất các giải pháp khắc phục 
hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

từng đồng chí ủy viên Ban thường vụ 
đảng ủy đã trung thực, cầu thị kiểm 
điểm nghiêm túc những ưu điểm, nhất 
là khuyết điểm của mình và đề ra các 
biện pháp sửa chữa, khắc phục, không 
ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao 
phẩm chất,  năng lực, đổi mới lề lối làm 
việc, gương mẫu hoàn thành tốt chức 
trách, nhiệm vụ được giao. từng đồng 
chí ủy viên Ban thường vụ đảng ủy đã 
quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của 
trung ương và Ban thường vụ thành ủy, 
giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, 
thương yêu đồng chí, vừa có lý, có tình, 
không nể nang, né tránh, tham gia góp 
ý thẳng thắn, xây dựng, chân thành cho 
đồng chí của mình, giúp nhau cùng tiến 
bộ, không có hiện tượng lợi dụng kiểm 
điểm, phê bình để ca ngợi, tâng bốc hoặc 
bôi nhọ, vu cáo, bài xích lẫn nhau.

Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình 
lần này, tập thể Ban thường vụ đảng ủy 
và từng đồng chí uỷ viên Ban thường 
vụ đảng ủy đều thấm thía trước những 
thiếu sót, khuyết điểm của tập thể và 
của cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban 
thường vụ đảng ủy. cũng qua việc kiểm 
điểm lần này, các đồng chí uỷ viên Ban 
thường vụ đảng ủy có điều kiện hiểu 
nhau hơn, chia sẻ, học hỏi, gần gũi 
nhau hơn để tạo thành một tập thể Ban 
thường vụ đảng ủy đoàn kết, gắn bó 
hơn, chung sức, chung lòng vì sự nghiệp 
chung, động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, 
đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên 
cao học, nghiên cứu sinh vượt qua mọi 
khó khăn, thách thức, tạo ra sức mạnh 
tổng hợp, khắc phục những hạn chế, yếu 
kém, xây dựng đảng bộ ngày càng trong 
sạch, vững mạnh, làm nền tảng để phát 
triển đhQghn theo hướng chuẩn hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngang 
tầm các đại học nghiên cứu tiên tiến trên 
thế giới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và 
đất nước.

 vũ đỗ
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Sáng 22/10/2012, đại học Quốc gia 
hà nội (đhQghn) phối hợp với 
viện khoa học Xã hội (khXh) việt 

nam tổ chức buổi họp báo hội thảo quốc 
tế việt nam học lần thứ iv với chủ đề “việt 
nam trên đường hội nhập và phát triển 
bền vững”. 

đây là sự kiện quan trọng được tổ chức 
4 năm một lần, là cơ hội cho các nhà 
việt nam học trên toàn thế giới công bố 
những kết quả nghiên cứu của mình, giao 
lưu và trao đổi học thuật với các đồng 
nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận 
thức khoa học từ việc tập hợp các ý tưởng 
hội nhập và phát triển bền vững việt nam 
trong giai đoạn mới. hiện đã có hơn 1500 
đại biểu đăng ký tham dự hội thảo (cao 
gần gấp đôi so với dự kiến), trong đó có 

gần 280 đại biểu nước ngoài đến từ 35 
quốc gia và vùng lãnh thổ. trong số 1.200 
tham luận gửi tới Ban tổ chức hội thảo, 
khoảng 800 tham luận được lựa chọn, với 
khoảng 200 tham luận của các học giả 
nước ngoài.

tại buổi họp báo, gS.tS nguyễn Xuân 
thắng, chủ tịch viện khoa học Xã hội việt 
nam, trưởng Ban chỉ đạo hội thảo cho 
biết, hội thảo lần này sẽ tập trung thảo 
luận tất cả các lĩnh vực trong hội nhập và 
phát triển bền vững như: kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quan hệ 
quốc tế… thông qua hội thảo, các học 
giả trong và ngoài nước sẽ tham gia đề 
xuất các ý kiến về quan điểm và chính sách 
phát triển, hội nhập của việt nam theo 
tinh thần: “việt nam là đối tác tin cậy, là 

thành viên tích cực và có trách nhiệm của 
cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì một thế 
giới hòa bình và phát triển bền vững”.

hội thảo quốc tế việt nam học lần thứ 
iv chia ra 15 tiểu ban chuyên môn với 
những nội dung cụ thể như: lịch sử việt 
nam: truyền thống và hiện đại; văn hóa 
và giao lưu văn hóa trong hội nhập và 
phát triển bền vững; kinh tế việt nam 
trong hội nhập và phát triển bền vững;… 
hội thảo sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 
đến 28/11 tại trung tâm hội nghị Quốc 
gia, mỹ đình, hà nội.

kết thúc buổi họp báo, gS.tS mai 
trọng nhuận, giám đốc đhQghn, 
đồng trưởng Ban chỉ đạo hội thảo nhấn 

mạnh, 15 chủ đề của hội thảo hết sức đa 
dạng, phong phú, phản ánh khá toàn diện 
những nội dung cốt lõi của việt nam học, 
nhưng tất cả đều hội tụ về một hướng đó 
là hội nhập và phát triển bền vững. ngoài 
ra, hội thảo chú trọng đến 3 sản phẩm là: 
hệ thống các báo cáo khoa học, các thảo 
luận, đề xuất cho việt nam hội nhập và 
phát triển bền vững; những đề xuất kiến 
nghị triết xuất từ hội thảo trình lên đảng 
và nhà nước; mạng lưới nghiên cứu việt 
nam học trên thế giới được củng cố, phát 
triển để việt nam được hiểu đủ hơn, nhiều 
hơn, sâu hơn và có sự lan tỏa, đóng góp 
cho phát triển bền vững không chỉ ở việt 
nam mà còn trên thế giới.

tQt

icvnS 2012: 
“việt nam trên đường hội nhập và phát triển Bền vững” 

Sáng 23/10/2012, gS.tSkh vũ minh 
giang - phó giám đốc đhQghn đã có 
buổi làm việc với gS.tS gil latz - phó 

giám đốc về Quan hệ Quốc tế, đh indiana 
(iu).

iu đứng đầu các trường đại học trên thế giới 
về đào tạo y học và công nghệ. Sứ mệnh của 
iu nhằm cung cấp các chương trình đào tạo 
đại học, sau đại học, giáo dục thường xuyên 
cho sinh viên trong bang indiana, toàn nước 
mỹ và trên thế giới. hiện tại, iu đang tìm 
kiếm sự hợp tác năng động sáng tạo với các 

tổ chức địa phương, trong bang về các lĩnh 
vực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa; đào 
tạo khả năng lãnh đạo trong việc giải quyết 
các vấn đề của thế kỷ 21 bằng các giải pháp 
thông minh, sáng tạo. iu mong muốn đạt 
được sự đa dạng và duy trì môi trường nhân 
văn, đồng nghiệp, thân thiện.

tại buổi làm việc, gS.tSkh vũ minh giang 
đã giới thiệu về chương trình đào tạo, nghiên 
cứu, quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức của 
đhQghn và nhấn mạnh đhQghn đang 
phấn đấu phát triển trở thành đại học nghiên 

cứu hàng đầu tại việt nam, đạt chuẩn quốc 
tế. chính vì vậy, đhQghn mong muốn ngày 
càng mở rộng hợp tác với các đại học lớn trên 
thế giới trong đó có iu.

hai bên đã thảo luận các hoạt động hợp tác 
trong thời gian tới như tổ chức các khóa học 
ngắn hạn hoặc khóa đào tạo hè cho cán bộ 
đhQghn, mời các chuyên gia và giáo sư về 
khoa học tự nhiên, môi trường, y dược của iu 
sang đhQghn hỗ trợ giảng dạy và nghiên 
cứu.

Sinh vũ
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Sáng 16/10/2012, lãnh đạo 
đhQghn đã có buổi làm việc với 
đoàn công tác của ủy ban khoa 

học, công nghệ và môi trường Quốc hội 
về việc đóng góp ý kiến cho luật khoa 
học và công nghệ (kh&cn) sửa đổi.

tham dự buổi làm việc có ông lê Bộ 
lĩnh, phó chủ nhiệm ủy ban khoa học, 
công nghệ và môi trường Quốc hội, 
gS.tS nguyễn hữu đức, phó giám 
đốc đhQghn cùng các nhà giáo, nhà 
khoa học và các đại biểu đại diện cho 
đhQghn, ủy ban khoa học, công nghệ 
và môi trường Quốc hội và các đơn vị trực 
thuộc đhQghn.

tại buổi làm việc, các nhà khoa học đều 
nhất trí khẳng định, luật khoa học & 
công nghệ hiện hành cần được sửa đổi 
cơ bản và toàn diện; tiếp tục khẳng định 
phát triển kh&cn là quốc sách hàng 
đầu, là động lực then chốt để phát triển 
đất nước nhanh và bền vững; khắc phục 
những bất cập, hạn chế của luật kh&cn 
hiện hành, tạo cơ sở pháp lý tốt nhất cho 
sự phát triển kh&cn đáp ứng kịp thời các 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: 
bảo đảm xây dựng tổ chức kh&cn, cơ 
chế quản lý và hoạt động kh&cn phù 

hợp với cơ chế thị trường và hội nhập 
quốc tế; xác định và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ kh&cn có hiệu quả, gắn kết 
chặt chẽ với sản xuất, kinh doanh, xã hội 
hoá mạnh mẽ hoạt động kh&cn, bảo 
đảm cho doanh nghiệp trở thành trung 
tâm của hoạt động đổi mới, nâng cao 
trình độ công nghệ; chế độ, chính sách 
đào tạo và sử dụng nhân lực kh&cn; cơ 
chế tài chính, tín dụng đặc thù và tiến độ 
thực hiện nhiệm vụ kh&cn; phát triển thị 
trường kh&cn, tôn vinh và giải thưởng 
kh&cn;…

phát biểu tại buổi làm việc, gS.tS nguyễn 
hữu đức chia sẻ, luật khoa học & công 

nghệ sửa đổi ngoài việc quan tâm đến đổi 
mới toàn diện, đồng bộ cơ chế, hoạt động 
khcn thì việc quy hoạch mạng lưới, kiến 
trúc tổng thể hệ thống các tổ chức khcn 
của việt nam là rất quan trọng; đặc biệt 
là vai trò của đại học, tích hợp giữa đào 
tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó 
cũng cần quan tâm đến vấn đề phân tầng 
và vị trí pháp lý của các trụ cột khcn như 
viện khcn việt nam, viện khXh việt 
nam, đhQg hà nội, đhQg tp. hồ chí 
minh (4v)…đây sẽ là những đơn vị đi đầu, 
giải quyết những bài toán lớn cho khcn 
của đất nước.

tQt

giải Bài toán lớn cho khoa học công nghệ của đất nước 

chiều 23/10/2012, pgS.tS phùng 
Xuân nhạ - phó giám đốc 
thường trực đhQghn đã có buổi 

làm việc với gS.tS Stefan Blugel - giám 
đốc viện peter gruenberg, trung tâm 
Forschungszentrum Juelich.

Forschungszentrum Juelich (trung tâm 
nghiên cứu Julich) là một trong những 
trung tâm nghiên cứu đa ngành lớn nhất 
của châu âu, được thành lập tháng 12 
năm 1956. trung tâm tập trung vào 4 lĩnh 
vực nghiên cứu chính gồm y tế, thông tin, 
môi trường và năng lượng.

tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các 
vấn đề như khả năng hợp tác, xây dựng đề 
tài, dự án trong các lĩnh vực nano và năng 
lượng cũng như các lĩnh vực mà hai bên 
quan tâm; đào tạo học viên trình độ sau đại 
học; trao đổi cán bộ; hỗ trợ đhQghn phát 
triển các trung tâm nghiên cứu xuất sắc và 
các viện nghiên cứu hiện có.

pgS.tS phùng Xuân nhạ nhấn mạnh, 
đhQghn và trung tâm nghiên cứu Julich 
có tiềm năng hợp tác lớn trong rất nhiều 
lĩnh vực. tuy nhiên, phó giám đốc cũng 
cho rằng hai bên cần tập trung thúc đẩy 
quan hệ hợp tác trong một số lĩnh vực là 
thế mạnh trước, đặc biệt là công nghệ 
nano, sau đó sẽ mở rộng ra các lĩnh vực 
khác nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác. 
trường đh khoa học tự nhiên sẽ lựa chọn 

một số cán bộ giỏi sang trung tâm học 
tập, nâng cao trình độ nghiên cứu, học hỏi 
kinh nghiệm.

gS.tS Stefan Blugel hoàn toàn nhất trí với 
đề xuất của đhQghn đồng thời cho biết 
trung tâm sẽ tạo điều kiện hỗ trợ thuận 
lợi nhất cho cán bộ đhQghn khi sang học 
tập tại trung tâm.

Bình vũ
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tin tức

Từ 20-23/9/2012, Bộ khoa học và 
công nghệ, ủy ban khoa học và 
công nghệ aSean cùng với uBnd 

tp hồ chí minh, uBnd tp hà nội đã 
phối hợp tổ chức techmart vietnam 
2012 tại cung văn hóa hữu nghị.

tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 71 
cúp vàng techmart cho các doanh 
nghiệp trong nước và 28 cúp vàng 
techmart cho các doanh nghiệp, đơn 
vị nước ngoài, trong đó có một số sản 
phẩm của trường đh khoa học tự 
nhiên và trường đh công nghệ thuộc 
đhQghn đã tham gia và giành được 
giải thưởng lớn.

trường đh công nghệ, đhQghn có 
2 sản phẩm được trao cúp vàng là sản 
phẩm “cảm biến đo từ trường & cảm 
biến đo góc độ nhạy & độ phân giải 
cao” của nhóm tác giả gS.tS nguyễn 
hữu đức, tS. đỗ thị hương giang và 
sản phẩm “khối tổ hợp công suất lớn 
băng tần l với các bộ chia/cộng kiểu cầu 
Wilkinson dung cho máy phát nhận biết 
chủ quyền Quốc gia” của tác giả pgS.tS 
Bạch gia dương.

trường đh khoa học tự nhiên nhận 
được 1 cúp vàng và Bằng khen cho 
sản phẩm “khẩu trang diệt khuẩn 

bằng công nghệ nano tio2” do pgS.
tS. phạm văn nho chủ trì. chứng nhận 
cúp vàng và Bằng khen do Bộ trưởng Bộ 
khcn trực tiếp trao tặng.

với chủ đề “liên kết cùng hội nhập 
và phát triển bền vững”, techmart 
vietnam 2012 là sự kiện khoa học và 
công nghệ (kh&cn) nổi bật, một hoạt 
động hết sức thiết thực, linh hoạt và hiệu 
quả trong việc đẩy mạnh việc tạo lập và 
phát triển thị trường công nghệ, tăng 
cường gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo 

với sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đổi mới 
công nghệ, xúc tiến thương mại hoá sản 
phẩm kh&cn. đồng thời, chương trình 
cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh, năng suất lao động và chất lượng 
hàng hoá, dịch vụ, tôn vinh năng lực và 
sức sáng tạo của đội ngũ kh&cn đất 
nước cũng như tăng cường trao đổi hợp 
tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 
với các nước aSean + 3 và các nước eu, 
nga, mỹ. 

Sinh vũ

Sản phẩm của đhQghn được trao thưởng tại techmart việt nam 2012 

Ngày 2/10/2012, pgS.tS nguyễn 
kim Sơn – phó giám đốc 
đhQghn đã có buổi làm việc 

với ông osami amaya – chủ tịch tập 
đoàn aSk. 

aSk là tập đoàn xuất bản lớn tại nhật 
Bản về sách giấy và sách điện tử. aSk 
chuyên xuất bản sách giáo khoa dạy 
tiếng nhật dành cho người nước ngoài 
bằng 4 thứ tiếng: nhật, trung, hàn và 
tiếng anh. aSk là một trong những 
trung tâm phân phối sách lớn nhất tại 
nhật Bản với phạm vi phân phối chủ 
yếu không chỉ trong nước mà còn ra các 
nước khác như trung Quốc, hàn Quốc, 
và đài loan.

tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về 
khả năng hợp tác xuất bản một số cuốn 
sách giáo trình dạy tiếng nhật cho người 
nước ngoài.

pgS.tS nguyễn kim Sơn cho biết, 
đhQghn đã thiết lập mối quan hệ hợp 
tác với rất nhiều đối tác từ nhật Bản. 
chính vì vậy, đhQghn sẽ tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để nhà xuất bản 
đhQghn phối hợp với aSk trong việc 
xuất bản. pgS.tS nguyễn kim Sơn nhấn 

mạnh, đhQghn sẽ hỗ trợ tập đoàn 
quảng bá, giới thiệu sách đồng thời 
mong muốn aSk sẽ có những trao đổi, 
hỗ trợ đhQghn trong quá trình biên 
soạn.

Sinh vũ
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trang tin 
đhQg.hcm

tin tức

khẳng định được tính vượt trội của mô hình đại học tiên tiến 

Ngày 21/10/2012, thủ tướng chính phủ 
nguyễn tấn dũng đã về tham dự lễ 
khai khóa 2012 và khánh thành ký túc 

xá sinh viên đại học Quốc gia thành phố hồ chí 
minh (đhQg-hcm).

cùng  tham dự buổi lễ còn có đồng chí lê 
thanh hải, uv Bộ chính trị, Bí thư thành ủy 
tp hcm, lãnh đạo các Bộ giáo dục&đào tạo, 
khoa học - công nghệ, Xây dựng, tài nguyên 
và môi trường; lãnh đạo nhiều tỉnh thành, địa 
phương và hơn 1500 các nhà khoa học, cán 
bộ, giảng viên, sinh viên đhQg-hcm.

thay mặt chính phủ, thủ tướng nguyễn tấn 
dũng đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng 
những thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy và 
trò tập thể đhQg-hcm đã giành được trong 
suốt chặng đường xây dựng và phát triển. thủ 
tướng nhấn mạnh, sau 17 năm xây dựng và 
phát triển, đhQg-hcm đã có bước tiến bộ và 
đạt được những thành tích đáng kể; đã khẳng 
định được tính vượt trội của mô hình đại học 
tiên tiến và thể hiện được vai trò tiên phong, 
nòng cốt trong quá trình đổi mới giáo dục đại 
học của việt nam và hiện nay đhQg-hcm 
đang trở thành một trung tâm đào tạo bậc 
đại học, nghiên cứu khoa học và công nghệ 
đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao gồm 06 
trường đại học chuyên ngành, hàng chục viện, 
trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. 
đội ngũ cán bộ giảng viên, công nhân viên phát 
triển nhanh cả về số lượng và chất lượng với hơn 
5.300 người, trong đó nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc 
sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. năng lực 

đào tạo tăng nhanh, hàng năm đã đào tạo 
được khoảng 1 vạn kỹ sư, cử nhân, hơn 1500 
thạc sĩ với chất lượng ngày càng cao.

hoạt động đào tạo đã từng bước chuẩn hóa 
theo các tiêu chuẩn, tiêu chí chung của quốc 
tế. chương trình, phương pháp đào tạo đã 
từng bước được đổi mới, đã triển khai nhiều 
chương trình tiên tiến, liên kết quốc tế. học chế 
tín chỉ được hoàn thiện và áp dụng trong tất 
cả các trình độ, loại hình đào tạo; là cơ sở đại 
học đầu tiên nghiên cứu và thí điểm áp dụng 
các công nghệ đào tạo mới cdio của quốc tế; 
tăng cường công tác kiểm định chất lượng, tích 
cực áp dụng các hệ thống bảo đảm chất lượng 
quốc tế cho các chương trình đào tạo.

công tác nghiên cứu khoa học có bước phát 
triển đáng kể, đã tập trung nghiên cứu các lĩnh 
vực khoa học mũi nhọn, hiên đại, thiết thực 
gắn liền với nhu cầu xã hội; đầu tư xây dựng 
các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; 
đã hình thành được hàng chục nhóm nghiên 
cứu mạnh, đi tiên phong trong những hướng 
nghiên cứu hiện đại như: công nghệ sinh học, 
kỹ thuật y sinh, vật liệu nano, năng lượng, công 
nghệ vi mạch, công nghệ thông tin, khoa học 
tính toán… đhQg-hcm đã triển khai nhiều 
công trình nghiên cứu, ứng dụng, đạt được 
nhiều thành tựu và đang dần hình thành các 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong 
đại học ; đã có nhiều bài nghiên cứu được đăng 
trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước, 
được quốc tế đánh giá cao trong xếp hạng 
nhóm các tổ chức nghiên cứu và đào tạo.

đồng thời, thủ tướng chính phủ nhắn nhủ, 
bước sang giai đoạn phát triển mới, thế giới 
đang chuyển mạnh từ kinh tế tài nguyên sang 
kinh tế tri thức; việc sáng tạo và ứng dụng tri 
thức đóng vai trò quyết định tạo ra của cải vật 
chất, trở thành động lực chủ yếu của sự tăng 
trưởng kinh tế và tạo lợi thế cạnh tranh, hơn 
bao giờ hết, giáo dục đào tạo ngày càng có vai 
trò đặc biệt quan trọng.

trong bối cảnh chung của đất nước, với tư cách 
là một trung tâm đại học lớn, có truyền thống 
trong hệ thống giáo dục đại học cả nước, 
đhQg-hcm phải nỗ lực phấn đấu phát triển 
nhanh hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của 
một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực 
chất lượng cao, như định hướng chiến lược của 
đảng và chính phủ; đi đầu trong việc thực hiện 
chủ trương đổi mới căn bản toàn diện nền giáo 
dục quốc dân; tập trung cao nhất cho nâng 
cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, sớm 
đưa đhQg-hcm đạt được trình độ quốc tế ở 
nhiều lĩnh vực hoạt động.

cũng trong sáng 21/10, thủ tướng nguyễn 
tấn dũng đã tới dự lễ khánh thành ký túc xá 
sinh viên đhQg-hcm. đây là dự án có quy mô 
lớn của đhQg-hcm với tổng mức đầu tư lên 
đến 3.529,904 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở và sinh 
hoạt cho khoảng 60.000 sinh viên học tập tại 
đại học Quốc gia và các trường thuộc khu vực 
đông-Bắc thành phố.
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gS.ngnd nguyễn đình tứ 

nhân cách lớn của trí thức yêu nước
nhà vật lí tài năng 

nguyễn đình tứ bước vào con đường nghiên cứu trong lĩnh 
vực vật lí hạt cơ bản từ tháng 8/1957 với vị trí cộng tác viên 
khoa học của phòng thí nghiệm năng lượng cao thuộc viện 

liên hiệp nghiên cứu hạt nhân (Jinr) ở thành phố đúpna, 
nước nga (liên xô trước đây).

tại đây, dưới sự lãnh đạo của viện sĩ viện hàn lâm khoa học 
liên Xô vesler, người đề xuất nguyên lí và chỉ đạo xây dựng 
thành công ở đúpna máy gia tốc Synchrophasotron tiên tiến 
nhất thời bấy giờ, nhà khoa học nguyễn đình tứ đã cùng với 
các nhà khoa học khác đến từ các nước hội viên của Jinr tiến 
hành nhiều nghiên cứu có giá trị về vật lí hạt cơ bản.

ai cũng biết, từ đầu thế kỉ 20, con người đã biết nguyên tử 
(thành phần nhỏ nhất đặc trưng cho các nguyên tố hoá học) 
bao gồm hạt nhân nằm ở giữa và các electron quay xung 
quanh. đến những năm 1930 lại biết thêm: hạt nhân cũng 
là một hệ phức tạp tạo bởi nhiều hạt bé hơn gọi là các hạt cơ 
bản.

từ đấy, việc phát hiện các hạt cơ bản trở nên hấp dẫn và thu 
hút nhiều trí tuệ và tiến bộ công nghệ cao của thế giới. các 
kết quả thu được làm cho bức tranh của thế giới vi mô thêm 
phong phú, khẳng định hoặc phủ định các mẫu lí thuyết, tạo 
tiền đề cho những phát hiện mới. vì thế, giới khoa học đánh 
giá rất cao những công trình phát hiện thêm một hạt cơ bản. 
và đã có một số giải thưởng nobel vật lí trao cho những phát 
minh trong lĩnh vực này.

pv (tổng hợp)

kỶ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11

gS.ngnd nguyễn đình tứ sinh ngày 1/10/1932, trong một gia 
đình nhà giáo giàu truyền thống hiếu học, yêu nước tại làng 
nguyên Xá, xã Song lộc, huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh. ngay từ 
nhỏ, gS.ngnd nguyễn đình tứ đã bộc lộ tư chất thông minh, 
cốt cách đặc biệt: học giỏi, học vượt cấp, học vượt thời gian 
với một sự say mê tìm tòi, khám phá cao độ. từ khi vào học ở 
trường làng, ở huyện, ở tỉnh cho đến khi học ở nước ngoài, ông 
luôn luôn đứng vị trí đầu bảng. ông trở thành đảng viên đảng 
cộng sản việt nam từ năm 17 tuổi, khi còn là học sinh phổ 
thông. được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, gS. nguyễn 
đình tứ đã từng bước trưởng thành và trở thành người cộng 
sản trung kiên, một nhà khoa học đầu ngành vật lí hạt nhân, 
một nhà lãnh đạo uy tín của đảng, nhà nước.
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Bước vào con đường khoa học này, nhà khoa học trẻ nguyễn 
đinh tứ với vốn liếng chủ yếu về kiến thức thuộc ngành thuỷ 
lợi - thuỷ điện (tốt nghiệp trường đại học thuỷ lợi vũ hán, 
trung Quốc), nhưng bằng con đường tự học, trong thời gian 
ngắn đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về chuyên 
môn và cả về tiếng nga. 

trong hơn 10 năm với hai thời kỳ (8/1957 - 6/1963 và 6/1966 
- 6/1971), ông nhanh chóng trưởng thành và nổi bật lên trong 
đồng nghiệp là nhà vật lí thực nghiệm am hiểu sâu vật lí lí 
thuyết và phương pháp tính toán, sử dụng thành thạo 4 ngôn 
ngữ nga, pháp, hoa, anh, đóng vai trò đề xuất, định hướng 
nghiên cứu và xử lí kết quả các thí nghiệm phức tạp và hiện đại. 

ông đã đóng góp xuất sắc trong những thành tựu nghiên cứu 
của tập thể khoa học quốc tế và trên 50 công trình khoa học 
đã công bố. viện sĩ, giám đốc phòng thí nghiệm năng lượng 
cao, gS Baldin đã đánh giá: "ngay từ những năm 1958-1962 
với sự tham gia tích cực của nguyễn đình tứ, viện nghiên 
cứu đubna đã thu được những kết quả vật lí rất quan trọng. 
ngay lúc đó anh đã chứng tỏ khả năng xuất sắc... là một trong 
những nhà vật lí hàng đầu". 

đặc biệt ông là một trong những tác giả chủ chốt của công 
trình phát minh một hạt cơ bản mới, gọi là “phản hạt sigma 
âm”. năm 1960, từ trung tâm đubna phát ra thông báo: đã 
phát hiện bằng thực nghiệm hiện tượng chưa biết trước đây 
về sự tạo thành “phản hạt của hạt sigma âm”. phát hiện được 
phản hạt sigma âm là một sự kiện khoa học hấp dẫn vì nó khó 
khăn và hiếm hoi vô cùng do ở thế giới quanh ta số phản hạt 

rất hiếm và tồn tại rất ít so với số hạt. mặc dù có thể ở một 
phản thế giới đâu đó trong vũ trụ bức tranh có thể ngược lại, 
tức số phản hạt nhiều hơn số hạt. phát minh hạt mới này một 
lần nữa khẳng định luận thuyết về phản hạt đã được nhà lí 
thuyết lỗi lạc dirac đề xuất năm 1928 và cùng với những phản 
hạt tìm thấy trước đó minh chứng thêm cho sự tồn tại của 
phản vật chất trong thế giới tự nhiên, trong vũ trụ bao la. 

“gS. nguyễn đình tứ luôn thể hiện rõ 
là một nhân cách lớn của trí thức yêu 
nước, một nhà giáo mẫu mực, nhà lãnh 

đạo tài ba với tinh thần tiên phong, gương 
mẫu, giản dị. ông đã được tặng giải thưởng 
hồ chí minh về khoa học công nghệ cho cụm 
công trình “nghiên cứu tương tác của các hạt 
cơ bản và hạt nhân ở năng lượng cao và phát 
hiện phản hạt hyperon Sigma âm”, đây cũng 
là một trong những thành tựu khoa học công 
nghệ vĩ đại của thế kỉ XX. đó là những ghi 
nhận vô cùng có ý nghĩa đối với sự nghiệp 
nghiên cứu của cá nhân ông cũng như với nền 
khoa học và giáo dục đào tạo của đất nước”. 

pgS.tS đinh thế huynh - Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương
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nhà Quản lí Xuất Sắc

tháng 7/1971, gS. nguyễn đình tứ về nước và được cử đảm 
nhận trách nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Bí 
thư đảng uỷ trường đại học tổng hợp hà nội. ông đã đặc 
biệt quan tâm phát triển cơ cấu ngành học, chương trình, giáo 
trình cũng như đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy 
và nghiên cứu khoa học, xây dựng điều kiện cơ sở vật chất để 
phát triển nhà trường. ông cũng là người chủ trì đề án trình Bộ 
đại học và trung học chuyên nghiệp mở thêm một số ngành 
học mới, thành lập một số khoa mới đáp ứng yêu cầu phát 
triển nền kinh tế - xã hội.

từ năm 1976 đến năm 1986, gS. nguyễn đình tứ lần lượt 
đảm nhiệm các chức vụ thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ đại học 
và trung học chuyên nghiệp – đây cũng là giai đoạn cuộc 
kháng chiến chống mỹ cứu nước đã kết thúc, tổ quốc thống 
nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. trên cương vị của mình, 
gS. nguyễn đình tứ và các cộng sự đã đưa ngành giáo dục 
đào tạo đi những bước táo bạo như: sắp xếp các trường đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp miền nam theo mô 
hình nhà trường xã hội chủ nghĩa thống nhất trong cả nước; 
mở 3 trường dự bị đại học để tạo nguồn cán bộ có trình độ 
cao cho các đối tượng chính sách, dân tộc miền núi; thành lập 
tại các tỉnh trong cả nước 5 trường trung học chuyên nghiệp 
(nông nghiệp, công nghiệp, y tế, sư phạm, văn hoá) để đào 
tạo lực lượng lao động tại chỗ cho địa phương; hệ thống đào 
tạo tại chức - tiền thân của các trung tâm giáo dục thường 
xuyên ra đời.

Bằng việc triển khai hàng loạt các chủ trương lớn, ngành đào 
tạo đại học và trung học chuyên nghiệp việt nam đã có một 
diện mạo mới như tiến hành đào tạo sau đại học, phong học 
hàm giáo sư, phó giáo sư ở trong nước; áp dụng công nghệ 
thông tin và công cụ hiện đại để tổ chức tuyển sinh; cử chuyên 
gia việt nam ra nước ngoài làm việc; chỉ đạo công tác nghiên 
cứu khoa học thiết thực phục vụ sản xuất và đời sống... ngoài 
ra, ông cũng rất chú trọng đến chất lượng đào tạo với việc 
phát động các phong trào dạy tốt - học tốt; cải tiến chương 
trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy; thi đua xây dựng mô 
hình trường tiên tiến...

cùng với những đóng góp to lớn trong lĩnh vực khoa học và 
giáo dục, gS. nguyễn đình tứ còn là một nhà chính trị có uy 
tín, một cán bộ ưu tú của đảng và nhà nước. gần 40 năm 
công tác (từ 1957-1996), gS. nguyễn đình tứ đã được đảng, 
nhà nước giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: 
trưởng đoàn cán bộ khoa học việt nam công tác tại viện 
nghiên cứu hạt nhân dubna, liên Xô; viện trưởng viện năng 
lượng nguyên tử Quốc gia; Bộ trưởng Bộ đại học và trung 
học chuyên nghiệp; ủy viên hội đồng nhà nước, chủ nhiệm 
ủy ban khoa học-kỹ thuật của Quốc hội; trưởng Ban khoa 
giáo trung ương; Bí thư trung ương đảng, ủy viên Bộ chính 
trị khóa viii.... trên tất cả các cương vị lãnh đạo, gS. nguyễn 
đình tứ đã tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục-đào tạo, góp phần 
to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền giáo dục nước 
nhà. 
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giáo Sư võ Quý 

“tôi còn nhiều việc phải làm”
gS. võ Quý, nhà môi trường học việt nam đã được tạp chí time (mỹ) bình chọn là người hùng về môi 
trường năm 2008 và có bài nói về giáo sư do tác giả hannah Beech viết, đăng trên tạp chí này.

mặc dù đã ở vào độ tuổi xưa nay 
hiếm, nhưng gS. võ Quý, 78 
tuổi, nhà Sinh vật học việt nam 

vẫn dành nhiều thời gian cho nghiên cứu. 
giáo sư đã dành nhiều thập kỷ để cố gắng 
"gây dựng" cuộc sống cho 2 triệu ha rừng 
bị phá hủy do chất diệt cỏ và chiến dịch 
đánh bom của mỹ trong chiến tranh việt 
nam. 

tuy nhiên hiện nay, mối đe dọa lớn nhất 
cho môi trường việt nam, không phải chỉ 
là sự tàn phá do cuộc chiến tranh trước đây, 
mà còn là sự phát triển nhanh nền kinh tế 
thị trường ở việt nam. nhiều nhà máy phải 
chịu một phần trách nhiệm về hạn hán, khí 
độc thải trực tiếp vào bầu trời, mất mùa 
và vật liệu xây dựng (đặc biệt là gỗ). "tôi 
cố gắng tuyên truyền cho thế hệ trẻ của 
chúng tôi phải bảo tồn thiên nhiên", gS. 
võ Quý - nhà môi trường học lớn nhất việt 
nam nói, "nhưng một số người lại thích 
kiếm tiền hơn là chăm sóc, bảo vệ và trồng 
rừng".

việt nam bổ nhiệm người giữ chức bảo 
tồn động vật hoang dã đầu tiên vào năm 
1962, nhưng như gS. võ Quý thừa nhận, 
"thời kỳ đó gặp không ít khó khăn, tồn 
tại, vì lúc ấy cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp 
diễn". Sau khi việt nam giành độc lập, 
thống nhất đất nước vào năm 1975, ông 
đã cùng đồng nghiệp phát triển một mạng 
lưới các vườn quốc gia và khu bảo tồn. 
hiện nay, việt nam tự hào có 126 khu bảo 
tồn, mặc dù việc thực hiện các quy định 
của khu bảo tồn không phải lúc nào cũng 
được tuân thủ. 

từ đó, gS. võ Quý bắt đầu chương trình 
hoạt động dựa vào cộng đồng và lâm 
nghiệp hóa, tức là giao đất, giao rừng trực 
tiếp cho nông dân, giới thiệu, chứng minh 
một cách tiếp cận mới, hiệu quả hơn so 
với cách làm cũ. năm 1985, ông thành lập 
trung tâm nghiên cứu môi trường Quốc 
gia đầu tiên tại trường đại học tổng hợp 
hà nội. gS. võ Quý nhớ lại, "thời đó rất 
khó khăn, chúng tôi đã phải kiêm nhiệm 

tất cả các công việc". 

thật vậy, hoàn cảnh đã khiến gS. võ Quý 
tự mình trở thành một "người máy" trong 
hoạt động môi trường. nguyên tắc trong 
công việc của nhà tự nhiên học việt nam là 
không đổ lỗi cho hoàn cảnh, vượt lên mọi 
khó khăn, bản thân ông không ngừng học 
hỏi, trau dồi kiến thức. ông tranh thủ thời 
gian rảnh rỗi, để sưu tầm và viết về các loài 
chim của việt nam. nó đã trở thành cuốn 
sách đầu tiên về quần thể động vật việt 
nam trong kỷ nguyên hiện đại. 

hai việc lớn mà ông làm được trong cuốn 
sách là giới thiệu về loài gà lôi do chính gS. 
võ Quý phát hiện năm 1964 và loài sếu 
quý hiếm do ông trực tiếp bắt được. loài 
này đã từng di cư đến việt nam, nhưng bị 
tuyệt chủng trong chiến tranh. ông cũng 
đã thiết lập được một khu bảo tồn các loài 
chim. hiện nay, đã có hàng trăm loài sếu 
nêu trên (eastern Sarus cranes) sống ở 
vùng đất ngập nước của việt nam. chúng 
có chiều cao trung bình 1,8m và là một 
trong những loài chim cao nhất thế giới. 

mặc dù đã nghỉ hưu từ rất lâu, nhưng gS. 
võ Quý vẫn tích cực tham gia vào các dự án 
trồng rừng và bảo tồn sinh thái. gần đây, 
ông vẫn còn đi thăm một khu vực vừa được 
khôi phục khỏi những ảnh hưởng của chất 
độc da cam và bom napan sau chiến tranh. 
ông còn làm cố vấn cho thanh niên về vấn 
đề ô nhiễm không khí và các phản ứng 
phụ của công nghiệp hóa, nhưng vẫn hài 
hòa với khát vọng của tuổi trẻ về kế hoạch 
làm chủ các thiết bị kĩ thuật trong nhà máy 
công nghệ cao. ông cũng lên tiếng chống 
lại tình trạng thương mại hóa động vật 
hoang dã, nạn chặt phá rừng bừa bãi. 

"tôi quá già", gS. võ Quý nói, "nhưng 
tôi sẽ không dừng lại, tôi thấy mình vẫn có 
nhiều việc để làm". 

minh Quang (Theo Time)
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đây là chia sẻ của gS.tSkh 
vũ minh giang – phó giám 
đốc đhQghn nhân ngày 
nhà giáo việt nam 20/11. 
gS.tSkh vũ minh giang 

cho rằng, đội ngũ các thầy cô 
giáo và đội ngũ cán bộ quản 

lý các cấp sẽ đóng vai trò 
quyết định sự thành bại trên 

con đường xây dựng và phát 
triển đhQghn.

Thưa Giáo sư, yếu tố con người đóng vai 
trò như thế nào đối với sự phát triển của 
ĐHQGHN?

đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển 
giáo dục đào tạo hiện nay chúng ta cần 
nhiều yếu tố, nhưng yếu tố cốt yếu phải 
là người thầy. đhQghn đang đi theo cách 
riêng của mình và ngày càng nhận được sự 
ủng hộ của xã hội, sự động viên của lãnh 
đạo các cấp, đó là chọn ra những ngành, 
chuyên ngành đã có những yếu tố cận kề 
quốc tế tập trung đầu tư để nhanh chóng 
đạt trình độ quốc tế, còn gọi là nhiệm 
vụ chiến lược. đhQghn coi nhiệm vụ 
chiến lược là cách nhanh nhất, hiệu quả 
nhất trong điều kiện hiện nay để đưa các 
chương trình đào tạo lên đẳng cấp quốc tế, 
trong đó yếu tố hạt nhân và cốt lõi là làm 
sao có được đội ngũ cán bộ quản lý, giảng 
dạy, phục vụ xứng tầm.

trong quá trình triển khai nhiệm vụ chiến 
lược, đhQghn luôn coi việc đào tạo con 

người đóng vai trò quyết định. trong điều 
kiện còn hạn chế thì việc đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ người thầy có trình độ quốc 
tế là con đường đi đúng đắn, nhanh và bền 
vững nhất.

nhưng khi nói đến nguồn nhân lực nếu chỉ 
nói đến đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên 
cứu chưa đủ, mà quyết định chất lượng 
còn ở công tác quản trị nhân lực, tức là 
những người làm công tác quản lý. chẳng 
hạn, một đội ngũ thầy giỏi nhưng tổ chức 
đào tạo không tốt thì chất lượng cũng 
không thể cao. do vậy, đội ngũ các thầy 
cô giáo và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp 
sẽ đóng vai trò quyết định trên con đường 
vươn tới đẳng cấp quốc tế, quyết định sự 
thành bại trên con đường xây dựng và phát 
triển đhQghn.

Xin Giáo sư cho biết đôi nét về đội ngũ cán 
bộ của ĐHQGHN hiện nay?

hiện nay, nếu tính về mặt ưu trội thì 
đhQghn có đội ngũ cán bộ nghiên cứu 

khoa học tham gia giảng dạy trình độ cao, 
chất lượng cao và nghiên cứu khoa học 
đỉnh cao hùng hậu hàng đầu cả nước. 
tỉ lệ tiến sĩ so với sinh viên, hay đội ngũ 
những người thầy giỏi ở đhQghn đứng 
đầu trong hệ thống các trường đh ở việt 
nam. nhiều nhà khoa học thuộc vào hàng 
ngũ những nhà khoa học trình độ thế giới, 
nhận nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, 
đã từng công bố những công trình tầm cỡ.

đhQghn là cái nôi đào tạo các tài năng, hệ 
thống các đơn vị đào tạo trong đhQghn 
đã tạo được tiếng vang, được xã hội ghi 
nhận. trong thời gian qua, đhQghn đã 
trở thành cơ sở hàng đầu cả nước trong 
việc đào tạo trình độ cao, chất lượng cao. 
những sinh viên, học viên của đhQghn 
khi tiếp tục theo đuổi các chương trình đào 
tạo ở nước ngoài đều được những trường 
đh này đánh giá cao.

Đội ngũ cán bộ của ĐHQGHN đã có những 
đóng góp như thế nào đối với sự phát triển 

con người đóng vai trò Quyết định 
trên con đường vươn tới đẳng cấp Quốc tế

GS.TSKH Vũ Minh Giang 

đức minh (thực hiện)
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của ĐHQGHN nói riêng và của đất nước 
nói chung, thưa Giáo sư?

nếu nhìn tổng thể thì đến nay, đội ngũ các 
nhà khoa học của đhQghn đã có những 
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát 
triển của đhQghn nói riêng và sự phát 
triển, hội nhập của đất nước nói chung. 
trong những giải thưởng lớn, danh giá của 
đảng, nhà nước như: giải thưởng hồ chí 
minh, giải thưởng nhà nước về khoa học 
công nghệ đều có sự đóng góp lớn của các 
nhà khoa học đhQghn. các nhà khoa 
học của đhQghn cũng đã tham gia tích 
cực, hiệu quả vào việc giải quyết những vấn 
đề quan trọng của đất nước như: đổi mới 
hệ thống chính trị, chủ quyền biển đảo, 
điểm nóng nam Bộ, biến đổi khí hậu…

tuy nhiên, có một điều đang trở thành mối 
lo đó là những đội ngũ cán bộ đầu đàn, 
đầu ngành đang ở độ tuổi cao. Sự hẫng 
hụt đội ngũ kế cận là điều có thể trông thấy 
rõ ràng. Bên cạnh đó, có một hạn chế nữa 
đó là nhiều nhà khoa học vốn ngoại ngữ 
còn yếu. mặt khác, có một hạn chế chung 
của giáo dục đại học nước ta chính là mối 
quan hệ giữa nhà trường và xã hội đang 
còn ở khoảng cách khá lớn.

rõ ràng, những thành tựu đạt được trong 
việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
vẫn chưa đủ trước yêu cầu phát triển ngày 
càng cao của đất nước.

Vậy làm sao để có được đội ngũ như ý cả 

về số lượng và chất lượng, thưa Giáo sư?

trước hết, đối với việc tuyển dụng cán bộ 
giảng dạy tại đhQghn bắt buộc phải có 
trình độ tiến sĩ. Bên cạnh việc thu hút người 
tài thì phải chú trọng sử dụng những người 
có năng lực hiện có và tạo điều kiện bồi 
dưỡng để họ phát triển. những cán bộ 
làm khoa học của đhQghn luôn được 
tạo điều kiện phát triển, nâng cao năng lực 
nghiên cứu để có những đóng góp thiết 
thực vào sự phát triển đhQghn và đất 
nước. Bên cạnh việc tăng cường các đề tài 
nghiên cứu, tạo điều kiện cơ sở vật chất, 
hạ tầng làm việc thì đhQghn luôn tạo ra 
môi trường học thuật tốt, lành mạnh, luôn 
có những chương trình đầu tư chiều sâu, 
tăng cường năng lực để giúp các nhà khoa 
học phát huy tài năng, cống hiến. và quan 
trọng hơn cả, đhQghn luôn quan tâm 
đến đời sống của cán bộ, đặc biệt là cán 
bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tạo 
điều kiện cho các nhà khoa học có đề tài 
nghiên cứu, có kinh phí khoa học để hoạt 
động và có những chính sách nâng đỡ để 
họ tham gia vào những đề tài nghiên cứu 
lớn. có thể thấy, các nhà khoa học của 
đhQghn thường trúng những đề tài, dự 
án nghiên cứu lớn của nhà nước. ngoài ra, 
đhQghn có những quy định để khuyến 
khích những người có năng lực về làm 
nghiên cứu sinh, chẳng hạn như nghiên 
cứu sinh được tham gia vào kinh phí hoạt 
động khoa học của đhQghn. điều này 

giúp nghiên cứu sinh học thật, nghiên cứu 
thật và được “nhúng” vào môi trường 
khoa học ngay từ đầu.

ĐHQGHN phải làm gì để chăm lo cũng như 
thu hút hiệu quả hơn nữa người tài?

đhQghn mong muốn sớm có những 
chính sách hiệu quả hơn nữa để đãi ngộ 
cán bộ theo năng lực, chứ không chỉ là 
danh vị. đhQghn phải là nơi thí điểm trả 
lương theo năng lực thực tế. chẳng hạn, 
có thể đề xuất việc trả lương cho những 
cán bộ đạt trình độ quốc tế dựa trên những 
tiêu chí như: những công trình nghiên cứu 
đạt trình độ quốc tế, có kinh nghiệm đứng 
bục giảng tại những trường đh nước 
ngoài, hay sự suy tôn của đồng nghiệp… 
điều này vừa giúp khuyến khích kịp thời 
người có tài, vừa là tấm gương để những 
người khác phấn đấu. 

đhQghn cũng sẽ tăng cường hiệu quả 
công tác đào tạo và bồi dưỡng người tài 
để họ trở thành những nhà khoa học 
đầu ngành, đầu đàn kế cận. giúp những 
người có năng lực từ việc tham gia nghiên 
cứu khoa học ở tầm vừa phải đến những 
chương trình nghiên cứu tầm cỡ, tạo ra 
những sản phẩm mang tầm quốc gia và 
quốc tế. 

Xin cảm ơn Giáo sư!
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ia. n.ZaSSourSky 

người thầy đáng kính
có một nhà giáo, nhà báo, nhà 

hoạt động văn hóa - xã hội 
tầm quốc tế của liên bang nga 

vừa được chủ tịch nước ta tặng huân 
chương hữu nghị do những đóng góp 
tích cực đối với sự phát triển giáo dục, 
đào tạo nguồn nhân lực cho việt nam, 
góp phần tăng cường quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa chXhcn việt nam và lB 
nga (Quyết định của chủ tịch nước số 
322/Qđ-ctB ngày 16/3/2012). đó chính 
là gS.tS - thầy ia.n. Zassoursky của nhiều 
thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh học tại 
khoa Báo chí truyền thông, trường đại 
học tổng hợp Quốc gia matxcơva (mgu) 
mang tên m.v.lômônôxôp nổi tiếng. 
ông cũng vừa được giám đốc học viện 
ngoại giao việt nam phong tặng Bằng 
tiến sĩ danh dự của học viện (Qđ số 302/
Qđ-hvng ngày 21/8/2012).

khóa chúng tôi vào năm 1980 gồm có 4 
người từng là quân nhân là các anh đồng 
Quang tiến, đinh thế huynh, đỗ Quý 
doãn và tôi. về tuổi đời tôi trẻ nhất, anh 
tiến lớn nhất, từng tham gia chiến đấu 
gần 10 năm ở chiến trường miền nam 
trước ngày nước ta thống nhất. các khóa 
trước, khoa Báo chí thường nhận 2- 4 sinh 
viên việt nam, đến khóa tôi, khoa nhận 
cả 4 người vào học. anh trần đăng tuấn, 
nguyên phó tổng giám đốc đài thvn học 
trước khóa chúng tôi hiện vẫn lưu giữ được 
cuốn danh sách do trường lômônôxôp 
và khoa Báo chí trang trọng ghi rõ họ tên, 
ngày tốt nghiệp cử nhân, tiến sĩ của tất cả 
người nước ngoài từng theo học. con số 
người việt nam học khoa Báo chí khá lớn, 
ngoài 4 anh em chúng tôi, anh đăng tuấn, 
chị ý minh, còn các anh lê phúc nguyên, 
nguyễn đăng phát, vũ huyến, nguyễn 
đình lanh, lê hải, phạm tiến dũng, vũ 
đức tân, nguyễn vinh Quang… những 
lớp sang nga cuối cùng, học tại khoa 
Báo chí, trường lômônôxôp là các em 
trương lâm tuyền, phạm hồng nga, lê 
Xuân trà.  

ngày 4 chúng tôi học tại khoa Báo chí 
có nhiều kỉ niệm với khoa và với thầy 
ia.n.Zassoursky. ngày đó thầy mới 50 
tuổi (thầy sinh năm 1929), uy tín khoa 
học đã lớn lắm rồi, thầy bảo vệ luận án 
tiến sĩ trước năm 30 tuổi, sau đó ít năm 
là giáo sư, thành thạo nhiều ngoại ngữ, 
có hàng chục đầu sách, liên tục trình bày 
các tham luận về chủ đề báo chí truyền 
thông tại các hội thảo quốc tế lớn ở các 
cường quốc báo chí như mĩ, anh, Bắc 
âu. thời gian đầu bỡ ngỡ, nhiều việc 
chỉ liên quan đến hành chính, sinh hoạt, 
chúng tôi cũng xin gặp gS. Zassoursky 
và dù rất bận ông cũng dành thời gian 
tiếp, động viên cả 4 anh em chúng tôi rồi 
phân công trợ lí khoa trực tiếp giải quyết. 
chúng tôi được nghe ông giảng bài về 
lịch sử báo chí nước ngoài, phân tích vai 
trò, ảnh hưởng của báo chí trong quan 
hệ quốc tế… ông nói với chúng tôi rằng: 
tôi giúp anh chị tạo nên một cây tri thức 
về khoa học báo chí truyền thông cho 
mỗi người. cây đó có đủ gốc, thân, ngọn 
và các cành chính, còn chính các anh, chị 
phải khổ công, tâm huyết, tạo thêm thật 

nhiều nhành, lá, hoa, quả … để giúp đời.

khóa tôi có anh tiến là phát âm tiếng 
nga hay nhất, hay dùng câu ngắn và 
diễn đạt dí dỏm. anh doãn và tôi phát 
âm vẫn pha âm sắc miền trung việt nam 
khá nặng, nhưng khi sắp ra trường thì 
anh doãn là người duy nhất trong số 
chúng tôi, đã tranh thủ học thêm bằng 
Sư phạm tiếng nga, được cấp bằng 
giảng dạy hệ đại học về tiếng nga. thời 
đó, khoa Báo chí có các tổ bộ môn về 
Báo in, Báo truyền hình phát thanh, Báo 
ảnh, lịch sử báo chí … và phân khoa Báo 
chí Quốc tế (ngành này chỉ nhận mỗi 
khóa khoảng 50 nam sinh viên liên Xô 
với các năng khiếu về ngoại ngữ, ngoại 
giao…chứ không nhận người nước 
ngoài, trong khi khoa Báo chí mẹ mỗi 
khóa tuyển khoảng 500 sinh viên - kể cả 
sinh viên nước ngoài). anh huynh đăng 
kí vào bộ môn Báo in, anh doãn đăng kí 
ở bộ môn truyền hình phát thành và làm 
luận văn tốt nghiệp tại các bộ môn đó. 
tôi và anh tiến đăng kí tại bộ môn Báo 
ảnh, anh tiến mê ảnh, giỏi kĩ thuật và 
sắm đủ các phương tiện xịn lúc đó nên 

pgS.tS lê thanh Bình
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cũng làm luận văn tại bộ môn đó, còn tôi 
sau chuyển sang hướng nghiên cứu vai 
trò báo chí truyền thông trong văn hóa 
đối ngoại nên làm luận văn tại bộ môn 
Báo in. Sau này, tôi và anh huynh học 
tiếp lấy bằng tiến sĩ. anh huynh tiếp tục 
nghiên cứu đề tài liên quan lịch sử báo 
chí nước ta, còn tôi vẫn chọn đề tài vai 
trò báo chí truyền thông trong phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội một quốc gia. 
tôi lại được làm việc với thầy Zassoursky 
với tư cách là thầy hướng dẫn cùng với 
thầy v.X.grammaticov (công tác tại đài 
phát thanh matxcơva). phân công của 
khoa như vậy nhưng thầy Zassoursky 
rất bận nên sau khi thông qua tên đề 
tài, góp ý về khung lí luận và kê cho 
một danh sách các sách cần đọc thì chủ 
yếu là người hướng dẫn thứ 2 giúp tôi 
hoàn thiện luận án. thỉnh thoảng thầy 
Zassoursky lại gợi ý đọc thêm vài cuốn 
sách mới và cho tôi mượn vài cuốn từ 
chính thư viện của ông.     

thời còn sinh viên và cả sau này làm 
nghiên cứu sinh nữa, tôi nổi tiếng về chịu 
rét kém, vì thế tôi phải mặc rất nhiều 
áo, tuy thế đông xuân nhị kì vẫn bị vài 
lần cảm cúm, viêm họng nặng. chắc 
nhiều thầy cô trong khoa biết nên thầy 
Zassoursky cũng biết. có lần vào mùa 
đông gặp tôi khi tôi đang làm nghiên 
cứu sinh năm thứ 2, ông hỏi: em có lạnh 
không? tôi thưa có. ông hỏi tôi về cửa 
sổ phòng ở của tôi ở kí túc xá để dặn: 
cần dán giấy thật kín, nếu không dễ cảm 
lắm. Sau đó ông lại vội dặn tôi một số việc 
liên quan luận án. Sau khi lĩnh bằng tiến 
sĩ báo chí, đến chào từ biệt người thầy 
kính yêu, ông ngồi với tôi một lúc, ông 
kể lại ngày đầu tiên có sinh viên người 
việt nam đến học tại các khoa khác, rồi 
các khóa sinh viên việt nam học báo chí 
sớm nhất, những người mà thầy nhớ tên, 
dặn dò tôi rất kiệm lời, nhưng chứa chan 
tình cảm. trước khi chia tay, ông tặng tôi 
cuốn media debates. 

nom thầy Zassoursky giản dị, khiêm tốn 
nhưng thầy rất nổi tiếng trong làng báo 
quốc tế, năm 2004 khi đến làm việc với 
gS. micael park, trưởng khoa truyền 
thông đại chúng của đại học university 
of South california, khi biết tôi là học trò 
thầy Zassoursky, gS.m. park đã hết sức 

nhiệt tình giúp đỡ tôi. không chỉ nhiều 
thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh việt 
nam và từ nhiều quốc gia đã qua tay ông 
đào tạo mà các học giả, nhà nghiên cứu 
về báo chí truyền thông nhiều nước nữa 
đã từng được nghe ông giảng bài trực 
tiếp trên giảng đường hay tại các cuộc 
hội thảo, hội nghị khoa học… do cống 
hiến về giáo dục văn hóa xuất sắc, năm 
1996, ông được nhận giải thưởng của 
uneSco.

nhân đây tôi cũng xin thưa với thầy 
rằng: trong số nhiều học trò của thầy, 
có nhiều người trở thành nhà báo, nhà 
quản lí báo chí xuất sắc, giữ các cương 
vị quan trọng trong xã hội thì tôi và 
anh nguyễn văn dững (người sang học 
nghiên cứu sinh khóa cuối tại khoa Báo 
mgu từ năm 1989) hiện là đi theo con 
đường giảng dạy ngành báo chí. anh 
dững từng là nghiên cứu sinh dưới sự 
hướng dẫn của nhà lí luận báo chí lừng 
danh (tác giả cuốn sách dẫn luận báo 
chí) gS.tS prokhorov. anh dững nay là 
trưởng khoa Báo chí của học viện Báo 
chí tuyên truyền, người đã tổ chức thành 
công buổi giao lưu giữa gS. Zassourky 
với sinh viên học viện Báo chí tuyên 
truyền. riêng tại học viện ngoại giao 
chúng tôi có khoa truyền thông quốc 
tế và văn hóa đối ngoại (đào tạo ngành 
truyền thông quốc tế). khoa này tương 
tự như phân khoa Báo chí quốc tế của 
khoa Báo chí trường lômônôxôp. tại 
khu vực châu á, ngoài việt nam, nhật 
Bản, trung Quốc cũng có khoa đào tạo 
ngành truyền thông quốc tế.

nhân dịp mùa thu đến: mùa thu cách 
mạng tháng tám việt nam, khởi đầu 
một thời kì báo chí mới, xin nói thêm đôi 
điều về nghề báo. tại buổi thuyết trình, 
trao đổi trước mấy trăm giảng viên, sinh 
viên học viện Báo chí truyền thông nói 
trên, chúng tôi lại được dịp ôn lại nhiều 
kiến thức cốt lõi về báo chí truyền thông 
đã được thầy Zassoursky chắt lọc, cập 
nhật, nhấn mạnh. đó là nền báo chí 
phải hội đủ tri thức, trí tuệ. nhà báo phải 
là nhà tư tưởng, nhà phân tích sự kiện 
theo định hướng chân, thiện, mĩ và cái 
đúng, cái đẹp trên đời. tác phẩm báo chí 
cần đảm bảo tính phân tích sâu, đúng, 
hấp dẫn, báo đài nào có nhiều bài phân 

tích được các hiện tượng, sự kiện xung 
quanh, hướng đến sự thật (được chọn 
lọc) vì không thể phân tích tất cả các sự 
thật đều tốt, chỉ nên chọn sự thật nào 
có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển xã hội. 
nhiệm vụ quan trọng nhất của báo chí 
là chiếm được lòng tin của công chúng. 
để xây dựng lòng tin thì báo in vẫn có lợi 
thế hơn các thể loại khác, do có thể đưa 
lên mặt báo những bài phân tích sâu, vì 
thế dù xã hội phát triển thế nào thì báo 
in vẫn có vị trí. về xu hướng báo chí, thầy 
phân tích 2 điểm: đối với xã hội thông 
tin mở rộng hiện đại, các nhà báo cần 
tìm đến tận các nhóm, cá nhân để phục 
vụ được nhu cầu ngày càng đa dạng và 
mang tính “tiểu chúng”. điểm nữa là 
cần mở rộng đối thoại giữa người viết, 
công chúng và những người quan tâm 
vấn đề, tránh sự độc thoại của nhà báo 
thời kì trước đây.  

kết thúc bài viết nhỏ về thầy của chúng 
tôi và nước nga, tôi muốn nhắc đến một 
sinh viên người nga mà tôi và anh đỗ 
Quý doãn rất quý. anh ta tên là andrrey 
aiôshin người matxcơva. năm sinh viên 
thứ nhất và thứ 2 tôi và anh doãn hay 
ngồi bàn thứ 2, thứ 3 trên lớp để nghe 
cho rõ nên thân với andrrey. chúng tôi 
phải căng hết tai mới nghe được, trong 
khi andrrey và các bạn khác học rất 
nhàn, thỉnh thoảng andrey vẽ kí họa các 
giáo sư, và thầy Zassoursky được anh vẽ 
khá nhiều. tôi cũng thích vẽ nên cách 
đây vài năm có thử vẽ thầy Zassoursky 
theo tưởng tượng của mình để nhớ về 
thầy cùng nước nga yêu dấu.

tôi xin ghi ra đây bài thơ về nước nga có 
bức vẽ của tôi về người thầy bởi vì rất khó 
tách bạch giữa thầy chúng tôi với nước 
nga:

“Nhớ những chiều bên sông Matxcơva,

Mùa thu vàng, bạch dương đứng từng đôi,

Những cây phong bắt đầu quàng khăn đỏ,

Tôi một mình thơ thẩn, sương ướt vai” 

(Bài chiều thu matxcơv, trích trong tập 
thơ và kí họa “cung đàn thơ”, nXB văn 
học 2008). 
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đồng nghiệp, học trò nhắc đến 
ông với sự lắng đọng về một 
người thầy tâm huyết. những 

người thân thiết thường gọi ông với cái 
tên thân mật “ông dự báo thời tiết” hoặc 
“ông báo bão”. ông là giáo sư - nhà giáo 
nhân dân trần tân tiến, một trong số 
người hiếm hoi còn tâm huyết với ngành 
khí tượng, thủy văn hải dương học.

Sinh năm 1949 tại lý nhân, hà nam, cậu 
học trò trần tân tiến luôn khát khao, 
được đóng góp gì đó cho quê hương. 
với thành tích nổi trội của những năm 
học phổ thông, giữa những năm 1960, 
chàng thanh niên trần tân tiến được 

cử đi học ở nga. trong những ngày học 
dự bị tiếng nga, trần tân tiến luôn đau 
đáu rằng phải hiểu ngôn ngữ thì mới tiếp 
nhận được các kiến thức về khoa học và 
ông miệt mài trau dồi vốn tiếng nga cho 
mình. thành tích học tập ngoại ngữ xuất 
sắc trong những tháng học dự bị đại học 
đã cho ông cơ hội được chọn ngành học. 
mong muốn của chàng thanh niên trần 
tân tiến khi đó là được học vật lí, chuyên 
ngành điện tử. nhưng nguyện vọng của 
tân sinh viên trần tân tiến không được 
đáp ứng vì trường đại học khí tượng 
thủy văn lê-nin-grat chọn trần tân tiến 
học khí tượng, khi ấy khí tượng cũng 
thuộc ngành vật lý. 

kí ức về những ngày học ở nước nga vẫn 
rõ nguyên trong trí nhớ của người thầy đã 
ngọai lục tuần. ông kể, “ngay từ năm thứ 
nhất, số sinh viên học khí tượng phải chia 
thành 3 chuyên ngành: dự báo bằng bản 
đồ (sinốp), dự báo bằng máy tính điện tử 
(số trị) và cao không học. tôi và tất cả các 
sinh viên đều chọn cao không vì nó liên 
quan đến máy móc điện tử bay do thám. 
còn chuyên ngành số trị không ai chọn vì 
ngày đó máy tính điện tử còn chưa phổ 
biến ở việt nam”. rồi một lần nữa, ông 
không được toại nguyện vì nhà trường 
yêu cầu ông cùng một số sinh viên khác 
phải sang học số trị. vị giáo sư cho rằng, 
khi học số trị thì rất dễ dàng chuyển sang 

vị giáo Sư Bắt mạch ông trời
đỗ ngọc diệp
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các chuyên ngành khác trong khi ngược 
lại từ các chuyên ngành khác muốn 
chuyển sang số trị thì cực kì khó khăn. 
kiến thức nền tảng đầu tiên trong giảng 
đường đại học của ông bắt đầu từ ngành 
học ấy.

Bồi hồi nhớ lại những ngày học tập tại 
nước nga yêu dấu và chiêm nghiệm 
những gì đã "mắt thấy tai nghe" suốt 
bốn chục năm đi đây, đi đó, gS. trần 
tân tiến cho rằng, nga là một quốc gia 
đào tạo con người toàn diện. giáo dục 
của nga nói chung và giáo dục đại học 
nói riêng đã trang bị cho sinh viên những 
kiến thức để có thể làm chuyên môn ở bất 
cứ cương vị nào. ngành khí tượng - thủy 
văn - hải dương học của ông cũng không 
là ngoại lệ. lứa lưu học sinh việt nam tại 
nga như ông luôn có niềm tự hào vì đã 
trưởng thành trên đất nước bạch dương. 
những nghiên cứu khoa học đầu tiên của 
gS. trần tân tiến  bắt đầu từ mảnh đất 
ấy, nơi có con sông neva hiền hòa chảy 
quanh. 

năm 1973, trở về việt nam, tS. trần 
tân tiến được phân công giảng dạy tại 
trường đh tổng hợp hà nội và bắt đầu 
những năm tháng gắn bó với khoa học, 
với giảng đường đại học. ông nhớ lại, 
“trong quá trình giảng dạy tôi được phân 
công dạy khoảng 10 môn từ đại cương 
đến chuyên sâu. công việc giảng dạy đã 
giúp tôi tích lũy kiến thức một cách có hệ 
thống và đó là cơ sở giúp tôi vững vàng về 
chuyên môn và trưởng thành”. 

cũng như lớp người đã từng học tập và 
tu nghiệp tại nước nga, gS.ngnd trần 
tân tiến cho rằng, việc học và làm việc 
với nhiều giáo sư giỏi và nổi tiếng của 
nga khiến ông thấm một cách tự nhiên 
phương pháp tư duy và truyền đạt kiến 
thức trong giảng dạy. đó là cách dạy có 
hệ thống, dẫn dắt, biến phức tạp thành 
đơn giản, phải tự suy diễn tìm lời giải và 
luôn quan tâm đến sự tìm tòi học hỏi của 
sinh viên. vì thế, rất nhiều đồng nghiệp 
của ông nhận xét rằng, thầy tiến luôn 
chăm lo cho người học từ ý tưởng đến 
từng kết quả nghiên cứu nên các sinh viên 
luôn thành công khi có thầy ở bên.

Qua gần 40 năm gắn bó với giảng đường 
đại học, nhà giáo nhân dân trần tân tiến 

đã hướng dẫn hàng chục nghiên cứu sinh 
và học viên cao học bảo vệ thành công 
luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ. còn 
số đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học 
và khóa luận tốt nghiệp thì không đếm 
xuể. và học trò của nhà giáo trần tân 
tiến đã có không ít người đang là những 
nhà khoa học nổi tiếng, nhiều người giữ 
những cương vị cao và quan trọng trong 
các bộ, ban, ngành cơ quan trung ương, 
cơ quan khoa học, các đài quan sát, trạm 
khí tượng thủy văn khắp cả nước. 

trong thâm tâm của gS. trần tân tiến, 
bên cạnh niềm vui mà những ứng dụng 
do ông và các nhà khoa học đồng nghiệp 
nghiên cứu về khí tượng mang lại, ông 
còn đau đáu một niềm trăn trở về đội 

ngũ làm nghề và nghiên cứu về ngành khí 
tượng cho tương lai.  khoa khí tượng – 
thủy văn – hải dương học mỗi năm có 
khoảng 100 chỉ tiêu cho 3 chuyên ngành 
nhưng rất khó tuyển đủ. giáo sư trần tân 
tiến cho rằng, nếu cố tuyển cho đủ với 
số điểm thấp, thì việc đào tạo nhân lực 
công tác trong ngành khí tượng – thủy 
văn – hải dương học sẽ rất khó khăn, bởi 
lẽ, đây là một ngành học khó, cần những 
sinh viên giỏi về toán và vật lý. khí tượng – 
thủy văn – hải dương học đòi hỏi học sinh 
phải năng động và có trình độ thật sự, có 
đam mê mới có thể học được. 

lời tâm sự của giáo sư khiến tôi nhớ tới 
câu chuyện “lặng lẽ Sa pa” của nhà văn 
nguyễn thành long. câu chuyện kể về 
cuộc sống của chàng thanh niên – một 
cán bộ khí tượng, sống một mình trên 
đỉnh núi cao Sa pa, bốn bề chỉ có cây cỏ 
và mây mù lạnh lẽo. công việc của anh 
là “đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, 
đo chấn động mặt đất”, những việc luôn 
đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. công việc 
của anh “gian khổ nhất là lần ghi và báo 
về lúc một giờ sáng.(…)nửa đêm … gió 
tuyết lặng im ở bên ngoài như chỉ đợi 
mình ra là ào ào tới”. khó khăn là thế 
nhưng sự lạc quan của người cán bộ khí 
tượng được hun ấm chính bởi sự say mê 
công việc. 

gS. trần tân tiến nhận định, nguyên 
nhân sinh viên chưa chọn và yên tâm với 
ngành khí tượng – thủy văn – hải dương 
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học chủ yếu  bởi, người cán bộ làm công 
tác khí tượng đòi hỏi trách nhiệm công 
việc cao trong điều kiện làm việc khắc 
nghiệt với lương bổng, chế độ hạn chế. 
với ngành khoa học này, gS. trần tân 
tiến mong muốn nhà nước có chính sách 
khuyến khích phù hợp như cấp học bổng 
hay miễn học phí cho sinh viên, bởi đây 
là ngành học mà đất nước và xã hội cần 
nhưng chưa được đầu tư thỏa đáng.

tôi cũng như nhiều người xung quanh 
biết đến ứng dụng của ngành khí tượng 
- thủy văn – hải dương học qua bản dự 
báo thời tiết hàng ngày trên các phương 
tiện thông tin đại chúng. nhưng đó chỉ 
là một phần rất nhỏ của khoa học khí 
tượng. ông cùng nhiều các khoa học đã 
có nhiều nghiên cứu liên quan đến công 
nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng, 
sóng ở việt nam bằng mô hình số với 

thời gian dự báo trước ba ngày. ông cũng 
ấp ủ dự định về việc ứng dụng triển khai 
các nghiên cứu về dự báo giông, bão, … 
trong một phạm vi nhỏ, để người dân, 
doanh nghiệp giảm thiểu được những rủi 
ro khi thời tiết chẳng lành. 

không ít cán bộ của trường đhkhtn vẫn 
nhớ về những năm 2000, khi gS. trần 
tân tiến làm chủ nhiệm khoa khí tượng 
– thủy văn – hải dương học, không khí 
nghiên cứu khoa học và triển khai ứng 
dụng của khoa lúc ấy sôi động lắm. năm 

2004, gS. trần tân tiến cùng nhóm 
nghiên cứu đã thực hiện đề tài “Xây dựng 
cộng nghệ dự báo lũ miền trung thời hạn 
trước 3 ngày” (Qgtđ. 04.04) và từ năm 
2007 – 2010 đã triển khai thành công 
đề tài “Xây dựng quy trình công nghệ dự 
báo liên hoàn bão, sóng và nước dâng 
thời hạn trước 3 ngày” (kc.08.05/06-
10). mục đích của đề tài là dự báo được 
quỹ đạo của bão cũng như cường độ của 
bão khi đổ bộ vào bờ. gS. trần tân tiến 
chia sẻ, nhóm nghiên cứu đã chạy các mô 
hình, tổ hợp kết quả rồi dựa vào kết quả 
đưa ra dự báo. nếu điều kiện tính toán 
cho phép tốt tức là chạy nhiều mô hình thì 
có thể nâng độ chính xác tâm bão được 
50 – 70 cây số. gS.trần tân tiến chia 
sẻ, nếu bão từ ngoài khơi, từ vùng biển 
philippin chẳng hạn thì công tác dự báo 
đã cho biết bão đổ bộ vào địa phương 

nào của việt nam và điều đó có thể tăng 
giá trị phòng chống thiên tai. 

đối với ngành khí tượng – thủy văn – hải 
dương học, gS. trần tân tiến bảo, hiện tại 
nói chung là chưa có phương tiện bảo vệ 
các cán bộ nghiên cứu khi có bão. vì nguyên 
tắc phòng chống thiên tai là khi có bão thì 
không được ra biển nên nhiều khi ông và 
các đồng nghiệp thuộc nhóm nghiên cứu 
thả máy đo ngoài biển, sau khi có bão thì 
xách máy về và máy tự đo các thông số trên 
biển. nhiều khi bão tan, nhóm nghiên cứu 

ra vớt thì máy đã trôi mất tự lúc nào. 

nghề bắt mạch ông trời chưa phát triển ở 
việt nam và hiện tại trung tâm khí tượng 
thủy văn quốc gia là cơ quan gần như 
duy nhất cung cấp các dự báo thời tiết. 
ông cũng nói thêm, “hồi ấy, chúng tôi đã 
tập trung lực lượng cán bộ trong khoa xây 
dựng đề cương và đấu thầu đề tài cấp nhà 
nước và đã giành được đề tài từ những cơ 
quan khác có cơ sở vật chất cho nghiên 
cứu khoa học khí tượng – thủy văn – 
hải dương học tốt hơn trường đhkhtn 
nhiều. chúng tôi đã thực hiện thành công 
đề tài. do tính ứng dụng cao nên đề tài 
đựơc giải thưởng khcn đhQghn lần thứ 
nhất, cup vàng tại hội chợ khcn tại tp. 
hồ chí minh. từ đó cán bộ trong khoa có 
kinh nghiệm hơn trong đấu thầu đề tài và 
liên tục giành thắng lợi. giai đoạn 2005 
- 2010, cán bộ khoa khí tượng – thủy 
văn – hải dương học đã làm chủ nhiệm 
6 đề tài cấp nhà nước và hiện nay, khoa 
cũng đang thực hiện 6 đề tài cấp nhà 
nước cùng nhiều đề tài nckh cấp tỉnh, 
cấp trường. cán bộ của khoa đã trưởng 
thành rất nhiều qua các đề tài, đào tạo 
từ đó gắn với thực tế và chất lượng ngày 
càng nâng cao”.

gắn bó và trăn trở với ngành khí tượng. 
khoa học khí tượng như một phần không 
thể thiếu trong cuộc đời ông. hiện gS. 
trần tân tiến đã thôi làm chủ nhiệm 
khoa nhưng công việc của nhà khoa học 
vẫn cuốn ông đi khắp mọi miền tổ quốc 
và nhiều nước trên thế giới. ông vẫn tiếp 
tục có nhiều báo cáo tại các hội nghị khoa 
học quốc tế và công bố nhiều công trình 
nghiên cứu trên các tạp chí uy tín trong và 
ngoài nước. 

về đào tạo, giáo sư chia sẻ cần phân làm 2 
loại hình gắn với việc đao tạo cán bộ thực 
hành có khả năng làm nghiệp vụ tốt tay 
nghề cao và cán bộ nghiên cứu phải có cơ 
sở lý thuyết tốt để phát triển các công trình 
khoa học tầm quốc gia, quốc tế.

đau đáu với đào tạo, thực hiện thành 
công nhiều nghiên cứu khoa học và trăn 
trở về những ứng dụng của khoa học với 
đời sống là vậy nhưng trong email mà 
gS.ngnd trần tân tiến gửi cho tôi, ông 
luôn nhắc: “không nên viết nhiều vì tôi 
cũng như các giảng viên khác thôi”.
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pgS.tS Bạch gia dương: 

Suốt đời muốn làm người lính cụ hồ

không chỉ đơn thuần là một giảng viên, một nhà quản lí mà ông còn 
nắm trong tay nhiều sản phẩm công nghệ được ứng dụng, đăng kí 2 

sáng chế/giải pháp hữu ích trong lĩnh vực điện tử - viễn thông phục vụ 
dân sự và quân sự.

pgS.tS. Bạch gia dương sinh năm 
1950, nguyên quán mỗ lao, hà 
đông, hà nội trong một gia đình 

truyền thống làm nghề dạy học. lớn lên, 
nối nghiệp gia đình, ông đã theo học tại 
trường đại học tổng hợp hà nội, nay là 
đhQghn.

năm 1972, sau khi tốt nghiệp trường 
đh tổng hợp hà nội, theo tiếng gọi 
thiêng liêng của tổ quốc, ông lên đường 
nhập ngũ.

năm 1974, khi Bộ Quốc phòng có chính 
sách lấy người có trình độ đại học về làm 
công tác chuyên môn, ông được cấp 
trên phân công về một đơn vị chuyên về 
đo lường ở hà nội. một công việc đúng 
với chuyên môn mà ông đã học, song 
với niềm đam mê tiếp tục được dạy học 
sau khoảng thời gian bị giãn cách đã 
thôi thúc ông rời xa thủ đô để về một 
vùng quê nghèo ở Sơn tây làm nghiên 

cứu và phục vụ cho công tác giảng dạy. 
lúc đó, trường trung cấp vô tuyến điện 
ở Sơn tây, nơi mà ông về công tác còn 
thiếu thốn đủ mọi thứ: cơ sở vật chất, 
phòng thí nghiệm chưa được trang bị 
đầy đủ, thư viện ngổn ngang chưa sắp 
xếp. ông chia sẻ: “lúc đấy thực chất tôi 
cũng có thoáng chút buồn và thất vọng, 
nhưng khi nghe đồng chí trưởng khoa 
động viên và chỉ rõ nhiệm vụ đang rất 
cần mình phải thực hiện đã thôi thúc tôi 
làm việc và tiếp tục nghiên cứu phục vụ 
cho trường”. tại đây ông đã tham gia 
viết và soạn thảo nhiều giáo trình, bài 
giảng cho hệ trung cấp và bậc đại học 
đầu tiên của học viện phòng không – 
không quân cho đến năm 1988.

năm 1988 – 1990, để tiếp tục nâng cao 
trình độ, ông được đơn vị cử đi thực tập 
sinh cao cấp ngành điện tử - viễn thông 
sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ tại trường 

đại học tổng hợp lê-nin-grat. tại đây 
ông tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu trong 
lĩnh vực cộng hưởng từ hạt nhân và làm 
kĩ thuật xử lí tín hiệu và kĩ thuật siêu cao 
tần. có thể nói, những năm tháng học 
tại trường đh tổng hợp hà nội ấy đã 
nhen nhóm cho ông tình yêu với khoa 
học. ông còn rất nhớ: “những hình ảnh 
của các thầy đàm trung đồn, nguyễn 
châu, ngô Quốc Quýnh, nguyễn khang 
cường, nguyễn kim giao, là những tấm 
gương sáng để tôi luôn phấn đấu noi 
theo, vượt mọi khó khăn để học hỏi và 
phấn đấu.. ngày ấy, các thầy đa phần 
được đào tạo từ thời pháp thuộc, chỉ học 
sư phạm, học khoa học cơ bản chứ chưa 
có định hướng công nghệ như bây giờ, 
đa phần chỉ từ những kiến thức cơ bản, 
các thầy xây dựng giáo trình bài giảng 
rồi đi dạy, sau đó chủ yếu dựa vào ý thức 
tự nghiên cứu, mày mò đọc sách để tiếp 
cận khoa học kĩ thuật trên thế giới”. vậy 

việt nga
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mà, trong những năm chiến tranh khốc 
liệt, khi tổ quốc cần lực lượng các nhà 
khoa học vào cuộc để hỗ trợ cho chiến 
truờng, giải quyết các bài toán phức tạp 
trong thực tế, chẳng hạn như làm sao 
để phá bom từ trường, thủy lôi, phá 
trinh sát điện tử của địch phát hiện các 
đoàn xe của ta vào chiến trường...“ khi 
các vấn đề được đặt ra, thì các thầy của 
chúng ta đều có thể giải quyết được hết. 
nhìn thấy sự đam mê của các thầy khi đó 
đã thôi thúc niềm tin, sự đam mê trong 
mỗi sinh viên lúc bây giờ".

một kỉ niệm khác mà ông chia sẻ, đó 
là lúc đi sơ tán từ thái nguyên về đông 
anh rồi thượng đình, hà nội, hình ảnh 
các phòng thí nghiệm của thầy đồn, 
thầy cường, thầy Quýnh vẫn sáng ánh 
đèn khuya hàng đêm luôn hiển hiện 
trong tâm trí. có một lần, khi còn đi 
học, ông đã cắp sách đến nhà thầy 
cường dạy vô tuyến để hỏi bài. khi đến 
thì thấy thầy đang ngồi trước nhà chẻ 
củi, vừa chẻ vừa suy nghĩ gì đó cho đến 
khi những thanh củi bé như những que 

tăm. lúc bấy giờ, khi được hỏi tại sao 
thầy cứ chẻ củi nhỏ như thế, thầy mới 
chợt nhận ra là mình quá mải mê mà 
quên mất cả thời gian và không gian 
xung quanh. “cái đam mê của tôi bây 
giờ, thực chất là do môi trường đào tạo 
đem lại, tuy ngày ấy rất khổ, cơm không 
đủ ăn, nhưng cái mơ ước làm chủ khoa 
học công nghệ rất lớn, rất say sưa. cũng 
vì thế sau khi đi bộ đội, có điều kiện làm 
công tác chuyên môn, nhưng mong 
muốn của tôi vẫn là đi dạy học và nghiên 
cứu, chính là nhìn vào những tấm gương 
của các thầy ngày xưa”. 

Sau khi tốt nghiệp trường đh tổng hợp 
và làm xong nghiên cứu sinh, ông tiếp 
tục về phục vụ cho đơn vị quân đội với 
vai trò là nghiên cứu viên chính tại viện 
kĩ thuật phòng không – không quân. 
trong thời gian này, ông còn tham gia, 
kiêm nhiệm giảng dạy tại trường đh 
khoa học tự nhiên, đhQghn, hướng 
dẫn các sinh viên thực tập, thực hành 
làm sản phẩm công nghệ. chính tại 
đây, ông đã có cuộc gặp gỡ với gS.vS 

nguyễn văn hiệu và trở về trường đh 
công nghệ, đhQghn, nơi ông công tác 
hiện nay.

năm 2005, ông quyết định rời khỏi quân 
ngũ khi đang là đại tá trưởng phòng 
nghiên cứu rada để về trường đhcn; 
“nhiều bạn bè của tôi lúc ấy nói tôi đã có 
một quyết định sai lầm”. ông cười chia 
sẻ. “thời điểm đó, thầy nguyễn văn hiệu 
đang có nhu cầu cần người về làm tại bộ 
môn Xử lí tín hiệu do thầy huỳnh hữu 
tuệ làm trưởng bộ môn, nhưng do thầy 
tuệ ở canada rất ít có thời gian về nên 
gS. hiệu có mong muốn tôi về đó làm 
xử lí tín hiệu, đồng thời duy trì và phát 
triển trung tâm điện tử - viễn thông. khi 
được thầy vinh, thầy chử an giới thiệu, 
được thầy hiệu mời về, tôi mừng lắm. 
lúc ấy, đồng chí tư lệnh cũng quý mến 
và muốn giữ nhưng chính thầy hiệu đã 
thuyết phục, vì lợi ích chung nên đồng 
chí tư lệnh đã đồng ý để tôi về trường để 
dạy học”. Sau đó, tôi đảm nhận cương 
vị giám đốc trung tâm nghiên cứu điện 
tử vĩên thông từ ấy.
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khi hỏi nhiều thế hệ sinh viên, nghiên 
cứu viên trong trường đh công nghệ, 
ấn tượng của họ về thầy dương thì đều 
nhận được câu nhận xét thầy luôn có 
một phong thái đạo mạo, đôn hậu, hiền 
lành, bao dung, giản dị.

ông luôn gần gũi, thương yêu và sẵn 
sàng chia sẻ với học trò của mình không 
chỉ những kiến thức khoa học, những 
kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy 
mà cả những lời an ủi, động viên. có 
những sinh viên đến với thầy, đến với 
Trung tâm để thực hành, đều được ông 
chỉ dẫn nhiệt tình và cung cấp đủ vật 
tư linh kiện và những trang thiết bị cần 
thiết. ông tâm niệm: “đã là sinh viên, 
nhất là sinh viên công nghệ thì phải 
được tiếp cận với thực hành; nếu có thời 
gian phải bám sát các thầy vào phòng 
thí nghiệm để làm sao được thực hành 
một cách tối đa, học cách thiết kế mô 
phỏng lắp ráp điện tử, cách sử dụng các 
trang thiết bị máy đo và đánh giá các 
tham số kĩ thuật của sản phẩm chế tạo 
ra”. vì vậy, mỗi khi dạy các sinh viên của 
mình, ông không khuyến khích các sinh 
viên học giáo trình theo kiểu thuộc lòng, 
hay chỉ sử dung các phần mềm máy tính 
mà luôn tạo điều kiện làm sao để các 
em tìm ra phương pháp, nguyên tắc và ý 
nghĩa chính, vấn đề cơ bản của bài học. 
“nếu bắt các em đưa ra những ý tưởng, 
đưa ra giải pháp kĩ thuật, thiết kế mô 
phỏng và tự tìm kiếm linh kiện lắp ráp 
đến khâu cuối cùng thì sẽ rất khó cho 
các em, vì thế sinh viên đến phòng thí 
nghiệm để nghiên cứu, thực hành, làm 
khóa luận thì tôi luôn chuẩn bị cho các 
em những linh kiện thực tập hiện đại. tôi 
thường tìm cách trích kinh phí từ những 
đề tài của mình để cung cấp linh kiện 
thực hành cho các em, giúp các em có 
điều kiện tiếp cận được kĩ thuật và công 
nghệ mới”. 

hiện nay, ông đang soạn thảo giáo trình 
và viết sách tham khảo phục vụ chương 
trình đào tạo ngành công nghệ điện 
tử - viễn thông thuộc nvcl vì thế, ông 
có điều kiện đưa vào các bài giảng của 
mình những định hướng cho các em 
học và nắm chắc kĩ thuật điện tử cơ 
bản. “khi lên lớp, tôi luôn dạy cho sinh 
viên cách tiếp cận với vấn đề, tôi luôn 

quán triệt, nếu một vấn đề em trình bày 
quanh co tức là em chưa hiểu hết được 
bản chất vấn đề, ngay cả thầy cũng vậy, 
nếu thầy trình bày một vấn đề rất phức 
tạp khó hiểu tức là thầy cũng chưa nắm 
rõ thực chất, bởi vì “chân lí là những 
điều rất giản đơn”.

một trong những công trình nghiên 
cứu của ông gần đây đó là “máy phát 
nhận biết chủ quyền quốc gia” đã được 
nghiệm thu thành công và đăng kí Shtt 
cũng một phần nhờ nắm rõ được bản 
chất của vấn đề, công nghệ lõi. trước đó, 
việc xây dựng mô hình máy phát công 
suất lớn để phát siêu cao tần ở nước ta 
đều không thành công do trang thiết bị 
nghiên cứu đắt tiền, tốn kém, nhiều rủi 
ro, thiếu cán bộ khoa học có kĩ thuật và 
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 
nhưng với quyết tâm làm chủ công 
nghệ lõi về kĩ thuật thu phát siêu cao tần 
công suất lớn, ông đã thành công và mở 
ra nhiều hướng nghiên cứu mới. ngoài 
máy phát nhận biết chủ quyền quốc gia, 
ông đã sáng chế và làm chủ rất nhiều bộ 
sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực dân sự 
và quân sự như máy thu trả lời tích cực 
rađa p37, máy thu trung tần rađa p37, 
khuếch đại cao tần tạp âm thấp rađa 
p19… thay thế cho các công nghệ nhập 
đắt tiền trước đó từ liên Xô cũ. các giải 
pháp hữu ích của ông đều dựa vào nhu 
cầu sử dụng và được đưa vào ứng dụng 
một cách hiệu quả. thậm chí, một số 
máy móc được ông thiết kế và chế tạo 
với giá thành rất rẻ và nhỏ gọn hơn rất 
nhiều so với sản phẩm liên Xô cũ cồng 
kềnh và đắt tiền. 

ông nhận định “việt nam là nước đang 
phát triển, mình đi sau công nghệ so 
với các nước trên thế giới, nhưng nếu 
mình cứ mua các trang thiết bị của nước 
ngoài thì suốt đời mình chỉ đi sau”. khi 
làm chủ những đề tài nhà nước có kinh 
phí lớn, ông đã nhận thấy đây là một cơ 
hội tốt để đầu tư và sản xuất phát triển 
các lĩnh vực mà mình nghiên cứu, làm 
chủ công nghệ lõi phát triển ra các lĩnh 
vực dựa vào công nghệ lõi đó. ông và 
nhóm nghiên cứu của mình luôn chuẩn 
bị hành trang tiếp cận những kĩ thuật 
công nghệ mới, đào tạo cán bộ để khi 
có nhu cầu của xã hội thì ngay lập tức 

có thể tham gia và hoàn toàn chủ động 
sáng tạo, để có thể tiếp cận và chế tạo 
được sản phẩm công nghệ cao.

đi dạy học và nghiên cứu từ năm 1974 
cho đến nay, có thể nói những cống hiến 
của ông dành cho sự nghiệp giáo dục, 
quốc phòng là không ít, có nhiều thế hệ 
học trò của ông nay là cán bộ chủ chốt 
của các đơn vị tại quân đoàn, sư đoàn 
trên khắp cả nước nhiều lần gặp ông, 
gợi lại những kỉ niệm xưa cũ. những lúc 
ấy ông cảm thấy vô cùng tự hào vì bản 
thân mình cũng đã đào tạo ra được một 
thế hệ có ích cho đất nước. 

riêng đối với trường đh công nghệ, 
ông có một tình cảm đặc biệt, bởi ở đây 
không chỉ gợi lại cho ông những hình 
ảnh của trường đh tổng hợp mà nó 
còn là một địa chỉ tin cậy, uy tín; là nơi 
mà sự sáng tạo, đổi mới được chắp cánh 
và tạo điều kiện thuận lợi nhất để được 
thực hiện ước mơ của mình. 

về gia đình, ông có một người vợ cùng 
làm trong ngành giáo dục, luôn sẻ 
chia và sát cánh cùng ông. ông luôn 
cảm phục người vợ, người bạn đời của 
mình trong những lúc ông tập trung 
nghiên cứu đã nuôi dạy các con nối tiếp 
sự nghiệp của gia đình, hiếu thuận và 
thành đạt. 

thành công cả ở trên phương diện sự 
nghiệp và gia đình, nhưng khi được hỏi 
về những thói quen trong sinh hoạt 
thường ngày, ông lại chỉ có một ước mơ 
giản dị đó là bơi dọc trên dòng sông tích 
giang một, hai cây số như mấy chục 
năm về trước khi còn dạy học ở Sơn tây. 
nhưng với điều kiện hiện nay không cho 
phép, ông lại thích trồng rau trên nóc 
nhà, giản dị vậy thôi nhưng nó là nguồn 
giải trí nhẹ nhàng xen giữa khoảng thời 
gian ông dành cho nghiên cứu. khi được 
hỏi: “liệu lúc nào đó thầy có muốn nghỉ 
ngơi về hưởng thú vui an nhàn”. thầy 
lắc đầu cười và nói:“ nhà nước có cho 
tôi về hưu thì tôi vẫn tiếp tục làm việc, vì 
cuộc đời tôi chỉ vui khi gắn với sự nghiệp 
giảng dạy và nghiên cứu mà thôi”.
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gặp gỡ pgS.tS trần thị Quý - chủ 
nhiệm khoa thông tin - thư viện, trường 
đhkhXh&nv sau một buổi sáng với 5 
tiết dạy trên giảng đường, bỏ qua những 
mệt nhọc sau giờ lên lớp, cô vẫn ngồi lại 
và chia sẻ với tôi những câu chuyện nghề, 
câu chuyện cuộc sống ….

Năm 1997, trần thị Quý chính 
thức trở thành cán bộ giảng dạy 
của khoa thông tin - thư viện 

(tt-tv), trường đhkhXh&nv, nhưng 
thực tế sự gắn bó đó có mốc thời gian 
còn xa hơn. Bắt đầu cô là sinh viên của 
ngành tt-tv tại khoa lịch sử trường đại 
học tổng hợp hà nội từ năm 1975. cô 
đã yêu nghề và gắn bó với ngành, với 
khoa, với trường từ đó. đến nay, cô vẫn 
luôn tự hào là mình đã có sự lựa chọn 
ngành, nghề và nơi học tập, tu dưỡng 
rất đúng. cô rất yêu nghề tt-tv, yêu 
khoa, yêu trường!

cô chia sẻ, về kỉ niệm đẹp với khoa, với 
trường thì nhiều nhưng có lẽ khi khoa đã 
có những bước phát triển nhất định như 
hiện nay, thì tôi lại luôn nhớ tới những 
thời điểm thăng trầm, khó khăn, thiếu 
thốn của khoa trên con đường phát 

triển. ngày 26/08/1996, hiệu trưởng 
trường đhkhXh&nv, đhQghn đã ra 
Quyết định thành lập Bộ môn thông 
tin – thư viện trực thuộc trường. những 
ngày đầu thành lập, khoa gặp không ít 
khó khăn về đội ngũ giảng viên, về cơ sở 
vật chất... cán bộ giảng dạy cơ hữu chỉ 
có 3 người và 1 cán bộ văn phòng. cơ 
sở vật chất chỉ có 1 phòng khoảng 15m2 
(dưới gầm cầu thang của nhà ăn cũ của 
trường đại học tổng hợp hà nội trước 
đây) và hai bộ bàn ghế, 01 cái quạt, máy 
tính điện tử chưa có... nhưng với lòng 
yêu nghề và sự quyết tâm của thầy chủ 
nhiệm Bộ môn đầu tiên, pgS.tS phan 
văn cùng các thầy giáo, cô giáo và sinh 
viên của khoa đã khắc phục và vượt qua 
mọi khó khăn để đến nay đã đạt được 
nhiều thành tích đáng khích lệ trên tất 
cả các lĩnh vực công tác. 

cũng trên con đường phát triển ấy, 
một kỉ niệm với trường mà cô không 
thể nào quên đó là vào khoảng 9h tối 
ngày 10/08/2004, cô nhận được điện 
thoại của thầy hiệu trưởng thông báo: 
chuẩn bị hoàn thiện cho thầy đề án 
thành lập khoa để sáng mai thầy trình 
giám đốc đại học Quốc gia hà nội phê 
duyệt. tin vui ấy đến quá bất ngờ nên 
niềm hạnh phúc của cô cũng tăng lên 
gấp bội. thế là cả đêm hôm đó cô cùng 
với cô trần thị thanh vân và thầy đỗ 
văn hùng miệt mài chỉnh sửa lại lần 
cuối sao cho thật hoàn thiện để gửi lại 
thầy hiệu trưởng trước giờ thầy đi họp 
vào sáng hôm sau. niềm vui ấy, sau hơn 
hai tuần đã trở thành hiện thực. ngày 
26/08/2004 - một ngày lịch sử đáng 
nhớ, giám đốc đhQghn ra Quyết định 
thành lập khoa thông tin – thư viện trực 

phương thảo
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thuộc trường đhkhXh&nv trên cơ sở 
Bộ môn thông tin – thư viện. như vậy, 
sau hơn 8 năm đào tạo, nghiên cứu và 
chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cần thiết, 
sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành 
vượt bậc về chất của Bộ môn tt-tv về 
mọi mặt. trên nền tảng ấy, khoa đang 
từng bước phát triển một cách bền vững 
để không phụ lòng nhà trường đã quyết 
tâm “sinh thành” ra nó.

phấn đấu không ngừng với rất nhiều các 
thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học, công tác quản lý..., vừa qua, 
pgS.tS trần thị Quý đã được công nhận 
là nhà giáo ưu tú. khi tôi tò mò về động 
lực nào giúp cô có thể hoàn thành được 
khối lượng công việc lớn như vậy, đặc 
biệt khi cô còn phải chăm lo cho gia đình 
cô chỉ cười nhẹ và chia sẻ động lực để 
giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ 
mà đảng ủy và Ban giám hiệu trường 
đhkhXh&nv giao phó có thể khẳng 
định vẫn là lòng yêu nghề, yêu khoa, 
yêu trường. cô muốn được cống hiến 
để góp phần ngày càng khẳng định 
hơn vai trò của ngành/nghề trong xã 
hội, để khoa, trường ngày càng phát 
triển hơn và khẳng định được thương 
hiệu của mình. Sản phẩm được đào tạo 
tại khoa thông tin - thư viện trường 
đhkhXh&nv, đhQghn phải là nguồn 
nhân lực có chất lượng cao, tinh thông 
về nghề nghiệp. khoa phải là đơn vị đi 
đầu trong cả nước về chất lượng đào tạo 
ngành tt-tv ở trình độ cao. Sau khi ra 
trường, các em luôn tự hào và có nhiều 
kỉ niệm đẹp về khoa, về trường, về các 
thầy, cô giáo đã từng dạy dỗ...

khi nói về khoa tt-tv ánh mắt cô ngời 
lên rạng rỡ một niềm vui, một sự tự hào 
về khoa của mình - cái nôi đào tạo hầu 
hết đội ngũ các chuyên gia thông tin-thư 
viện đầu ngành của cả nước hiện nay. 
những người được đào tạo tại khoa đều 
đã và đang phát huy tốt vai trò của mình 
trong chuyên môn và quản lý. nhiều 
người trong số đó là các chuyên gia giỏi 
của ngành tt-tv và cán bộ quản lý có uy 
tín của các cơ sở đào tạo ngành tt-tv 
và các cơ quan thông tin, thư viện lớn 
trên cả nước. có những người sau khi 

ra trường, không làm đúng ngành nghề 
nhưng vẫn phát huy tốt năng lực và kiến 
thức đã được trang bị và khẳng định 
được vị thế của mình trong xã hội. chất 
lượng nguồn nhân lực tt-tv đã được 
đào tạo tại khoa đã được khẳng định bởi 
các nhà tuyển dụng trên cả nước. có thể 
tự hào khẳng định rằng, hiện khoa là cơ 
sở đào tạo ngành tt-tv có đội ngũ giảng 
viên không chỉ đông về số lượng mà còn 
có trình độ sau đại học cao nhất trên 
cả nước. các giảng viên đều là những 
người yêu nghề, say mê trong nghiên 
cứu và nhiệt huyết trong giảng dạy, có 
trình độ tin học và ngoại ngữ tốt. các 
thầy, cô luôn luôn đổi mới phương pháp 
giảng dạy và cập nhật kiến thức; các bài 
giảng đều được biên soạn có sử dụng 
công nghệ hiện đại.... chương trình đào 
tạo của khoa được biên soạn khoa học, 
cập nhật về nội dung như chương trình 
đào tạo của các nước tiên tiến trên thế 
giới. cơ sở vật chất đã được nhà trường 
trang bị khang trang, hiện đại để có thể 
dạy tốt nhiều chuyên đề như tin học cơ 
sở và các phần mềm chuyên dụng quản 
trị thông tin của ngành tt-tv; điều kiện 
làm việc của cán bộ rất tốt, được trang 
bị điều hòa, máy in, máy photocopy, 
máy tính có kết nối internet, mạng wifi. 
phòng họp có projector, đầu đọc dvd. 
phòng tư liệu có máy chủ và máy tính 
tra cứu cSdl. hệ thống bài giảng, giáo 
trình được biên soạn cập nhật, tương đối 
đầy đủ. phòng tư liệu của khoa và trung 
tâm tt-tv, đhQghn đáp ứng tốt nhu 
cầu thông tin/tài liệu để sinh viên có thể 
tự học và nghiên cứu. khoa có quan hệ 
hợp tác với nhiều trường đại học, viện 
nghiên cứu. nhiều cán bộ của khoa đã 
được đào tạo các bậc tiến sĩ, thạc sĩ tại 
mỹ, nga, úc, canada, new Zealand... về 
công tác nghiên cứu khoa học: nhiều 
thầy, cô và sinh viên đã, đang tham 
gia các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, 
cấp đhQghn, cấp trường… nhiều bài 
báo đã được công bố ở trong và ngoài 
nước. về công tác phát triển đảng khoa 
rất chú trọng. hàng năm, kết nạp được 
từ 2 đến 3 sinh viên đứng trong hàng 
ngũ của đảng cộng sản việt nam. về 
công tác văn nghệ, thể thao của cán bộ 

và sinh viên, khoa là một trong những 
đơn vị trong trường luôn đạt được các 
giải cao (giải nhất, nhì toàn đoàn) trong 
các đợt thi tiếng hát công đoàn; tiếng 
hát cán bộ và sinh viên do nhà trường 
tổ chức. Bóng đá sinh viên đạt cúp vàng, 
giải nhất bóng đá toàn trường. môi 
trường làm việc, học tập tại khoa, tại 
trường thân thiện. 

pgS.tS trần thị Quý chia sẻ, trong 
chặng đường sắp tới, khoa tiếp tục 
phát huy những thành tích đã đạt 
được, nhanh chóng trở thành một cơ 
sở nghiên cứu & đào tạo ngành thông 
tin học và thư viện học ở bậc đại học 
và sau đại học đứng hàng đầu đất nước 
và nhanh chóng hội nhập trình độ với 
các nước phát triển trong khu vực và 
trên thế giới. để đạt được mục tiêu đó, 
khoa sẽ tập trung phát triển đội ngũ, 
đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy cả 
về lượng và chất; Quốc tế hóa, đổi mới 
căn bản về chương trình, nội dung đào 
tạo, phương pháp đào tạo theo chuẩn 
đầu ra của phương thức đào tạo tín chỉ 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại 
học và sau đại học; hoàn thiện bộ giáo 
trình của ngành. mở rộng quan hệ hợp 
tác quốc tế trong đào tạo và nghiên 
cứu. đề nghị lãnh đạo các cấp cho phép 
đầu tư xây dựng trung tâm thông tin, 
thư viện điện tử để sinh viên thực hành. 
chủ động, tích cực nghiên cứu khoa học 
nhằm thiết thực phục vụ mục tiêu nâng 
cao chất lượng đào tạo; chú trọng công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức 
nghề nghiệp cho cán bộ, sinh viên. 

trong thời gian công tác của mình cũng 
đã có lúc cô cảm thấy căng thẳng và mệt 
mỏi, nhưng khi nghĩ tới những gì khoa 
đã đạt được, các thầy giáo, cô giáo trẻ 
trưởng thành, các em sinh viên ra trường 
tự tin bước vào đời, vào nghề và cũng 
trưởng thành thì mình lại thấy vui, muốn 
tiếp tục gắn bó với khoa, cống hiến cho 
trường, cho xã hội.

Sau buổi trò chuyện chia sẻ cô lại tất bật 
chuẩn bị cho giờ lên lớp buổi chiều và 
những dự định sắp tới của khoa tt-tv…
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tính ưu việt 
của mô hình đào tạo giáo viên chất lượng cao

là một trong những địa chỉ uy tín đào 
tạo giáo viên chất lượng cao, hội đủ các 
tố chất cần thiết của người thầy thế kỷ 

21, trường đh giáo dục, đhQghn đã 
phát huy hiệu quả thế mạnh liên thông, 

liên kết trong một đại học đa ngành, 
đa lĩnh vực để phấn đấu trở thành một 
trong 3 trung tâm đổi mới, sáng tạo sư 
phạm hàng đầu cả nước. nhân ngày 

nhà giáo việt nam, Bản tin đhQghn đã 
có cuộc phỏng vấn pgS.tS lê kim long 

– hiệu trưởng nhà trường về mô hình 
đào tạo giáo viên ưu việt của trường đh 

giáo dục.

Chúc mừng PGS với cương vị mới. Xin Hiệu 
trưởng cho biết những nhiệm vụ chính của 
nhà trường trong năm học 2012 – 2013?

tôi được nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường 
đại học giáo dục (đhgd) ngày 17 tháng 9 
năm 2012. khi còn làm việc tại khối trung 
học phổ thông chuyên hóa, khoa hóa học, 
trường đhkhtn, tôi đã có dịp hợp tác với 
khoa Sư phạm (tiền thân của trường đhgd 
ngày nay) trong việc đào tạo và hỗ trợ cho 
các khối thpt chuyên. Sau đó, tôi còn tham 
gia cùng các cán bộ khoa học và quản lý của 
Trường đhgd trong việc đào tạo giáo viên 
ngành Sư phạm hóa học và đặc biệt là đề án 
"Bồi dưỡng giáo viên thpt chuyên" trong 
toàn quốc. như vậy các hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục đào tạo và đặc biệt là đào tạo, 
bồi dưỡng giáo viên đã tạo điều kiện cho tôi 
hiểu thêm công việc của trường đhgd. 

trong năm học 2012 – 2013 cũng như 
những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục 
phát huy mọi nguồn lực, hoàn thành xây 
dựng đề án mở một số ngành, chuyên 
ngành đào tạo mới bậc đại học và sau đại 
học, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất 
lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, ổn 
định tổ chức đảm bảo phát triển bền vững. 

nhà trường tiếp tục phấn đấu để khẳng định 
các ưu thế và khắc phục các điểm còn chưa 
hoàn thiện của mô hình đào tạo giáo viên 
tại đhQghn. Sản phẩm đào tạo của trường 
đhgd đã và đang chứng minh được ưu thế 
về kiến thức khoa học cơ bản của ngành 
khoa học, kiến thức về công nghệ dạy học 
và phương tiện dạy học đã được trang bị 
tốt. tuy nhiên, các cử nhân sư phạm mới ra 
trường vẫn còn bỡ ngỡ trong việc thích nghi 
với môi trường sư phạm, đặc biệt là tiếp cận 
với thực tiễn. chúng tôi sẽ khắc phục sớm 
vấn đề này.

Để thực hiện thành công những mục tiêu 
đó, Trường ĐHGD có những giải pháp cụ 
thể nào?

để thực hiện thành công sứ mệnh của một 
trong ba trung tâm sáng tạo và đổi mới 
ngành sư phạm và đào tạo giáo viên trong 
cả nước, trường đhgd có rất nhiều việc 
phải làm. một là phải hoàn thiện quy trình 
đào tạo giáo viên trong đhQghn để phát 
huy hết ưu thế của mô hình đào tạo liên 
thông liên kết chặt chẽ dựa trên nền tảng 
khoa học cơ bản ngành và khoa học giáo 
dục. hai là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy và thủ trưởng đơn vị để tổ 

chức phân công, phối hợp chặt chẽ, hợp lý 
giữa bộ phận xây dựng kế hoạch, triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ nói chung, các đề 
án/dự án nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức 
năng, nhiệm vụ của mỗi bên tham gia nói 
riêng. Ba là xây dựng cơ chế, chính sách đảm 
bảo điều kiện môi trường làm việc sáng tạo, 
đổi mới để thu hút nguồn nhân lực từ bên 
ngoài và phát triển nguồn nhân lực từ bên 
trong nhà trường; áp dụng quản trị nguồn 
nhân lực tiên tiến và xây dựng kế hoạch quy 
hoạch phát triển đội ngũ cán bộ để tuyển 
dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo và bồi 
dưỡng, đãi ngộ nhân lực theo năng lực và 
hiệu quả làm việc. Bốn là tìm kiếm các nguồn 
lực tài chính trên cơ sở các hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu, ứng dụng và triển khai khoa 
học - công nghệ. 

Thưa Hiệu trưởng, hiện rất nhiều sinh viên sư 
phạm khi ra trường đang phải đối mặt với 
khó khăn tìm việc làm. Trường ĐHGD khắc 
phục tình trạng này như thế nào?

đề án "Nâng cao khả năng có việc làm của 
sinh viên trong đhQghn" đã được đề xuất 
và được sự quan tâm của tất cả cán bộ giảng 
viên, sinh viên và những người có liên quan 
ủng hộ. các cử nhân sư phạm của trường 

giáo dục
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đhgd đã được các Sở, Ban ngành, lãnh đạo 
các trường trong toàn quốc ủng hộ nên chưa 
gặp khó khăn đáng kể khi tìm việc làm. tuy 
vậy, mục tiêu phấn đấu của trường là sinh 
viên ra trường phải "sớm" "có việc làm", 
"đúng nghề" và "được trả lương cao". đây 
chính là những điều cần tập trung phấn đấu. 
để có được điều này, giáo viên và người học 
cần nỗ lực hết sức để sớm trở thành giáo 
viên giỏi. giáo viên giỏi là giáo viên có trình 
độ chuyên môn cao, có phương pháp giảng 
dạy hay, có nghiệp vụ sư phạm tốt, có lòng 
yêu nghề, xả thân vì nghề và biết quan tâm, 
chia sẻ, tuân thủ sự điều hành lãnh đạo của 
cấp trên. trường đhgd sẽ tạo điều kiện cho 
sinh viên sư phạm thể hiện, bộc lộ mình để 
trải nghiệm, học hỏi những thày cô trực tiếp 

và gián tiếp từ các trường đại học thành viên 
của đhQghn như trường đh khoa học tự 
nhiên, trường đh khoa học Xã hội và nhân 
văn, trường đh kinh tế, trường đh công 
nghệ, trường đh ngoại ngữ và các trường 
khác ngoài đhQghn như trường đh Sư 
phạm hà nội,... Qua thực tiễn, chúng tôi 
sẽ phát huy được năng lực sư phạm của 
mỗi sinh viên theo tiêu chí thay "giáo dục 
cho mọi người" thành "giáo dục cho mỗi 
người". Sự tham gia và kết nối vào hệ thống 
và mạng lưới các đơn vị đào tạo sư phạm sẽ 
được đẩy mạnh để góp phần đổi mới toàn 
diện nền giáo dục của nước nhà.

Trong thời gian tới, nhà trường có định 
hướng phát triển gì đặc biệt, thưa Hiệu 
trưởng?

dựa trên định hướng phát triển chung, sự 
phát triển của mô hình đào tạo giáo viên 
tại đhQghn phải gắn chặt với sự phát triển 
của các trường thành viên và đặc biệt là sự 
quan tâm phát triển ngành giáo dục và đào 
tạo, của hệ thống các trường đào tạo giáo 
viên. Sự định hướng phát triển nhà trường 
đã được đảng ủy, Ban giám hiệu và các ủy 
viên hội đồng khoa học đào tạo trường đề 
xuất từ lâu. trong thời gian tới, nhà trường 
tiếp tục định hướng phát triển đó để đảm 
bảo sự ổn định trong nhà trường và đóng 
góp tích cực cho việc củng cố, các kết quả 

đã đạt được của ngành giáo dục và đào tạo; 
trực tiếp xung kích trong chương trình đổi 
mới toàn diện nền giáo dục đào tạo theo 
định hướng của hội nghị trung ương đảng 
lần thứ 6.

Là đơn vị thành viên của một trung tâm đào 
tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh 
vực, Trường ĐHGD sẽ phát huy lợi thế đó 
như thế nào?

trường đhgd sẽ phát huy lợi thế là xây 
dựng và phát triển dựa trên sự liên thông liên 
kết cao nhất trong mô hình đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, đa ngành, đa lĩnh vực. trường 

đhgd có mối quan hệ đối tác chiến lược 
với các trường thành viên trong đhQghn, 
xây dựng sự hợp tác và cạnh tranh để phát 
triển với các cơ sở đào tạo giáo viên trong cả 
nước, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ theo 
ngành; xây dựng trường đhgd thành trung 
tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và quản 
lý giáo dục sáng tạo.

chương trình đào tạo giáo viên được xây 
dựng trên cơ sở các chương trình đào tạo, 
các môn học chung, môn học cơ sở ngành 
từ các trường khoa học cơ bản thành viên 
trong đhQghn là một lợi thế không nhỏ 
để đào tạo giáo viên giỏi chuyên môn. Sinh 
viên của trường đhgd được học với các 
nhà khoa học có trình độ cao của các trường 

thành viên để họ có thể học hỏi về năng lực, 
kỹ năng và tầm nhìn sáng tạo trong nghề 
nghiệp tương lai của mình.

có được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của 
lãnh đạo đhQghn, sự tín nhiệm và tạo điều 
kiện tốt nhất của lãnh đạo Bộ giáo dục và 
đào tạo, với sự tín nhiệm, hợp tác của các 
sở, ngành và đồng nghiệp ở mọi miền đất 
nước tôi tin rằng trường đhgd sẽ đáp ứng 
tốt mọi yêu cầu của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn Hiệu trưởng!

giáo dục
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đẩy mạnh chiến lược 
đào tạo nhân tài khoa học

chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, 
đào tạo nguồn nhân lực tài năng cho giai đoạn phát 
triển kinh tế tri thức là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thời kỳ 
đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. một trong 
những giải pháp đột phá được tiên phong thực 
hiện ở trường đhkhtn, đhQghn là triển khai 
chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng. 
Bản tin đhQghn có dịp trao đổi với gS.tSkh 
nguyễn văn mậu - nguyên hiệu trưởng trường 
đhkhtn chủ tịch hội đồng kh và đt, trưởng 
ban điều hành hệ cử nhân khoa học tài năng - về 

chương trình này..

việt hà (thực hiện)

giáo dục
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Giáo sư có thể cho biết bối cảnh triển khai 
chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài 
năng ở Trường ĐHKHTN?

những tác động tiêu cực của nền kinh tế 
thị trường trong những năm cuối thế kỷ 20 
đã đẩy các ngành khoa học cơ bản vào tình 
trạng rất bi đát: nhiều học sinh năng khiếu, 
kể cả những học sinh giỏi đạt giải cao quốc 
gia và olympic quốc tế cũng quay lưng lại với 
những ngành học đã từng một thời là niềm 
mơ ước của những sinh viên xuất sắc nhất 
để hướng về các ngành khác hứa hẹn những 
cơ hội việc làm có thu nhập cao ngay sau 
khi tốt nghiệp. tình hình nói trên báo động 
nguy cơ hẫng hụt trầm trọng đội ngũ cán bộ 
khoa học cơ bản với tuổi đời ngày một cao, lại 
không còn nguồn bổ sung, kế cận.

đứng trước tình hình đó, với sứ mệnh đào 
tạo nguồn nhân lực trình độ, chất lượng cao 
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, trên cơ sở 
nghiên cứu kinh nghiệm của các nước có 

nền giáo dục đại học phát triển, năm 1997, 
trường đhkhtn đề xuất thực hiện chương 
trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng. 

Chương trình đào tạo tài năng có gì khác với 
chương trình chuẩn, thưa Giáo sư?

đối tượng của chương trình đào tạo đặc biệt 
này là những sinh viên xuất sắc, thực sự có 

năng khiếu, do đó không thể mở rộng cho 
đông đảo sinh viên. Sinh viên được tuyển 
chọn là những học sinh đạt giải cao trong 
các kỳ thi giải quốc gia, tham gia đội tuyển 
olympic quốc tế, và chọn thêm những học 
sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh và 
các học sinh giỏi của các tỉnh, các học sinh 
này phải trải qua kì sát hạch chuyên môn 
đặc biệt và qua phỏng vấn trực tiếp. ngay 
trong những đợt tuyển sinh đầu tiên, mục 
tiêu thu hút những học sinh năng khiếu 
xuất sắc nhất vào học các ngành khoa 
học cơ bản đã thành công mĩ mãn: hệ đã 
tuyển được 40 chỉ tiêu theo kế hoạch, trong 
đó hầu hết những em đạt thành tích cao 
trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và thi 
olympic quốc tế đều tề tựu đông đủ.

giáo viên tham gia chương trình này là 
nhũng nhà khoa học được hội đồng khoa 
học và đào tạo của các khoa thông qua, 
ngoài giảng viên trong nước, trường còn 
mời giảng viên nước ngoài đến giảng dạy. 

giáo dục
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nhiều giáo sư đầu ngành thế giới, có cả 
giáo sư đạt giải nobel đã tự nguyện tham 
gia giảng dạy hệ này.

chương trình đào tạo cử nhân khoa học 
tài năng được thiết kế riêng với yêu cầu về 
trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu 
hơn theo hướng nâng cao, bổ sung chương 
trình đào tạo cử nhân chuẩn, đề cao tư duy 
sáng tạo, khả năng tự học; tăng cường kỹ 
năng thực hành, kiến thức thực tế, khả năng 
sử dụng tin học, ngoại ngữ. một số chương 
trình đào tạo liên kết với nước ngoài, 2 năm 
cuối sinh viên được gửi ra nước ngoài học 
tập. đây là chương trình đào tạo đặc biệt về 
kiến thức cơ bản ngang tầm với các đại học 
nổi tiếng thế giới. 

Việc đào tạo cử nhân khoa học tài năng 
ở Trường ĐHKHTN có những thuận lợi gì, 
thưa Giáo sư?

với hơn 100 năm truyền thống xây dựng 
và phát triển, sở hữu đội ngũ chuyên gia về 

khoa học cơ bản có chất lượng vượt trội so 
với các đại học khác trong nước và có tầm 
quốc tế, trường đhkhtn được nhà nước 
giao cho trọng trách đào tạo, nghiên cứu 
khoa học cơ bản có chất lượng cao hàng 
đầu của việt nam. với sứ mệnh lịch sử này, 
trường đhkhtn thực sự trở thành vườn 
ươm nhân tài cho đất nước, đã đào tạo 
được các chuyên gia hàng đầu, các chính 
trị gia, những nhà khoa học, quản lý, lãnh 
đạo, chủ doanh nghiệp xuất sắc được thế 
giới công nhận và tôn vinh. 

trường đhkhtn đã có nhiều học sinh giỏi 
quốc gia và quốc tế để chọn vào học các 
ngành khoa học cơ bản và công nghệ . nhiều 
học sinh của hệ trung học phổ thông chuyên 
giành được các huy chương vàng trong các 
kỳ thi olympic quốc tế và khu vực. cơ sở vật 
chất của trường đhkhtn đã có nhiều cải 
thiện. trường đhkhtn đã quan hệ với nhiều 
trường đại học tiên tiến trên thế giới.

Giáo sư có thể cho biết những kết quả đào 
tạo của chương trình này?

chất lượng của chương trình đào tạo đã 
sớm nhận được sự công nhận quốc tế: ngay 
khi chuẩn bị kết thúc năm học thứ nhất, như 
đại học Bách khoa paris…  đã cử giáo sư 
sang trực tiếp phỏng vấn và cấp học bổng 
cho sinh viên sang du học. các sinh viên 
ngành toán, vật lý đã chiếm 6 học bổng 
(khoảng 25%) tổng số học bổng quốc tế 
của trường bạn. và một số sinh viên cũng 
nhận được nhận học bổng du học ở các đại 
học lớn trên thế giới. điều đặc biệt là các 
sinh viên du học được thế giới công nhận 
kết quả học tập và được tiếp tục lộ trình học 
tập ở trường bạn. những sinh viên này đã 
tốt nghiệp xuất sắc, trong đó có cả vị trí thủ 
khoa. còn những sinh viên tốt nghiệp trong 
nước cũng thành công không kém: đa số 
sinh viên nhận học bổng du học nghiên 
cứu sinh ở các trường đại học lớn trên thế 
giới, hoặc được chuyển tiếp nghiên cứu 
sinh (không qua bậc cao học) tại đhQghn 
và chlB đức. nhiều cử nhân khoa học tài 
năng của trường đhkhtn đã trở thành 
những nhà khoa học trẻ đầu ngành ở các 
trường đại học nổi tiếng như ngô đắc tuấn, 
lê hùng việt Bảo, ...

Vậy cần phải làm thế nào để duy trì và phát 
triển chương trình này, thưa Giáo sư?

thế kỷ XXi gắn với một thời đại mới, thời đại 
của nền kinh tế tri thức, của khoa học - công 
nghệ cao. chiến lược đào tạo nhân tài tạo 

ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ 
đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước đang là mục tiêu cấp bách của 
nước ta. chiến lược đó bao gồm một chu 
trình hoàn chỉnh chuyển đổi liên tục, một hệ 
thống nhất quán từ các khâu phát hiện, bồi 
dưỡng và đào tạo năng khiếu chuyển qua 
các khâu tuyển chọn, giáo dục và đào tạo 
tài năng và tiếp đến là vấn đề sử dụng, đãi 
ngộ và đào tạo lại.

trường đhkhtn có nhiều học sinh giỏi 
quốc gia và quốc tế để chọn vào học các 
ngành khoa học cơ bản và công nghệ của 
các trường đại học trong nước và quốc tế. 
nhiều học sinh của hệ thpt chuyên giành 
được các huy chương vàng trong các kỳ thi 
olympic quốc tế và khu vực. đến nay đã có 
những người trưởng thành, là các giáo sư, 
nhà khoa học đầu ngành và các nhà quản lý 
giỏi như ngô Bảo châu, đàm thanh Sơn,... 
điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã lựa chọn 
đúng bước đi ban đầu, cần phải tạo đà cho 
những bước đi tiếp theo.

vào thời kỳ đầu, hệ đào tạo cử nhân khoa 
học tài năng nằm trong dự án đào tạo cử 
nhân tài năng nên kinh phí đầu tư cao đủ để 
cho nhà trường thực hiện tốt những mục 
tiêu và nhiệm vụ. tuy nhiên, sau khi kết thúc 
dự án thì chương trình được đưa vào hệ 
theo chế độ nguồn kinh phí thường xuyên. 
với nguồn kinh phí như vậy thì chất lượng 
đào tạo của chương trình cử nhân khoa 
học tài năng của trường không thể đủ hoạt 
động tầm cỡ như trước đây, và vì vậy nhiều 
hoạt động không giữ vững được như trước. 
đây là một trong những đáng tiếc vì muốn 
vực dậy một thương hiệu nổi tiếng thì cần 
thêm nhiều nguồn lực dồi dào mới mong 
duy trì và phát triển bền vững. 

chính vì vậy, một trong những khâu then 
chốt là cần sớm có một chiến lược đào 
tạo nhân tài cho đất nước, chứ không chỉ 
dừng lại ở việc xây dựng các dự án đào tạo 
cử nhân khoa học tài năng. đó là việc xây 
dựng một lộ trình đào tạo năng khiếu đặc 
biệt xuyên suốt từ bậc trung học phổ thông 
đến bậc tiến sĩ. cần có một chiến lược đào 
tạo nhân tài cho đất nước từ khâu phát 
hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo đến 
sử dụng, đãi ngộ và trách nhiệm, tổ chức và 
xây dựng đội ngũ gắn với việc phục vụ đắc 
lực nền kinh tế xã hội tiên tiến trong tương 
lai của đất nước.

XIn cảm ơn Giáo sư!
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những thành công đáng ghi 
nhận

thực hiện chỉ đạo của đhQghn, trường 
đhcn đang triển khai 2 đề án thành 
phần gồm 3 chương trình nvcl là đề 
án phát triển ngành và chuyên ngành 
khoa học máy tính (khmt) đạt trình 
độ quốc tế gồm chương trình cử nhân 
khmt và chương trình thạc sĩ khmt, và 
đề án phát triển ngành công nghệ điện 
tử - viễn thông (đt-vt).

hai ngành đào tạo thuộc đề án đã từng 

bước được phát triển tiếp cận dần với 
các chuẩn mực quốc tế, qua đó góp 
phần quan trọng tạo sức mạnh và 
thương hiệu cho nhà trường và chung 
cho đhQghn. Số giảng viên, sinh viên, 
học viên trực tiếp tham gia nvcl tăng 
nhanh và chiếm tỉ lệ lớn trong hoạt động 
nghiên cứu, đào tạo của trường.

năm học 2011-2012, trường đã tổ chức 
bảo vệ khóa luận và xét tốt nghiệp cho 
94 sinh viên nvcl khóa đầu tiên của 2 
khoa. tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn đạt gần 

80%. đặc biệt, trong số này có 4 sinh 
viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 3 sinh viên 
có điểm tiếng anh trên 7,0 ieltS, 5 sinh 
viên có báo cáo khoa học đăng trên tạp 
chí và hội nghị quốc tế. chương trình 
thạc sĩ khmt tuyển sinh khóa 1 từ năm 
2007, đến nay đã có tổng số 18 học viên 
bảo vệ luận văn và được cấp bằng.

pgS. tS nguyễn ngọc Bình – hiệu 
trưởng trường đh công nghệ cho biết, 
qua thực hiện các đề án, giai đoạn vừa 
qua nhà trường đã phát triển được đội 

góp phần tạo dựng 
giá trị và thương hiệu đhQghn

Quốc toản
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tiêu điểmgiáo dục

về cơ bản các đề án nvcl của trường đhcn đang tiến hành 
đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. năm học 2011-
2012 đã có sinh viên khóa đầu tốt nghiệp với tỉ lệ cao, đảm 
bảo các chuẩn về chuyên môn và tiếng anh. các đề án nvcl 
đã thúc đẩy phát triển ngành khoa học máy tính (khmt) và 
ngành công nghệ điện tử - viễn thông (đt-vt) từng bước tiếp 
cận chuẩn quốc tế, góp phần tạo dựng giá trị và thương hiệu 
của nhà trường nói riêng và đhQghn nói chung.

ngũ cán bộ và giảng viên để thực hiện 
đề án, đặc biệt tuyển mới được nhiều 
giảng viên có trình độ, được đào tạo cơ 
bản tại nước ngoài. về cơ bản đã có các 
chương trình đào tạo đạt chuẩn và từng 
bước nắm bắt được công nghệ đào tạo 
tiên tiến. việc thực thiện đề án cũng đã 
góp phần đẩy mạnh được hoạt động 
nghiên cứu tích hợp với giảng dạy nvcl, 
tăng nhanh số lượng và chất lượng các 
đề tài và các công bố quốc tế liên quan; 
đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và giảng 
dạy với các trường đối tác và một số cơ 
sở đào tạo có uy tín nước ngoài.

về cơ bản các đề án nvcl của trường 
đang tiến hành đúng tiến độ, đảm 
bảo chất lượng và hiệu quả. năm học 
2011-2012 đã có sinh viên khóa đầu 

tốt nghiệp với tỉ lệ tốt nghiệp cao, đảm 
bảo các chuẩn về chuyên môn và tiếng 
anh. các đề án nvcl đã thúc đẩy phát 
triển ngành khmt và ngành công 
nghệ đt-vt từng bước tiếp cận chuẩn 
quốc tế, góp phần tạo dựng giá trị và 
thương hiệu của nhà trường nói riêng và 
đhQghn nói chung.

lộ trình thực hiện hiệu Quả

theo pgS. tS nguyễn ngọc Bình, đảng 
ủy, Bgh và các khoa, phòng chức năng, 
đoàn tn và công đoàn trường luôn 
quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn 
bản, hướng dẫn của đhQghn về thực 
hiện nvcl trên Website, phát đến từng 
đơn vị, cán bộ, giảng viên và người học.

ngoài ra, trường đã thành lập Ban 
điều hành các chương trình đào tạo 
theo nvcl cấp trường với thành phần 
là trưởng các phòng ban chức năng 
liên quan và bổ nhiệm giám đốc các đề 
án thành phần ở cấp khoa là các chủ 
nhiệm khoa. Song song với hoạt động 
của Ban điều hành và giám đốc các đề 
án, các công việc liên quan đến chương 
trình nvcl còn được đưa vào thảo luận 
thường xuyên trong các buổi họp giao 
ban định kỳ của trường, trong xây dựng 
kế hoạch và triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trong năm học để đảm bảo 
tính tích hợp các hoạt động của nvcl 
với các hoạt động tổng thể của nhà 
trường.

để có được thành công trên, trường đh 
công nghệ đặc biệt chú trọng công tác 
phát triển đội ngũ cán bộ. trường đã cử 
được 4 lượt giảng viên đi thực tập tại 
nước ngoài, 2 lượt giảng viên tham gia 
trợ giảng cho giáo sư nước ngoài, 13 
lượt đi tham quan học hỏi kinh nghiệm 
quản lý trong nước và 11 lượt đi tham 
quan học hỏi kinh nghiệm quản lý nước 
ngoài, đồng thời cử được 66 lượt cán bộ, 
giảng viên nâng cao trình độ tiếng anh 
trong nước, 43 lượt cán bộ, giảng viên 
tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ 
sư phạm, trong đó 28 giảng viên đã lấy 
chứng chỉ sư phạm.

chương trình đào tạo là yếu tố quyết 
định sự thành công của các đề án thành 
phần. theo pgS.tS nguyễn ngọc Bình, 
những chương trình đào tạo được xây 
dựng dựa theo các chương trình đào tạo 
của các trường đối tác, cụ thể chương 
trình cử nhân khmt được tham khảo từ 
chương trình đào tạo ngành khmt của 
đại học new South Wales (unSW), úc; 
chương trình thạc sĩ khmt tham khảo 
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từ chương trình đào tạo thạc sĩ ngành 
khmt của viện khoa học công nghệ 
tiên tiến nhật Bản (JaiSt); chương 
trình cử nhân công nghệ đt-vt tham 
khảo từ chương trình kỹ thuật điện của 
trường đại học Quốc gia Singapore 
(nuS).

nhà trường đã tổ chức triển khai công 
tác trợ giảng đối với toàn bộ các môn 
học chuyên môn được giảng dạy bằng 
tiếng anh cho sinh viên nvcl, đảm 
bảo lộ trình, tỉ lệ môn học được giảng 
dạy bằng tiếng anh theo đúng quy 
định của đhQghn. 

trường luôn chú trọng đặc biệt tới đảm 

bảo chuẩn đầu ra tiếng anh. trong năm 
học 2011-2012, trường đã tích cực tổ 
chức các lớp học hỗ trợ cho đối tượng 
sinh viên chưa đạt chuẩn, qua đó đến 
cuối năm học đã nâng tỉ lệ đạt chuẩn 
tiếng anh của sinh viên khóa 1 lên trên 
80%, trong đó có 1 sinh viên đạt 8,0 và 
2 sinh viên đạt 7,5 ieltS. Bên cạnh đó, 
các khoa đã xây dựng kế hoạch cụ thể 
cho thực hiện và bảo vệ khóa luận, đảm 
bảo chất lượng và tiến độ, đã tổ chức 
bảo vệ khóa luận với sự tham gia của 
giáo sư nước ngoài. Qua đó, năm học 
2011-2012 đã tổ chức bảo vệ và xét tốt 
nghiệp cho 94 sinh viên gồm 57 sinh 
viên ngành khmt và 37 sinh viên ngành 
đt-vt.

ngoài ra, một trong những cú hích quan 
trọng trong việc nâng cao chất lượng 
đào tạo chính là việc nhà trường đã 
tích cực triển khai công tác nghiên cứu 
khoa học gắn kết với thực hiện nhiệm 
vụ chiến lược, với các chủ trương, biện 
pháp cụ thể như: ưu tiên đề xuất các đề 
tài nghiên cứu do các giảng viên tham 
gia nvcl chủ trì; hỗ trợ học viên cao 
học nvcl tham gia nghiên cứu toàn 
thời gian tại bộ môn/phòng thí nghiệm; 
tổ chức các hội nghị quốc tế liên quan 
để thúc đẩy hợp tác khoa học và công 
bố quốc tế. minh chứng cụ thể đó là từ 
năm 2008 đến nay, số đề tài trọng điểm/
đặc biệt cấp đhQg, đề tài nccB và đề 
tài kc do 2 khoa thực hiện nvcl tăng 
mạnh so với trước. 

“Việc triển khai nghiên cứu khoa học 
cho sinh viên được quan tâm sát sao 
và phối hợp chặt chẽ giữa phòng chức 
năng và các khoa. Các khoa đã phân 
công giảng viên hướng dẫn nghiên cứu 
khoa học cho sinh viên NVCL từ năm thứ 
3. Đến năm thứ 4, đảm bảo 100% sinh 
viên NVCL có tham gia NCKH và báo 
cáo tại hội nghị NCKH cấp khoa. Nhiều 
sinh viên đã có kết quả nghiên cứu ban 
đầu khả quan, trong đó có 5 báo cáo tại 
các hội nghị quốc tế có uy tín như IEEE, 
IEICE,…”, pgS.tS nguyễn ngọc Bình 
cho biết.

các đề án nvcl đã thúc đẩy 
phát triển ngành khmt và 
ngành công nghệ đt-vt 
từng bước tiếp cận chuẩn 
quốc tế, góp phần tạo 
dựng giá trị và thương hiệu 
của nhà trường nói riêng và 
đhQghn nói chung.
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Bằng kép 

cơ hội và thách thức
đào tạo bằng kép ngành du lịch học đã triển 
khai tại trường đhkhXh&nv từ năm học 
2009-2010, đến nay đã tuyển sinh và đào 
tạo được 3 khoá. đáp ứng nhu cầu thông 
tin của người học với chương trình đào tạo 
mới này, đầu năm học mới, khoa du lịch 
học tổ chức toạ đàm “ngành Quản trị dịch 
vụ du lịch và lữ hành: chương trình đào tạo 
bằng kép và cơ hội nghề nghiệp” nhằm 
giúp các bạn sinh viên có cái nhìn thấu đáo 
hơn về thực tế nghề nghiệp liên quan đến 
ngành Qtdvdl&lh cũng như việc theo 
đuổi chương trình đào tạo bằng kép.

Bằng kép: nhiều lợi ích 

thS. nguyễn thu thuỷ (phó chủ nhiệm khoa du lịch học) cho biết: 
sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ năm thứ 2, 3 của đhQghn có 
thể theo học bằng kép ngành Qtdvdl&lh trong khoảng 2 năm 
nữa thì khi ra trường sẽ có hai bằng tốt nghiệp đh. hiện chương 
trình đào tạo của khoa có 2 chuyên ngành là khách sạn và lữ hành 
- hướng dẫn. 

trả lời câu hỏi của bạn nguyễn thị dịu (sinh viên k55 ngành tiếng 
trung trường đh ngoại ngữ, đhQghn) về khả năng kết hợp 
chuyên môn tiếng trung với công việc quản trị du lịch lữ hành, bà 
đinh nguyệt ánh - tgđ của viettraltour - cho rằng: các công ty du 
lịch hiện ưu tiên sử dụng tiếng anh, nhưng tiếng trung cũng là một 
lợi thế trong các dịch vụ phục vụ khách trung Quốc. đặc biệt, hiện 
nay khách du lịch trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất trong các 
tour du lịch đến việt nam.

thanh hà 
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đối với sinh viên ngoại ngữ chuyên 
ngành tiếng nhật thì cũng có rất 
nhiều lợi thế khi theo học bằng kép 
Qtdvdl&lh - thS. nguyễn thu thuỷ 
khẳng định. khoa du lịch học có quan 
hệ hợp tác chặt chẽ với đh rikkyo và 
sinh viên biết tiếng nhật sẽ được ưu tiên 
tham gia các khoá học, thực tập liên kết 
với đh này. Bên cạnh đó, khoa cũng 
giảng dạy tiếng anh chuyên ngành để 
đảm bảo các bạn có đủ trình độ tiếng 
anh phục vụ công việc. trong tương lai 
ngành Quản trị sự kiện sẽ có một môn 
giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh. 

hữu châu - sinh viên chuyên ngành tiếng 
đức (trường đh ngoại ngữ, đhQghn), 
hiện đang theo học bằng kép khoá 3 - 
quan tâm đến việc nếu bảo lưu kết quả 
học bằng kép thì việc học lại cùng với lớp 
bằng kép khoá sau có gặp khó khăn gì 
không? trả lời mối quan tâm này, thầy 
phạm văn huệ (chuyên viên phụ trách 
bằng kép phòng đào tạo nhà trường) 
cung cấp thông tin: bạn hoàn toàn có 
thể theo học các môn còn lại với khoá 
bằng kép sau hoặc được sắp xếp để theo 
học các lớp có môn học đó với sinh viên 
hệ chính quy khoa du lịch học, sao cho 
vẫn đảm bảo được tiến độ học tập của 
chương trình.

Bên cạnh đó, trong quá trình học bằng 
kép Qtdvdl&lh, sinh viên được khuyến 
khích và tạo điều kiện thực hành nghề 
nghiệp tại những công ty du lịch, khách 
sạn hàng đầu tại việt nam để có những 
trải nghiệm nghề nghiệp cụ thể nhất. 
có được thuận lợi này là nhờ mối quan 
hệ rộng rãi của khoa du lịch học với các 
đơn vị tuyển dụng trong ngành. Bà lê 
thị hạnh (trưởng phòng nhân sự khách 
sạn 5 sao crowne) nói: sinh viên của 
khoa được hoan nghênh đến đăng ký 
để trở thành nhân viên thời vụ tại khách 
sạn 5 sao crowne, được tham gia tập 
huấn về những nguyên tắc ứng xử cơ 
bản trong công việc trước khi làm chính 
thức. Bà hạnh cũng cấp con số 33 sinh 
viên của khoa đã đến thực tập trong 2 
năm qua tại crowne với thời gian tối 
thiểu là một tháng rưỡi. tương tự, tgđ 
của viettraltour cũng khẳng định công 
ty thường xuyên nhận sinh viên đến thực 
tập hoặc làm ctv tại nhiều vị trí. tuy 

nhiên, muốn làm ctv sinh viên phải có 
khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp 
nhất định, yêu thích công việc và vượt 
qua được bài test do công ty đặt ra.

chọn kiến thức hay kinh nghiệm ?

một trong những vấn đề được nhiều sinh 
viên boăn khoăn tại buổi toạ đàm, đó là 
thay vì học thêm một chương trình bằng 
kép, sinh viên một ngành bất kỳ sau tốt 
nghiệp có thể học thêm một chứng chỉ 

nghề hướng dẫn viên du lịch là có thể 
được công nhận khả năng nghề và đi 
làm được. vậy khi tuyển dụng, các công 
ty về dịch vụ du lịch ưu tiên kiến thức, 
bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc ? 

Băn khoăn này nhận được nhiều chia 
sẻ thấu đáo từ các vị khách mời khi họ 
cùng nhận định: tuỳ vào mức độ yêu 
nghề, có ý định gắn bó lâu dài với nghề 
này không mà mỗi sinh viên có sự lựa 
chọn cho riêng mình. Bà đinh nguyệt 
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anh phát biểu: “chúng tôi quan tâm 
đến cả hai. nếu bạn có kinh nghiệm thì 
rất tuyệt vời nhưng chỉ có kinh nghiệm 
không thôi thì chưa tích luỹ đủ các kiến 
thức cần thiết để theo đường dài và có 
sự thăng tiến trong công việc. hãy quan 
tâm đến việc học để có một kiến thức 
nhất định ở một chuyên ngành bạn cần 
quan tâm”. 

anh doãn văn tuân, cựu sinh viên k54 
khoa du lịch học, hiện là pgđ một công 

ty du lịch, thì chia sẻ thêm: vẫn tồn tại 
việc tuyển dụng người có bằng cử nhân 
ngành du lịch học và cả những bạn chỉ 
có chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch. 
nhưng việc thuê người lao động có 
chứng chỉ nghề thường chỉ vào những 
mùa cao điểm về du lịch trong năm. các 
công ty du lịch luôn coi trọng những bạn 
trẻ được trang bị kiến thức nghề nghiệp 
căn bản, tức là có cái “gốc” thì thường 
gắn bó lâu dài với công ty và nghề 

nghiệp đã chọn hơn. anh tuân cũng 
đưa ra lời khuyên: “nếu bạn xác định 
làm du lịch lâu dài thì nhất thiết phải có 
kiến thức nền, gốc thì bạn mới có thể 
phát triển bất kỳ hướng nào trong nghề 
nghiệp sau này”. 

đồng tình với quan điểm của hai vị 
khách mời trên, thS. nguyễn thu thuỷ 
đưa ra một minh chứng: những năm 
trước, sinh viên khoa du lịch học khi mới 
ra trường thường bị các công ty du lịch 
“phàn nàn” rằng bị yếu một chút về kỹ 
năng ngoại ngữ. nhưng chỉ sau một vài 
năm làm nghề, các bạn đã có sự trưởng 
thành và tiến bộ vượt bậc, thăng tiến rất 
nhanh ở nhiều vị trí nghề nghiệp khác 
nhau. đó là do các bạn được trang bị 
kiến thức nền rất tốt, làm bệ đỡ cho các 
bạn dễ dàng bắt nhịp với công việc thực 
tế, giúp phát huy được sự sáng tạo, linh 
hoạt trong công việc. lãnh đạo các công 
ty du lịch luôn thích những ứng viên 
được trang bị kiến thức nền căn bản tốt, 
bởi đó là nội lực để các bạn tiến xa hơn 
với nghề.  

cơ hội mới cho Sinh viên khXh&nv

tại buổi toạ đàm, nhiều thông tin 
mới về tuyển sinh bằng kép ngành 
Qtdvdl&lh năm nay cũng được chia sẻ 
thêm mà đáng chú ý nhất là chủ trương 
mở rộng đối tượng tuyển sinh. nếu 
trước đây chỉ tuyển sinh viên của trường 
đh ngoại ngữ, đhQghn thì nay sinh 
viên các ngành đào tạo trong trường 
đhkhXh&nv cũng có cơ hội đăng ký 
học bằng kép để gia tăng cơ hội nghề 
nghiệp cho mình. Bên cạnh hai chuyên 
ngành đã có thì sang năm tới đây dự 
kiến có thêm đào tạo bằng kép chuyên 
ngành Quản trị sự kiện.

việc học bằng kép hai ngành đối với sinh 
viên trường có khá nhiều thuận lợi khi 
số tín chỉ được miễn giảm cho bằng thứ 
hai là khá nhiều. hiện phương thức đào 
tạo tín chỉ và việc chung khối kiến thức 
m1, m2 trong chương trình đào tạo của 
các ngành đã giúp sinh viên tiết kiệm 
được tối đa thời gian, công sức, đồng 
thời khiến việc lựa chọn lớp môn học để 
theo học bằng thứ hai đơn giản, thuận 
tiện hơn. 
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kỉ niệm 5 năm thành lập trường đh kinh tế, đhQghn (2007 – 2012)

Ổn định để đỔi mới tạo đột phá
"mỗi giai đoạn phát triển luôn cần có sự 
đột phá để tạo ra những thay đổi căn bản 
về chất. vấn đề là phải lựa chọn chính xác 
những điểm đột phá phù hợp với mục tiêu 
và điều kiện của mình để tập trung đầu 
tư” - hiệu trưởng trường đại học kinh tế 
- đhQghn, pgS.tS. nguyễn hồng Sơn 
chia sẻ. 

Thưa Hiệu trưởng, xin ông cho biết nhận 
định khái quát về kết quả đạt được của 
Trường ĐHKT - ĐHQGHN năm học vừa 
qua?

trường đhkt đã thực hiện bình xét 10 
thành tựu nổi bật của năm học 2011-
2012. kết quả bình xét này được thực 
hiện dân chủ, công khai bằng việc đề xuất 
từ phía các đơn vị, cá nhân trong toàn 
trường và được thông qua tại hội nghị 
cán bộ chủ chốt của trường. có thể nói 
10 thành tựu cơ bản đó chưa thể bao phủ 

hết các mặt hoạt động của nhà trường 
cũng như những gì trường đã làm trong 
một năm qua, song nó là minh chứng cho 
những nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng 
viên; cho thấy trường đhkt đang tiếp tục 
phát triển đúng theo định hướng và kế 
hoạch 5 năm (2011-2016) đã đặt ra. 

với chủ trương ổn định để tạo đà phát 
triển, trong năm học 2011-2012 trường 
đã định hình rõ nét nhiều đường hướng 
phát triển quan trọng, đã xây dựng được 
một đội ngũ cán bộ thực sự đam mê làm 

việc, tạo được đồng thuận và quyết tâm 
cao trong tập thể đội ngũ cán bộ viên 
chức để thực hiện mục tiêu phát triển 
chung. kết quả đạt được trong năm học 
qua không chỉ là những sản phẩm cụ thể 
như: sinh viên chương trình nhiệm vụ 
chiến lược tốt nghiệp; các chương trình 
đào tạo được mở mới; các ấn phẩm khoa 
học được công bố, các đề tài, dự án quy 
mô được thu hút,... mà còn tạo những 
tiền đề - là điều kiện để trường tiếp tục 
thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu đặt ra 
trong các năm học tới. 

hà phương (thực hiện)
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Vậy trong năm học 2011-2012, công 
tác phát triển đội ngũ cán bộ của Trường 
ĐHKT đã có thêm những bước tiến gì?

trong năm học vừa qua, công tác cán 
bộ đã đạt được những kết quả nổi bật, 
là một trong những mảng hoạt động 
tiêu biểu của trường. trong lộ trình phát 
triển đội ngũ cán bộ đạt trình độ quốc 
tế, trường đã tiếp tục chính sách tuyển 
dụng và bồi dưỡng cán bộ theo hướng 
trọng dụng những tài năng, khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi tối đa 
cho việc nâng cao trình độ cán bộ, trên 
cơ sở bám sát mục tiêu và kế hoạch 
công tác đã đặt ra. trường thu hút tuyển 
dụng được 10 giảng viên có trình độ tiến 
sĩ, nâng tổng số giảng viên cơ hữu của 
trường lên 90 người, tăng 10% so với 
năm học trước. Số giảng viên có trình độ 
tiến sĩ chiếm 68%, tỷ lệ giảng viên có 
học hàm phó giáo sư chiếm 14%, tỷ lệ 
giảng viên có thể giảng dạy chuyên môn 
bằng tiếng anh đạt 62%. đặc biệt, năm 
học vừa qua, trường có 2 giảng viên 
được nâng ngạch giảng viên cao cấp, 03 
giảng viên được nâng ngạch giảng viên 
chính, 02 giảng viên được công nhận 

học hàm phó giáo sư. những con số trên 
phản ánh sự tăng trưởng vững chắc về 
cả số lượng và chất lượng đội ngũ cán 
bộ theo đúng phương châm ít nhưng 
phải “tinh”.

Vừa qua Trường đã triển khai xây dựng 
phương án chi trả thu nhập tăng thêm 
cho cán bộ, Hiệu trưởng cho biết ý nghĩa 
của việc làm này?

việc chi trả thu nhập tăng thêm theo 
phương án 3p (position - person - 
permanence, nghĩa là: vị trí - năng lực 
- hiệu quả) không phải là mới trên thế 
giới cũng như đối với các doanh nghiệp, 
song nó là mới đối với các cơ quan tổ 
chức thuộc khối nhà nước. vì vậy, đây 
có thể coi là bước tiến của trường trong 
năm học vừa qua và nó thể hiện rất rõ 
quan điểm “dùng người” của lãnh đạo 
nhà trường. đó là luôn đề cao trí tuệ, 
năng lực và trả công tương xứng với 
những đóng góp của cán bộ, tạo sự 
công bằng và cơ hội phấn đấu cho tất cả 
mọi người. phương án chi trả thu nhập 
tăng thêm 3p đảm bảo chi trả theo vị 
trí, năng lực và kết quả đóng góp, khắc 
phục tình trạng dựa quá nhiều vào thâm 

niên, ngạch bậc và hoàn toàn phù hợp 
với quy định của nhà nước, Bộ gd&đt 
và của đại học Quốc gia hà nội.

năm học 2011- 2012, trường đhkt 
đã hoàn thành việc ban hành Bộ tiêu 
chuẩn cán bộ, giảng viên cũng như bộ 
tiêu chí đánh giá năng lực cán bộ. nếu 
trước đây, trong giai đoạn xây dựng nền 
tảng, nhà trường buộc phải có những 
cơ chế riêng để thu hút và giữ cán bộ 
thì đến nay, sau 5 năm phát triển là giai 
đoạn cần có sự ổn định và đồng bộ về 
mặt văn bản pháp quy, với những điều 
khoản, nguyên tắc cụ thể, áp dụng cho 
các đối tượng cán bộ trong trường, với 
mục đích tạo một môi trường làm việc 
công bằng và khuyến khích mọi người 
cống hiến. 

Ngoài công tác tổ chức cán bộ, đâu là 
những mảng công tác có những bước 
tiến, đổi mới đáng khích lệ trong năm 
học vừa qua?

năm học vừa qua cũng chứng kiến 
những đổi mới trong quản trị đại học 
mà điển hình là việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lí và các lĩnh 
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vực hoạt động. trường tiếp tục duy trì và 
cải tiến hệ thống quản lí chất lượng theo 
tiêu chuẩn iSo 9001-2008; xây dựng và 
sửa đổi kịp thời một số văn bản hướng 
dẫn công việc đảm bảo công tác quản lí 
(hoàn chỉnh, ban hành 22/25 quy trình 
iSo và ban hành 4/6 văn bản quản lí 
theo kế hoạch nhiệm vụ năm học). 

trong năm học qua, trường cũng là 
đơn vị tiên phong trong hoạt động kiểm 
định chất lượng (kđcl) và hướng tới xây 
dựng văn hoá chất lượng trong mọi hoạt 
động. trường là một trong những đơn 
vị đầu tiên của đhQghn thực hiện tự 
đánh giá đơn vị đào tạo theo các tiêu chí 
của mạng lưới các trường đại học đông 
nam á (aun) trong Bộ tiêu chuẩn kđcl 
mới của đhQghn; hoàn thành báo cáo 
rà soát nội bộ chất lượng chương trình 
đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh hệ 
đạt trình độ quốc tế theo tiêu chuẩn của 
aun, chuẩn bị cho việc kiểm định chất 
lượng chương trình này khi đủ điều kiện. 
chương trình đào tạo ngành kinh tế 
quốc tế chất lượng cao cũng đang tiến 
hành đề án hậu kiểm định aun để đề 
xuất và thực hiện giải pháp khắc phục 
hạn chế của chương trình này. những 
hoạt động trên cho thấy hoạt động 
kiểm định đã trở thành không thể thiếu 
và là yêu cầu khách quan để đánh giá 
hoạt động đào tạo, trong đó yếu tố chất 
lượng luôn được đặt như một mục tiêu 
sống còn.

kì vọng với những mục tiêu đột phá

Chủ đề của năm học mới 2012-2013 của 
nhà trường là “Tạo bước phát triển đột 
phá dựa trên đổi mới, chuyên nghiệp, 
sáng tạo và văn hoá cộng đồng”, Hiệu 
trưởng có thể chia sẻ ý nghĩa của việc 
đặt mục tiêu đột phá?

đổi mới, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát 
triển văn hoá cộng đồng gắn với chất 
lượng và hiệu quả luôn được coi là kim 
chỉ nam hành động của trường đhkt. 
như tôi đã nói ở trên, năm học 2011-
2012, chủ trương của trường là tạo sự 
ổn định nhưng không có nghĩa là không 
có những đổi mới và thực tế là trường 
đã đạt được một số kết quả từ việc đổi 
mới. Song, mỗi giai đoạn phát triển luôn 
cần có sự đột phá để tạo ra những thay 

đổi căn bản về "chất". vấn đề là phải lựa 
chọn chính xác những điểm đột phá phù 
hợp với mục tiêu và điều kiện của mình 
để tập trung đầu tư.

trong những năm đầu của giai đoạn 5 
năm (2007-2012) mới thành lập, trường 
đhkt đã có rất nhiều đột phá được xã 
hội ghi nhận. năm cuối cùng của giai 
đoạn này là năm trường đặt ra mục tiêu 
ổn định, một phần do có sự chuyển giao 
thế hệ lãnh đạo nhưng đa phần là cần có 
thời gian để nhìn nhận và chuẩn chỉnh 
lại cho những bước phát triển bền vững 
hơn. Sau giai đoạn 5 năm khởi đầu, năm 
học 2012-2013 sẽ là năm của những 
phát triển đột phá nhằm tạo bàn đạp 
cho những thay đổi mạnh mẽ và vượt 
bậc của trường đhkt giai đoạn tiếp 
theo. tuy nhiên, trường cũng xác định 
rõ phát triển mang tính đột phá nhưng 

phải bền vững, có trọng tâm, trọng điểm 
theo hướng chất lượng và đẳng cấp 
quốc tế trong các ngành, chuyên ngành 
đào tạo, các lĩnh vực nghiên cứu có thế 
mạnh.

Đột phá sẽ thể hiện rõ nét ở khâu nào? 

đột phá sẽ được thực hiện trên cả 3 lĩnh 
vực hoạt động của trường là đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và cung cấp các 
dịch vụ khác.

về đào tạo, bên cạnh việc tiếp tục duy 
trì chất lượng các chương trình đào tạo, 
đặc biệt là các chương trình đào tạo chất 
lượng cao, chương tình đạt chuẩn quốc 
tế thuộc chương trình nhiệm vụ chiến 
lược, các chương trình liên kết đào tạo 
quốc tế, trường sẽ tăng cường mở mới 
các chương trình đào tạo (ctđt) có chất 
lượng nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, 
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giáo dục

phát huy được những lợi thế của nhà 
trường như: ctđt thạc sĩ Quản trị nhân 
lực; ctđt thạc sĩ tài chính ngân hàng liên 
kết với đh longBeach, ctđt tiến sĩ tài 
chính ngân hàng...

về nghiên cứu khoa học, bên cạnh việc 
triển khai 3 đề tài nckh quy mô cấp nhà 
nước (đã trúng thầu năm 2011-2012), 
trường sẽ thúc đẩy hơn nữa việc tham 
gia đấu thầu và đấu thầu thành công các 
đề tài, chương trình, dự án quốc gia hoặc 
quốc tế nhằm đẩy mạnh hướng nghiên 
cứu về phát triển bền vững, tăng cường 
số bài báo công bố quốc tế gắn với các 
hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế… 
tinh thần xuyên suốt vẫn là phải gắn hoạt 
động đào tạo với hoạt động nghiên cứu 
và thực tiễn. Bên cạnh đó, trường sẽ đẩy 
mạnh hoạt động tư vấn; các khoá đào tạo 
ngắn hạn cho các địa phương, bộ ngành 

trong đó chú trọng các chương trình phát 
triển của chính phủ (như chương trình 
tây Bắc, tây nguyên…).

Trường ĐHKT đã nhìn nhận thế nào về 
những thách thức và khó khăn trong năm 
học 2012-2013?

năm học 2012-2013 này, trường đhkt 
cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do 
tình hình khách quan đem lại như: kinh 
tế đất nước vẫn chưa qua giai đoạn khó 
khăn, việc thắt chặt tiền tệ và cắt giảm 
đầu tư công đã và đang có những ảnh 
hưởng không nhỏ đến hoạt động của 
trường. trong bối cảnh đó, việc triển khai 
hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các 
doanh nghiệp sẽ khó khăn hơn; sự cạnh 
tranh tìm nguồn lực phát triển giữa các đại 
học cũng gay gắt hơn.

ngoài ra, còn có những khó khăn nội 

tại phải kể đến như: cơ sở vật chất chưa 
đáp ứng yêu cầu phát triển, nguồn lực 
tài chính và con người cho phát triển còn 
hạn chế, cơ chế hoạt động chưa được 
thông thoáng, mâu thuẫn cần giải quyết 
giữa việc đảm bảo thu nhập cho cán bộ 
với đảm bảo chất lượng đào tạo và mục 
tiêu phát triển theo định hướng nghiên 
cứu,... tất cả những khó khăn này buộc 
nhà trường phải rất linh hoạt và sáng 
tạo trong mỗi bước đi, đặc biệt là việc 
phân bổ nguồn lực để thực hiện các mục 
tiêu.

Vậy đâu là giải pháp cơ bản để khắc 
phục những khó khăn trên? 

trước hết, trường đhkt cần tiếp tục 
duy trì sự thống nhất và thông suốt về 
tư tưởng, phát huy được sức mạnh đoàn 
kết của cả tập thể. thứ hai, phải tăng 
cường công tác quản lí gắn với kiểm 
định chất lượng; xác định công tác quản 
lí, quản trị cần làm tốt như là mấu chốt 
quan trọng để nâng cao hiệu quả các 
mặt hoạt động. và cuối cùng, giải pháp 
tôi cho là quan trọng nhất, đó là phải 
không ngừng tạo một môi trường thuận 
lợi cho các cá nhân, tập thể phát huy sức 
sáng tạo và niềm đam mê với công việc, 
sự gắn bó với nhà trường.

môi trường làm việc tốt sẽ khiến các cá 
nhân tích cực và hứng thú với công việc, 
sẵn lòng sáng tạo và đóng góp vì sự phát 
triển chung. môi trường làm việc tốt ở 
đây bao hàm nhiều yếu tố như: giảng 
viên được trao cơ hội trong giảng dạy và 
nghiên cứu; được tạo điều kiện đào tạo 
bồi dưỡng, nâng cao năng lực bản thân, 
mở rộng quan hệ giao lưu; cơ sở vật chất 
được hiện đại hoá phục vụ mọi mặt hoạt 
động; văn hoá cộng đồng tốt tạo sức 
gắn kết tập thể lớn; thù lao tương xứng 
với sự cống hiến; … 

có thể thấy rằng, mặc dù còn rất nhiều 
khó khăn, song trong điều kiện và khả 
năng có thể, Ban giám hiệu trường 
đhkt cam kết sẽ luôn cố gắng cải thiện 
môi trường làm việc ở mức tốt nhất và hỗ 
trợ các nguồn lực để mỗi cá nhân và tập 
thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin cảm ơn Hiệu trưởng!
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kể từ năm 1865, Ban giám hiệu harvard 
(harvard Board of overseers) hoàn toàn nằm 
trong tay các cựu sinh viên của trường – và đó 
là mô hình quản lí sáng tạo quyết định vị thế 
hàng đầu của đại học này từ bấy lâu nay.

không có nước nào nắm được vị trí áp đảo so với vị thế 
của mĩ trong lĩnh vực giáo dục đại học. theo bảng xếp 
hạng các trường đại học đứng đầu thế giới của trường 

đại học giao thông thượng hải, trong số 20 trường đại học 
hàng đầu thế giới, mĩ chiếm tới 17 vị trí. harvard đứng đầu 
bảng với khoảng cách khá xa những trường còn lại.

trước đây người ta thường giải thích là do mĩ giàu, đông dân, 
tài trợ hào phóng cho lĩnh vực nghiên cứu, các tổ chức từ thiện 
tư nhân có mặt khắp nơi và khả năng lôi kéo các học giả trên 
toàn thế giới. mặc dù mĩ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng 
kinh tế của họ chỉ chiếm một phần tư gdp toàn cầu, dân số 
cũng chỉ chiếm một phần hai mươi dân số thế giới. còn sự ủng 
hộ của họ đối với công việc nghiên cứu cũng không phải độc 
nhất vô nhị.

hơn nữa, cứ theo cách giải thích như thế thì những nước như 
pháp, đức, nhật, thậm chí là trung Quốc hay ấn độ cũng phải 
có những trường đại học đứng đầu bảng xếp hạng. nhưng các 
trường của những nước này chỉ nằm rải rác trong bảng xếp 
hạng, nếu quả thật có rơi được vào đấy. 

trên thực tế, các nước này không có mô hình quản lí mang tính 
sáng tạo của các trường đại học mĩ.

harvard được chính quyền vịnh massachusetts thành lập vào 
năm 1636. giá trị của nó đối với massachusetts được thể hiện 
trong hiến pháp bang sau khi giành được độc lập, được thông 
qua vào năm 1780, trong đó có phần nói về chức năng và giới 
hạn của trường đại học này.

khi những sinh viên cũ của harvard giữ nhiều vị thế trong cơ 
quan lập pháp bang massachusetts, trường đại học này đã 
được ưu đãi và tài trợ. nhưng trong những năm 1840, cuộc di 
cư ồ ạt diễn ra cùng với nạn đói ở ireland đã làm thay đổi cán 
cân nhân khẩu học ở bang này và tạo điều kiện cho những kẻ 
mị dân kiểm soát được cơ quan lập pháp bang.

ngay sau đó, harvard đã bị người ta tấn công vì chỉ dành cho 
giới tinh hoa, quá chọn lọc và học phí quá đắt. ngay chương 
trình học tập cũng bị nghi ngờ. trong hai thập kỉ sau đó, hoạt 
động của nhà trường đã bị chính quyền bang cản trở bằng cách 
không chịu giải ngân và gây khó khăn trong việc bổ nhiệm các 
giáo sư. đỉnh điểm là vào năm 1862, cơ quan lập pháp bang đã 
ngăn chặn việc bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường.

đáp lại, harvard đòi đưa họ “ra ngoài những tranh chấp và thay 
đổi chính trị thông thường” và đưa vào “tay những cựu sinh 
viên”. ngày 29 tháng 4 năm 1865, đề nghị cấp tiến này - được 
những cựu sinh viên harvard có đóng góp xuất sắc cho hợp 
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chủng quốc trong thời nội chiến ủng 
hội - được đưa ra thảo luận tại cơ quan 
lập pháp tiểu bang massachusetts. từ 
đó trở đi, Ban giám hiệu harvard  hoàn 
toàn nằm trong tay các cựu sinh viên của 
trường. 

được thắng lợi của harvard cổ vũ, các 
trường khác – bắt đầu là đại học yale 
và college of William and mary – cũng 
có hành động tương tự. “phương pháp 
mĩ chính cống này”, như ông charles 
William eliot, người giữ chức hiệu trưởng 
lâu nhất tại harvard, gọi như thế, đã 
trở thành tiêu chuẩn không chỉ cho các 
đại học tư thục mà còn cho các các đại 
học công lập như đại học michigan và 
đại học purdue, thậm chí là đại học tôn 
giáo như đại học notre dame và đại học 
duke.

hiện nay 19 trong số 20 trường đại học 
hàng đầu của mĩ, theo bảng xếp hạng 
của tờ uS news and World report, nằm 
dưới quyền kiểm sóat của các cựu sinh 
viên (ít nhất có từ 50% trở lên các cựu 
sinh viên nằm trong ban giám hiệu). 
ngoại lệ duy nhất là trường đại học 
công nghệ california, nơi chỉ có 40% 

cựu sinh viên nằm trong ban giám hiệu 
mà thôi. trong nhóm 5 trường đứng đầu 
thì 3 trường (harvard, yale và columbia) 
hoàn toàn do các cựu sinh viên lãnh đạo, 
hai trường còn lại (princeton và Stanford) 
có tới 90% cựu sinh viên nằm trong ban 
lãnh đạo. các cựu sinh viên còn nắm 
hầu hết các vị trí lãnh đạo tại các trường 
công lập như purdue (90%) và michigan 
(63%). trung bình, các cựu sinh viên 
chiếm tới 63% thành viên ban lãnh đạo 
của 100 đại học hàng đầu của mĩ, cả 
công lập lẫn tư thục.

nói chung, tỉ lệ cựu sinh viên trong ban 
giám hiệu càng nhiều thì trường càng 
giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng, mức 
độ chọn lọc càng cao và sự ủng hộ cũng 
càng lớn. nói cho cùng, không có nhóm 
người nào quan tâm tới uy tín của trường 
bằng các cựu sinh viên, những người sẽ 
được tôn trọng khi vị trí trường cũ của 
họ trong bảng xếp hạng được nâng lên 
và ngược lại.

thực vậy, các cựu sinh viên là những 
người hăng hái nhất trong việc ủng hộ 
về mặt vật chất và quản lí trường một 
cách hiệu quả. với kiến thức sâu sắc về 

ngôi trường mình đã học, các cựu sinh 
viên còn là những nhà lãnh đạo hiệu quả 
nhất. thông qua mạng lưới của các cựu 
sinh viên, thành viên ban giám hiệu có 
thể thu được thông tin một cách nhanh 
chóng và hành động ngay lập tức.

những trường đại học lớn là những tổ 
chức phi lợi nhận, được xây dựng nhằm 
thực thi việc giáo dục đại học vì lợi ích của 
tòan xã hội. nhưng các trường đại học 
mĩ lại tìm được cách liên kết lợi ích của 
cạnh tranh vào khái niệm phi lợi nhuận 
của châu âu. không có lợi nhuận không 
làm thui chột tinh thần cạnh tranh giành 
uy tín của các ban giám hiệu do các cựu 
sinh viên chiếm đa số, thí dụ thông qua 
việc thuê những giáo sư có tài, nhận 
những sinh viên có năng khiếu và thành 
công trong lĩnh vực nghệ thuật và thể 
thao.

Sử dụng các cựu sinh viên chính là cách 
đưa lợi ích của cạnh tranh vào những 
định chế phi lợi nhuận là thí dụ của cách 
thích nghi điển hình của mĩ. những nước 
muốn cạch tranh với các trường đại học 
mĩ cần phải nhớ điều đó. 

phạm nguyên trường (dịch)
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cuộc cạnh tranh chất Xám vĩ đại

cuộc cạnh tranh chất 
xám vĩ đại (the great 
Brain race) của gS. 

Ben Wildavsky, một học giả 
có tiếng ở hoa kỳ, là một 
quyển sách rất súc tích và 
uyên bác, đã vẽ lên một bức 
tranh tổng thể về cuộc cạnh 
tranh toàn cầu nhằm thu hút 
tài năng trí tuệ và sự chạy đua 
nâng cấp hệ thống giáo dục 
đại học thế giới nhằm tạo 
ra tri thức và tinh hoa cho 
xã hội, do đó sẽ ảnh hưởng 
quan trọng lên việc định hình 
thế giới thế kỉ 21. Bản tin 
đhQghn xin trích đăng một 
phần nhỏ cuốn sách này.

Bản đồ đại học và khoa học 
công nghệ thế giới 

những năm gần đây, các chính phủ đều 
đầu tư những số tiền khổng lồ nâng cấp 
các đại học thành những thể chế học 
thuật “đẳng cấp thế giới”: từ các quốc 
gia của châu âu, cái nôi của đại học, như 
đức, pháp; đến các quốc gia mới nổi lên 
như Saudi arabia, trung Quốc; từ châu 
á đến châu phi, châu mỹ. các đại học 
đẳng cấp thế giới có nhiệm vụ vừa đào 
tạo tinh hoa, tránh thất thoát chất xám, 
vừa thu hút chất xám thế giới. 

Saudi arabia, một xứ sở của sa mạc và 
dầu hỏa, cũng tham vọng trở thành 
quốc gia có đại học đẳng cấp thế giới 
bằng việc đầu tư 10 tỉ uSd vào đề án 
khổng lồ kauSt (cái tên na ná kaiSt, 
viện khoa học công nghệ tiên tiến của 
hàn Quốc), đại học khoa học công 
nghệ nhà vua abdullah, người trực tiếp 
bỏ tiền ra, để đưa nền học thuật trở lại 
thời đại vàng son hồi giáo, và để thu hút 
chất xám làm "xanh tươi" đất nước sa 

mạc, và cho cả vùng ả rập rộng lớn. Số 
tiền này mới chỉ là vốn khởi động; trong 
khi số vốn đầu tư được chờ đợi lên đến 
con số 25 tỉ uSd, chỉ đứng thứ hai sau 
harvard. vua abdullah cũng cho phép 
kauSt không chịu sự quản lí của Bộ 
giáo dục, do Bộ này nổi tiếng quan liêu. 

trung Quốc là một “tay chơi” đầy tham 
vọng khác, từ thập niên 90 thế kỉ trước 

đã đầu tư hàng chục tỉ uSd để nâng cấp 
một trăm trường đại học và tập trung 
tạo ra chín trường đẳng cấp quốc tế, tập 
hợp dưới cái tên c9, một kiểu ivy league 
của trung Quốc (phúc đán, nam kinh, 
học viện công nghệ cáp nhĩ tân, Bắc 
kinh, giao thông thượng hải, thanh 
hoa, đại học khoa học công nghệ an 
huy, giao thông tây an, chiết giang). 

nguyễn Xuân Xanh

đỔi mới giáo dục đại học
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ấn độ đang nỗ lực nhân rộng mô hình 
iit, indian institute of technology, học 
viện công nghệ ấn độ, nơi ươm tài 
năng ấn độ nổi tiếng và được thành lập 
từ những thập niên 50 thế kỉ trước lúc 
quốc gia giành lại độc lập. itt là niềm tự 
hào dân tộc. các công ty toàn cầu như 
Boston consulting và mckinsey hằng 
năm đến để đón bắt các tài năng giỏi, 
sáng chói nhất của ấn độ. nhưng ấn 
độ đã không làm những cuộc bứt phá, 
và hiện nay, tuy đi trước rất lâu, nhưng bị 
coi là tụt lại phía sau trung  Quốc.

hàn Quốc đã xây dựng trên các cơ sở 
hợp tác chiến lược với các đại học nước 
ngoài, phần lớn với hoa kỳ, và thuê các 
nhà khoa học, quản lý hàng đầu. năm 
2008, hàn Quốc đưa ra “chương trình 

các đại học đẳng cấp thế giới” với quỹ 
800 triệu uSd cho 5 năm nhằm “nhập 
khẩu” các giáo sư nước ngoài đến giảng 
dạy và nghiên cứu, thường là bán thời 
gian. 1.000 nhà khoa học đã nộp đơn 
trong mười tháng đầu, trong đó 40% 
đến từ hoa kỳ, có cả nhiều nhà khoa 
học đoạt giải nobel. hàn Quốc hy vọng 
những nhà khoa học này sẽ xây dựng 
các chương trình nghiên cứu chuyên 
ngành, hoặc các ngành khoa học mũi 
nhọn mới. 

Singapore là quốc gia hợp tác có lẽ mạnh 
mẽ nhất với các đại học hàng đầu hoa 
kỳ. họ đã nhắm mục tiêu đem 10 đại 
học quốc tế vào, và đã thành công với 6 
đại học. đặc biệt, năm 2007, họ đã đưa 
được mit vào trung tâm nghiên cứu tại 

khuôn viên nghiên cứu quốc gia create 
(campus for research excellence and 
technological enterprise). năm 2007, họ 
cũng thành lập Singapore international 
graduate award, Singa, một loại học 
bổng sau tiến sĩ dành cho sinh viên 
ngoại quốc muốn tiếp tục nghiên cứu 
tại hai đại học nuS và ntu. mỗi năm 
có khoảng 240 học bổng Singa được 
cấp, với những tiêu chuẩn chọn lọc chặt 
chẽ. tuy chương trình kết nối với các 
đại học hàng đầu nước ngoài không 
phải lúc nào cũng thành công, một số 
đại học “bỏ cuộc” (Warwick, Johns 
hopkins, new South Wales), nhưng nói 
chung, Singapore đã rất thành công 
trong nỗ lực của mình để trở thành một 
powerhouse của tri thức toàn cầu.

Xếp hạng đại học

cuộc chạy đua đại học thế giới được 
tăng tốc từ một phát súng của những 
ý tưởng “điên rồ” về xếp hạng, ranking, 
các đại học thế giới vào những năm cuối 
thế kỉ 20, đầu 21. năm 1997, tạp chí 
asiaweek đã làm một cuộc xếp hạng, 
nhưng chỉ giới hạn vào các đại học châu 
á. năm năm sau, 2002, trung tâm 
nghiên cứu khoa học và công nghệ của 
thụy Sĩ công bố “liên đoàn của các quán 
quân”, dành cho các đại học và viện 
nghiên cứu dựa trên các bài báo đăng 
trên các tạp chí nghiên cứu khoa học. 
nhưng bảng xếp hạng quy mô đầu tiên 
cho đại học thế giới được công bố năm 
2003 dưới cái tên academic ranking of 
World universities, “Xếp hạng hàn lâm 
của các đại học thế giới”, của viện giáo 
dục đại học của đại học giao thông 
thượng hải. một năm sau, 2004, báo 
times london đưa ra bảng xếp hạng 
times higher education Supplement, 
viết tắt theS. các tiêu chí này khác hơn, 
“toàn diện hơn”, như số sinh viên tốt 
nghiệp làm ở những công ty toàn cầu, 
tỉ lệ giáo sư nước ngoài, tỉ lệ sinh viên/
giáo sư.

châu âu đang nỗ lực tạo ra một bảng 
xếp hạng mới: “Bảng xếp hạng đại học 
toàn cầu đa chiều” (viết tắt u-multirank) 
để chú ý hơn các yếu tố khác và các 
ngành khoa học nhân văn, xã hội, chất 
lượng giảng dạy, đầu ra… hiện đã có 
vài chục bảng xếp hạng, phần lớn mang 
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tính chất địa phương hay khu vực.

toàn cầu hóa tri thức và giáo 
dục

môi trường văn hóa đại học thế giới 
ngày càng gần gũi nhau: dân chủ, văn 
minh, hiện đại, trọng đãi tài năng, tự 
quản, tự do hàn lâm, học thuật, đó là 
nền tảng các giá trị phổ quát. các "công 
dân mới" tốt nghiệp từ các đại học thế 
giói có thể cảm thấy gần gũi hay gắn bó 
với văn hóa đó hơn cả với văn hóa quê 
nhà. các sinh viên tài năng của các nước 
đang phát triển chỉ mơ “nhập học vào 
harvard sẽ thay đổi đời tôi”. cộng đồng 
hàn lâm dần dần gắn bó với quê 
hương chung là cộng hòa hàn 
lâm xuyên biên giới hơn là quê 
hương sinh trưởng của mình. 

vốn nhân lực, của một quốc gia 
là phần chủ yếu nhất tạo nên sự 
phồn vinh của các quốc gia. thế 
kỉ 20 là thế kỉ của vốn nhân lực 
mà hoa kỳ là quốc gia dẫn đầu. 
con đường đi tới thành công cho 
quốc gia và cá nhân cuối cùng 
chính là sự đầu tư vào vốn nhân 
lực. một cộng đồng được giáo 
dục có thể chưa chắc bảo đảm sự 
tăng trưởng kinh tế nhanh chóng 
và sự kết nạp vào "câu lạc bộ hội 
tụ" của các quốc gia phát triển. 
nhưng điều ngược lại chắc chắn 
đúng: trình độ giáo dục thấp 
ngăn cản một quốc gia tiến tới 
biên giới công nghệ và hưởng 
lợi đầy đủ từ nền kinh tế toàn 
cầu (c.goldin và l.katz). vốn ấy ngày 
nay đang chuyển động toàn cầu, để tôi 
luyện. họ là những người mang đầy ý 
tưởng và kĩ năng. theo Wildavsky, nếu 
như giới hạn thương mại gây thiệt hại 
cho người tiêu dùng cũng như cản trở 
tính sáng tạo kinh tế, thì đóng cửa đối 
với dòng chảy tự do của con người và 
ý tưởng là cản trở sự tạo ra tri thức vốn 
là máu thịt của những thành công kinh 
tế. tri thức và tài năng là những “hàng 
hóa” không thể giam hãm hay đóng kín 
mà không gây thiệt hại cho chính mình. 
phải làm sao để có sự trao đổi nhiều hơn, 
có nhiều “hàng hóa” hơn.

không chỉ có sự di chuyển chất xám 
xuyên biên giới, mà các công trình nghiên 

cứu quốc tế cũng có tính chất xuyên 
biên giới thông qua sự hợp tác giữa các 
nhà nghiên cứu của nhiều quốc gia khác 
nhau. do vậy đòi hỏi nhà khoa học cần 
phải có những cái nhìn xa, và hiểu biết 
văn hóa các miền đất khác. chủ tịch 
richard levin của đại học yale là một 
người chủ trương mạnh mẽ nhất phát 
triển đại học ra ngoài biên giới. “chúng 
tôi muốn đào tạo sinh viên thành những 
nhà lãnh đạo của thế kỉ 21, và sinh viên 
không thể là những người “mù chữ văn 
hóa xuyên biên giới’”, levin nói. “ngoài 
kia có những tiềm năng lớn hơn”, “mỗi 
người tốt nghiệp ở yale phải là một 

người bạn quốc tế”. “chúng tôi tự hào 
nói rằng không những đã đào tạo bốn 
trong sáu vị tổng thống vừa qua của 
hoa kỳ, mà còn một vị tổng thống đức, 
hai thủ tướng hàn Quốc và một tổng 
thống của mexico. chúng tôi muốn thấy 
con số này tăng thêm.”  ông chưa kể 
thêm: một tổng thống, và một phó tổng 
thống của philippines. 

giáo dục đh trở thành một 
ngành kinh doanh

World Bank ước tính một doanh thu 
400 tỉ uSd năm dành cho khu vực đại 
học tư nhân. Sự hấp dẫn đó đã làm 
hình thành một chuỗi các đại học vì lợi 
nhuận, ngược với truyền thống đại học 

phi lợi nhuận, đặc biệt tại hoa kỳ là nơi 
có rất nhiều đại học tư phi lợi nhuận nổi 
tiếng và mẫu mực thế giới. loại đại học 
này tăng trưởng mạnh mẽ tại châu á và 
châu mỹ la tinh, nơi hệ thống đại học 
công không theo kịp sự tăng trưởng 
nhanh của sinh viên. những con số của 
Ben Wildavsky gây ngạc nhiên: giáo dục 
vì lợi nhuận đã chiếm thị phần cực kỳ 
cao: 80% tại hàn Quốc, 77% tại nhật 
Bản, 75% tại ấn độ và Brazil, 68% tại 
philippines, indonesia và columbia, và 
63% tại Bỉ. tại mexico và ngay tại hoa 
kỳ, con số cũng không nhỏ: 33 và 32%. 
trong khi đa số các trường đại học vì lợi 

nhuận là của các nước sở tại, 
thì có một nhóm "tay chơi" 
quốc tế bước vào cuộc, chủ 
yếu xuất phát từ hoa kỳ: 
laureate education, Whitney 
international, apollo global, 
university of phoenix, kaplan 
inc., 

có nhiều "biến tướng” trong 
thế giới đại học vì lợi nhuận. 
một dạng "lưỡng thể”: học 
địa phương hai năm, ra nước 
ngoài tu nghiệp hai năm. 
hình thức này thường đòi hỏi 
cao hơn về chất lượng ở sinh 
viên. hay các hình thức hợp 
tác giữa đại học phi lợi nhuận 
và vì lợi nhuận. hoặc các hình 
thức học ảo, giảng dạy ảo, 
giảng đường ảo, trên mạng 
toàn cầu, không thầy, không 

campus, không tất cả. học và 
dạy một cách “vô danh”.

các đại học vì lợi nhuận hay đại học ảo 
đang là vấn đề tranh luận lớn. một mặt 
các đại học đó tạo ra những người có 
nghề nghiệp, có một số vốn tri thức, và 
kĩ năng nhất định cần thiết cho cuộc 
sống vừa giải phóng các đại học tinh 
hoa, giảm áp lực, đồng thời cũng “đe 
dọa sự tồn tại của đại học nghiên cứu 
tập trung”. chúng ta phải rất thận 
trọng trước cơn “đại hồng thuỷ” này (g. 
casper). vấn đề lớn là cần có sự giám sát 
hữu hiệu từ phía nhà nước có thể hữu 
ích, ít nhất là để loại bỏ các tổ chức kinh 
doanh “ăn xổi ở thì”. 
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khẩu trang diệt khuẩn Bằng công nghệ nano: 

khắc tinh của các loại viruS
đây là phát minh sáng chế của các nhà khoa học trường 

đhkhtn, đhQghn do pgS.tS phạm văn nho làm chủ 
nhiệm đề tài. thành công của đề tài giúp người việt nam 

được hưởng sản phẩm có công nghệ tốt nhất thế giới góp 
phần ngăn cản dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp.

ứng dụng công nghệ nano diệt khuẩn

với sự phát triển của khoa học và công nghệ nano, người ta đã 
biết tới một số loại vật liệu có khả năng tiêu diệt virus, vi khuẩn, 
các vi sinh vật gây bệnh và tẩy uế rất mạnh. tuy nhiên, việc ứng 
dụng các thành quả này để chế tạo khẩu trang y tế có chức 
năng diệt khuẩn mới chỉ được thực hiện ở một số nước tiên 
tiến với các mức độ thành công khác nhau. một trong những 
sản phẩm kiểu này đã được nghiên cứu và chế tạo tại mỹ có 
nhãn hiệu là nanomask.

theo pgS.tS phạm văn nho thì đây là lần đầu tiên trên thế 
giới, việt nam nghiên cứu ứng dụng thành công vật liệu nano 
tio2 hoạt tính cao vào chế tạo khẩu trang nano diệt khuẩn. 
khẩu trang sử dụng nano tio2 hoạt tính cao có chức năng 

tiêu diệt không để virut cúm thâm nhập vào cơ thể của người 
sử dụng trong môi trường không có tia tử ngoại, diệt khuẩn 
theo cơ chế xúc tác oxy hóa khử nên không bị kháng thuốc, 
không sợ biến đổi gien, vật liệu không bị tiêu hao.

kết quả đã được kiểm nghiệm tại các cơ sở khoa học uy tín 
như viện vệ sinh dịch tễ trung ương, phân viện phòng chống 
vũ khí nBc, viện khoa học công nghệ việt nam cho thấy vật 
liệu này có khả năng vượt trội so với vật liệu hiện có. vật liệu 
có thể tiêu diệt vi khuẩn, virut, phân hủy phenol, dioxin, tách 
lọc thạch tín ở điều kiện ánh sáng trong phòng, thậm chí trong 
cả bóng tối.

pgS.tS phạm văn nho cũng cho biết: vật liệu nano tio2 được 
chế tạo từ nguyên liệu rẻ tiền là các hợp chất vô cơ của titan 

hải ngọc 

khoa học &  phát triển
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bằng công nghệ và thiết bị tự thiết kế với 
khả năng sản xuất quy mô công nghiệp, 
kích thước tinh thể từ 4 – 15nm. vật liệu 
nano tio2 được biến tính pha tạp n, Sn, 
in… để có khả năng hoạt động trong 
miền ánh sáng yếu thậm chí không có 
tia tử ngoại.

về tính an toàn của sản phẩm, ông nho 
cho rằng lớp vật liệu chứa tio2 nằm kẹp 
giữa hai lớp khác, không tiếp xúc trực 
tiếp với da người nên không gây nguy 
hiểm. cũng theo ông, tio2 từ lâu đã 
được biết đến là loại vật liệu an toàn, vẫn 
được sử dụng trong sản xuất kem chống 
nắng, trong chế tạo quần áo khử mùi...

Qua quá trình thử nghiệm tại khoa Sinh 
học, trường đhkhtn, đhQghn cho 
thấy vật liệu nano tio2 có khả năng diệt 
vi khuẩn e.coli và Bacillus trong thời gian 
ít nhất là 3 ngày, và thực tế sau 15 ngày, 
nó vẫn duy trì khả năng này. ông phạm 
văn nho cho biết theo lý thuyết hạt 
nano tio2 còn có thể diệt được virus.

ưu điểm vượt trội

khẩu trang là công cụ rẻ tiền ngăn chặn 
lây nhiễm qua đường hô hấp. tuy nhiên 

cho đến nay khẩu trang y tế chỉ có tác 
dụng lọc cơ học, tức là giữ lại các vật thể 
nhỏ ở trên bề mặt, chứ không có tác 
dụng diệt nên vi khuẩn vẫn sống. với 
việc ra đời của khẩu trang diệt khuẩn 
bằng công nghệ nano tio2 bằng công 
nghệ cao cấp, mới, phát triển hoàn toàn 
tại việt nam, được thế giới quan tâm và 
đánh giá cao. khẩu trang này có khả 
năng diệt khuẩn, độ tin cậy cao, an toàn 
vượt trội so với các loại khẩu trang cùng 
loại hiện có. hiện sản phẩm này đã được 
kiểm nghiệm 5 năm an toàn và hiệu quả 
trên các đối tượng tự nguyện, giá thành 
dễ phổ cập, thiết kế phù hợp với điều 
kiện chuyên dụng, phổ thông trong môi 
trường đa nhiễm, thời gian diệt khuẩn 
có thể kéo dài đến 3 tháng, thời gian 
bảo quản là 5 năm.

theo đánh giá của các nhà chuyên môn, 
những chiếc khẩu trang hiện đang được 
bày bán trên thị trường thường được 
may bằng 2 lớp vải thì chỉ lọc được tối đa 
20 - 30% bụi bẩn. với sự ra đời của chiếc 
khẩu trang diệt khuẩn bằng công nghệ 
nano được thiết kế một lớp ở giữa bằng 
các sợi bông, không chỉ có tác dụng lọc 
giữ vi khuẩn mà còn có tác dụng diệt vi 

khuẩn, đặc biệt hỗ trợ hữu hiệu trong 
phòng chống dịch cúm và các bệnh lây 
nhiễm qua đường hô hấp.

đây là sản phẩm công nghệ cao được 
nghiên cứu sản xuất hoàn toàn trong 
nước, nên hiệu quả kỹ thuật kinh tế xã 
hội rất lớn, có khả năng phòng chống 
đại dịch lây nhiễm đường hô hấp ở quy 
mô quốc gia, quốc tế, nâng cao sức 
khoẻ cộng đồng trong các vùng khí hậu 
có nhiều dịch bệch truyền nhiễm. Sản 
phẩm nghiên cứu trên của pgS.tS phạm 
văn nho đã được cục Sở hữu trí tuệ - Bộ 
khoa học và công nghệ cấp bằng độc 
quyền giải pháp hữu ích và được viện 
vệ sinh dịch tễ trung ương chứng nhận 
chất lượng.

“Sự phát triển này vừa tạo ra hiệu quả 
kinh tế khoa học xã hội trong nhiều lĩnh 
vực liên quan khác, đồng thời tạo ra một 
viên gạch đầu tiên xây dựng nền Khoa 
học và Công nghệ nano của Việt Nam 
trên diễn đàn Khoa học nano thế giới” - 
pgS.tS phạm văn nho nói.
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Quyền lực được coi là bản chất, là “máu của sự sống” đối với 
chính trị quốc tế, là động cơ và lợi ích cơ bản của quốc gia 
trong quan hệ quốc tế (QhQt). tranh giành quyền lực cũng 

được coi là nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh và xung đột 
trong lịch sử. không chỉ là thực tế lớn trong QhQt, quyền lực còn 
là lí luận trung tâm của chủ nghĩa hiện thực và mối quan tâm hàng 
đầu của nhiều lí thuyết khác. đồng thời quyền lực cũng là một hệ quy 
chiếu hay lăng kính để giải thích lịch sử, nhất là lịch sử QhQt. việc tìm 
hiểu quyền lực còn có ý nghĩa phương pháp luận khi cho phép đoán 
định được diễn biến theo kết quả của nhiều tương tác. Bởi tầm quan 
trọng cả về thực tiễn và lí luận như vậy, quyền lực đã trở thành một vấn 
đề trung tâm trong nghiên cứu QhQt.

tìm hiểu chủ đề này có một ý nghĩa thiết yếu đối với tầm nhìn và sự 
hoạch định chính sách. tuy nhiên, quá trình này luôn chứa đựng cả 
cơ hội và thách thức. một sự hiểu biết sâu sắc hơn về quyền lực trong 

QhQt và tác động của nó thì mới giúp chúng ta tận dụng được cơ 
hội, khắc phục được thách thức. việc tìm hiểu đề tài này có thể giúp 
chúng ta lựa chọn những phương cách ứng xử thích hợp, hạn chế 
được sự lôi kéo và can thiệp từ bên ngoài, đóng góp vào việc giữ gìn 
môi trường an ninh ổn định cho hợp tác và phát triển kinh tế xã hội 
đất nước.

đây là công tình đầu tiên ở nước ta nghiên cứu về vấn đề này. công 
trình đã tập hợp, hệ thống hoá những vấn đề cơ bản trong nghiên 
cứu lí luận về quyền lực trong QhQt cả trong lịch sử lẫn hiện tại. công 
trình cũng đã mang lại nhiều giá trị khoa học và thực tiễn như góp 
phần tìm hiểu những vấn đề lí luận cơ bản về quyền lực trong QhQt 
cũng như vai trò của quyền lực trong đời sống quốc tế hiện nay; xây 
dựng cơ sở lí luận cho ngành Quốc tế học và trong nghiên cứu QhQt 
và đóng góp cho việc hoạch định đường lối chính sách của việt nam 
trong lộ trình tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế hiện nay.

tuệ anh 

năm 2011, đhQghn đã lựa chọn 4 công trình khoa học - công nghệ tiêu biểu. 
Quyền lực trong quan hệ quốc tế: lịch sử và vấn đề của pgS.tS hoàng khắc nam, 
khoa Quốc tế, đhQghn là công trình thứ 3 Bản tin đhQghn giới thiệu với bạn 
đọc. công trình đã được in thành sách chuyên khảo do nhà xuất bản văn hoá - 

thông tin phát hành. 

Quyền lực trong Quan hệ Quốc tế
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pgS.tS nguyễn văn kim, khoa lịch Sử, trường 
đhkhXh&nv, đhQghn

cuốn sách là một công trình nghiên cứu khoa học cơ bản. công 
trình được viết trong bối cảnh hầu như không có được nhiều sự 
kế thừa từ các tác giả, các nhà nghiên cứu trong nước. trong khi 
đó, vấn đề quyền lực và sử dụng quyền lực trong quan hệ quốc tế 
luôn có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong tầm nhìn và chính 
sách đối ngoại của hầu hết các quốc gia. Quyền lực luôn là một 
trong những vấn đề trọng tâm trong việc đánh giá tương quan 
lực lượng quốc tế, xác định vị thế, điều kiện, tiềm năng,... của mỗi 
quốc gia để từ đó đưa ra các chủ trương, chính sách và giải pháp 
cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề ngoại giao và quan hệ quốc tế.

công trình đã đề cập và đi sâu phân tích những vấn đề gai góc 
nhưng cũng hết sức căn bản trong nhận thức và hành động của 
các quốc gia. tác giả có nhiều trang viết tâm huyết, nghiêm túc, 
phân tích khoa học, làm rõ khái niệm, các loại quyền lực, cơ chế, 
các thành tố tạo nên quyền lực cũng như những cách thức mà 
các quốc gia, các thế lực chính trị nhận thức, đánh giá và sử dụng 
quyền lực ấy. tác giả cũng đã đi sâu phân tích vai trò của quyền lực 
trong quan hệ quốc tế và mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ của nó 
với các yếu tố khác như kinh tế và sức mạnh quân sự. có thể nói, 
công trình của pgS.tS hoàng khắc nam là một công trình nghiên 
cứu tiêu biểu, một cuốn sách chuyên khảo giá trị, nhiều tính sáng 
tạo tập trung giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn 
đề quyền lực trong quan hệ quốc tế cũng như đời sống chính trị 
thế giới nói chung.

là một công trình đầu tiên của việt nam nghiên cứu về quyền lực 
trong quan hệ quốc tế, được viết công phu nghiêm túc, mang tính 
học thuật cao, ngay sau khi được nhà xuất bản văn hoá - thông 
tin công bố, công trình đã được nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên, 
chuyên gia, những người hoạt động trên các lĩnh vực ngoại giao, 
đối ngoại, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và bạn 
đọc quan tâm, khảo cứu.

công trình còn là tài liệu tham khảo không thể thiếu trong công 
tác đào tạo, nghiên cứu của trường đhkhXh&nv, đhQghn, 
cũng như nhiều trường đại học và viện nghiên cứu khác đào tạo 
về quan hệ quốc tế, lịch sử quan hệ quốc tế, lịch sử, đông phương 
học,...

pgS.tS trần thị vinh, khoa lịch Sử, trường đại học Sư 
phạm hà nội

Sách đề cập đến một vấn đề cốt lõi trong quan hệ quốc tế: Quyền 
lực và việc sử dụng quyền lực trong nền chính trị quốc tế và quan 
hệ quốc tế. Quyền lực được coi là bản chất và gắn với quan hệ 
quốc tế thời cận và hiện đại.

việc nghiên cứu những vấn đề lý thuyết và thực tiễn về quyền lực 
trong quan hệ quốc tế sẽ làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản chi 

phối chính sách đối ngoại cũng như động cơ giúp chúng ta tận 
dụng cơ hội, phát huy lợi thế cạnh tranh và khắc phục thách thức 
trong công cuộc phát triển đất nước.

việc nghiên cứu chủ đề quyền lực trong quan hệ quốc tế còn giúp 
tìm hiểu mối quan hệ qua lại giữa chính sách phát triển văn hoá 
- xã hội với chiến lược chung nâng cao sức mạnh tổng hợp của 
đất nước. một số đề xuất của tác giả sẽ góp phần giúp cho các cơ 
quan hoạch định, chính sách lựa chọn những phương cách ứng sử 
thích hợp, hạn chế sự lôi kéo và can thiệp từ bên ngoài.

công trình có thể sử dụng như một giáo trình chính thức trong 
việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử quan hệ quốc tế trong 
các trường đại học, viện nghiên cứu ở nước ta, đặc biệt trong các 
quan hệ quốc tế, chính trị học, sử học , kinh tế học.

công trình có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo cho việc 
hoạch định đường lối, chính sách phát triển của các cơ quan hữu 
quan trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

gS.tS đỗ Quang hưng, chủ nhiệm Bộ môn chính trị 
Quốc tế, trường đhkhXh&nv, đhQghn

cuốn sách đề cập đến một trong những vấn đề then chốt của 
chính trị học, quan hệ quốc tế; đó là vấn đề Quyền lực trong các 
mối quan hệ quốc tế chủ yếu hiện nay.

chúng tôi nghĩ rằng, với những hiểu biết phong phú và cơ bản về 
quyền lực trong hệ thống chính trị thế giới, nói hẹp lại là trong các 
mối quan hệ quốc tế chủ yếu, hơn nữa, với sự lựa chọn các khu 
vực, các quốc gia tiêu biểu, tác giả đã cho ta một cái nhìn bao quát 
về yếu tố quyền lực trong các mối quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, 
sự thú vị của cuốn sách còn ở chỗ, những vấn đề lý thuyết “quyền 
lực”, đã đạt đến độ nhất định của tính hiện đại, thâu tóm được 
nhiều khuynh hướng nghiên cứu hiện nay. nhờ đó, người đọc có 
thể có những cơ sở lí luận chặt chẽ để nhìn nhận vấn đề này.

thực tế đã có rất nhiều lí thuyết về vấn đề này, nhưng tác giả 
không chỉ giới thiệu khách quan, khoa học các khuynh hướng 
tiêu biểu (quyền lực cứng, quyền lực mềm, quyền lực hữu hình, 
quyền lực vô hình,... ), mà còn mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình 
trên những quan điểm truyền thống mác-xít cần thiết. tất nhiên, 
ẩn chứa trong đó cũng là những quan điểm của đảng về vấn đề 
này trong những đại hội gần đây.

Xét trên ý nghĩa của tác phẩm, là người có nghiên cứu về chính trị 
học, sử học, chúng tôi muốn nhấn mạnh ý nghĩa của cuốn sách 
đối với việc đào tạo chuyên ngành cho sinh viên, thậm chí cuốn 
sách còn là nguồn tham khảo tốt cho việc đào tạo cao học và 
nghiên cứu sinh thuộc ngành quan hệ quốc tế và những ngành 
liên quan nói trên. 

ý kiến của các nhà khoa học về công trình nghiên cứu:
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giải noBel 2012
đức phường (tổng hợp)
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kỉ nguyên mới cho vật lí lượng tử

hai nhà khoa học Serge haroche của 
pháp và david Wineland của mỹ đã 
chia nhau giải thưởng nobel danh 

giá trong lĩnh vực vật lí năm nay. 

hai nhà khoa học này được vinh danh do 
“những phương pháp thử nghiệm mang 
tính đột phá cho phép đo và thao tác hệ 
lượng tử cá nhân”. đó là công trình nghiên 
cứu về đo lường và điều khiển phân tử 
trong khi bảo tồn tính chất cơ học lượng tử.

"những phương pháp đột phá của họ đã 
giúp cho lĩnh vực nghiên cứu này có thể có 
những bước đi đầu tiên hướng tới việc tạo 
nên một loại máy tính siêu nhanh mới dựa 
trên vật lí lượng tử," ủy ban trao giải nói.

hai nhà khoa học nói trên đã quan sát 
được từng hạt lượng tử trong trạng thái 
nguyên vẹn. việc tách các hạt lượng tử ra 
khỏi môi trường xung quanh là cực kì khó 
khăn vì chúng sẽ thay đổi chất khi tiếp xúc 
với môi trường bên ngoài. các công trình 
nghiên cứu của hai nhà khoa học Serge 
haroche và david Wineland là một bước 
quan trọng tiến tới chế tạo máy tính lượng 
tử siêu nhanh.

với “các phương pháp tài tình”, hai nhà 
khoa học được trao giải nobel vật lí nói 
trên đã thành công trong việc đo đạc và 
kiểm soát các hạt lượng tử cực kì dễ bị hủy 
hoại, điều mà trước đây người ta cho rằng 
không thể nào làm được.

cũng theo đánh giá của ủy ban này, nghiên 
cứu của hai nhà khoa học dẫn đến việc tạo 
ra những chiếc đồng hồ cực kì chính xác, có 

thể là cơ sở tương lai cho một tiêu chuẩn 
mới về thời gian, với độ chính xác cao hơn 
hàng trăm lần so với các đồng hồ hiện nay.

ủy ban nobel cho biết hai nhà khoa học 
giành giải noble vật lí năm nay đã sử dụng 
2 phương pháp tiếp cận khác nhau để giải 
quyết cho cùng một vấn đề. trong khi, 

Wineland sử dụng các hạt ánh sáng hay 
photon để đo và kiểm soát các hạt vật chất 
– electron thì haroche sử dụng electron để 
kiểm soát và đo photon. công trình của hai 
nhà khoa học này đã mở ra một kỷ nguyên 
mới trong ngành vật lí lượng tử.

Serge haroche sinh năm 1944 tại ma rốc. ông tốt nghiệp tiến sĩ tại 
trường đại học paris vi (pháp) vào năm 1971. Sau đó ông trở thành giáo 
sư của trường đại học paris vi vào năm 1975. đến năm 2001, ông được bổ 
nhiệm làm chủ tịch khoa vật lí lượng tử tại trường collège de France (pháp). 
ông còn là giáo sư tại các trường đại học danh tiếng khác như harvard và 
yale.

hầu hết các nghiên cứu của ông được tiến hành trong phòng thí nghiệm 
thuộc khoa vật lí của trường ecole normale Supérieure (enS), vốn là một 
trong những trường tư uy tín nhất của pháp. giáo sư Serge haroche đã nhận 
được rất nhiều giải thưởng về vật lí, chẳng hạn giải grand prix Jean ricard của 
hiệp hội vật lí pháp (1983), giải enstein về khoa học tia lazer (1988), giải điện 
tử định lượng của hiệp hội vật lí châu âu (2002)… ông cũng là thành viên 
của viện hàn lâm khoa học pháp và thành viên nước ngoài của viện hàn 
lâm khoa học Quốc gia mỹ.

david JeFFrey Wineland sinh năm 1944 tại bang Wisconsin (mỹ).

ông tốt nghiệp trung học tại trường encina ở Sacramento, california năm 
1961, tối nghiệp đại học tại đại học Berkeley, california năm 1965 và lấy 
bằng tiến sĩ năm 1970 ở đại học harvard.

ông hiện là nhà vật lí tại viện tiêu chuẩn và công nghệ Quốc gia (niSt). nhà 
vật lí người mỹ này đã thực hiện nhiều nghiên cứu nâng cao về quang học, 
bao gồm việc làm mát các ion bằng laser trong khung kim loại nhiễm từ và 
dùng các ion này trong các thao tác điện toán vi lượng.

GS. David Wineland và GS. Serge Haroche
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vén màn Bí mật tế Bào
Ngày 10/10/2012, ủy ban nobel đã 

xướng tên nhà khoa học mỹ robert 
lefkowitz (69 tuổi) và Brian kobilka 

(57 tuổi), với khám phá về chức năng của thụ 
thể tế bào bắt cặp với protein g (gpcr). đó 
là các thụ thể (phân tử trên bề mặt tế bào) có 
khả năng cảm nhận các phân tử bên ngoài 
tế bào, qua đó kích thích quá trình truyền 
dẫn tín hiệu, tạo ra phản ứng thích hợp cho 
tế bào. khám phá này sẽ giúp phát triển các 
loại thuốc chống những căn bệnh phổ biến 
như tiểu đường, ung thư, trầm cảm... ủy 
ban nobel đánh giá những phát hiện của hai 
ông là “mang tính đột phá, giúp hé lộ cơ chế 
hoạt động nội tại của một họ tế bào thụ cảm 
quan trọng trong cơ thể. trong một thời gian 
dài, phương thức các tế bào cảm nhận môi 
trường từng là điều bí mật. nhờ vào công 
trình nghiên cứu của họ, chúng ta đã hiểu về 
gpcr và cơ chế tác động qua lại giữa hàng tỉ 
tế bào của cơ thể”.

gpcr có liên quan đến nhiều căn bệnh do 
chúng đóng vai trò trung tâm trong rất nhiều 
chức năng sinh học của cơ thể. tuy nhiên, việc 
phát triển các loại thuốc nhắm vào gpcr là 
rất khó khăn do trước đó khoa học chưa hiểu 
rõ cách vận hành của chúng. “Biết được các 
gpcr trông như thế nào và hoạt động ra sao 
sẽ đem lại cho chúng ta công cụ để sản xuất 
ra những loại thuốc tốt hơn, có ít tác dụng 
phụ hơn” - giáo sư hóa học Sven lidin thuộc 
đh lund, chủ tịch ủy ban nobel, nhận xét.

theo ủy ban nobel, khoảng 50% các loại 

thuốc hiện nay đều tác động đến cơ thể 
thông qua gpcr. và các loại thuốc nhắm vào 
gpcr có khả năng chữa được các căn bệnh 
nan y liên quan đến hệ thần kinh trung ương, 
tim mạch, các bệnh viêm nhiễm, rối loạn trao 
đổi chất...

chuyên gia mark downs, giám đốc hiệp 
hội Sinh học anh, đánh giá nghiên cứu của 
hai nhà khoa học mỹ có tầm quan trọng lớn 
trong cả lĩnh vực hóa học và y học. “nghiên 
cứu đột phá này, từ gen đến hóa sinh, đã 
thiết lập nền tảng cho phần lớn hiểu biết của 
chúng ta về dược học hiện đại” - ông downs 

nhận định.

“trong số khoảng 1.400 loại thuốc đang tồn 
tại, có 1.000 loại là những viên thuốc nhỏ bé 
mà chúng ta uống. phần lớn trong số chúng 
dựa trên gpcr” - giáo sư hóa học Johan 
aqvist thuộc đh uppsala (thụy điển) đánh 
giá.

giáo sư sinh học phân tử mark Sansom thuộc 
đh oxford cũng đánh giá gpcr “đóng vai 
trò cơ bản trong rất nhiều quá trình sinh lý, từ 
hệ thần kinh đến khứu giác, vị giác. chúng 
cũng cực kì quan trọng đối với ngành công 
nghiệp dược”. do đó, công trình nghiên cứu 
của hai nhà khoa học lefkowitz và kobilka đã 
nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tập 
đoàn dược phẩm.

khoa học mới chỉ lờ mờ nhận biết sự tồn tại 
của gpcr vào giữa thập niên 1964 và không 
có khái niệm gì về hoạt động của chúng. 
lefkowitz và kobilka đã thực hiện các nghiên 
cứu và đạt được những khám phá quan trọng 
về gpcr vào giữa thập niên 1980.

giáo sư lefkowitz kể khi ủy ban nobel gọi 
điện báo tin mừng, ông đang ngủ say và 
không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. 
“vợ tôi đã lay tôi dậy và bảo rằng có điện 
thoại này. tôi vô cùng ngạc nhiên tới mức bị 
sốc khi nghe tin” - giáo sư lefkowitz cho biết. 
và mọi kế hoạch trong ngày của ông đã bị 
đảo lộn. “Ban đầu tôi định đi cắt tóc, nhưng 
có lẽ giờ việc đó sẽ bị hoãn lại. đây sẽ là một 
ngày điên rồ ở văn phòng làm việc”.

leFkoWitZ sinh năm 1943 
tại new york và tốt nghiệp 
md vào năm 1966 tại đại học 
columbia. ông được phong 
hàm vị giáo sư y khoa tại đại 
học James B.duke và giáo sư 
Sinh họa tại trung tâm y tế đại 
học duke.

koBilka sinh năm 1955 tại 
little Falls (mỹ). ông nhận bằng 
m.d năm 1981 tại đại học y 
thuộc đại học yale và được 
phong hàm vị giáo sư y khoa, 
giáo sư Sinh lý học phân tử và 
tế bào tại đại học y Stanford. 

GS. Robert Lefkowitz  và GS. Brian Kobilka
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hi vọng cho người mắc Bệnh nan y

giải nobel y học năm nay được 
trao cho 2 nhà khoa học John 
gurdon, người anh và Shinya 

yamanaka, người nhật, với nghiên cứu 
về tái tạo tế bào trưởng thành để được tế 
bào gốc ban đầu, từ đó hình thành bất kỳ 
loại mô nào. những nhà khoa học đoạt 
giải nobel về y học 2012 đã tìm ra những 
“đơn thuốc” nuôi cấy tế bào đơn lẻ và 
các mô hoàn chỉnh, mở ra một triển vọng 
thênh thang để chữa những bệnh nan y 
cho con người, trong đó cả những bệnh 
di truyền.

gurdon đã đặt nền móng cho kỹ thuật 
nhân bản vô tính – tái tạo chính xác một 
vật thể sống dưới dạng phiên bản với số 
lượng tùy ý. để có được một bản sao chính 
xác có thể dùng nhân của tế bào gốc từ 
phôi của bào thai ở giai đoạn đầu khi 
chúng còn chưa chuyên biệt hoá. nhân 
được cấy vào tế bào trứng đã tách nhân. 
chúng sẽ phát triển thành một cơ thể 
mới, mang tất cả những đặc tính di truyền 
giống hệt. 

gurdon vào đầu những năm 1960, lần 
đầu tiên đã làm được một tế bào trứng với 
nhân lấy từ bên ngoài phát triển đến một 
giai đoạn nhất định trên những con ếch thí 
nghiệm. khoảng 2% mẫu ghép của ông 
đã trở thành những con ếch trưởng thành. 

phát biểu tại một cuộc họp báo tại london 
(anh) sau khi kết quả giải nobel y học 
năm nay được công bố, nhà khoa học 

John gurdon đã kể lại công việc mà ông 
đã bắt đầu từ hơn 50 năm trước.

"trong những năm 1950, chúng tôi đã 
thực sự không biết liệu tất cả các tế bào 
khác nhau của bạn có cùng một gen hay 
không và đó là mục đích nghiên cứu của 
tôi. kết quả là chúng có cùng một gen. 
điều đó có nghĩa là về nguyên tắc, bạn có 
thể lấy được bất kỳ một loại tế bào từ một 
tế bào khác, bởi vì tất cả chúng đều có gen 
giống nhau. đó là những gì tôi đã có thể 
đóng góp được vào thời điểm đó”.

các nhà khoa học đã từng cho rằng 
không thể biến tế bào trưởng thành thành 
tế bào gốc, có nghĩa là các tế bào gốc chỉ 
có thể được tạo ra từ các phôi - một thực 
tế đã làm tăng mối lo ngại về đạo đức ở 
một số nước.

tuy nhiên, John gurdon đã phát hiện ra 
rằng sự chuyên môn hóa của tế bào có thể 
đảo ngược. ông là nhà khoa học đầu tiên 
đã nhân bản được một con vật. trong thí 
nghiệm của mình, ông đã thay thế nhân tế 
bào chưa trưởng thành trong một tế bào 
trứng ếch bằng nhân của một tế bào ruột 
trưởng thành. kết quả là tế bào trứng bị 
biến đổi này vẫn phát triển thành một con 
nòng nọc bình thường. adn của tế bào 
trưởng thành vẫn có tất cả các thông tin 
cần thiết để phát triển tất các các loại tế 
bào cơ thể ếch.

40 năm sau, vào năm 2006, nhà khoa học 

nhật Bản Shinya yamanaka đã khám phá 
ra quá trình làm thế nào các tế bào trưởng 
thành ở chuột có thể được lập trình lại 
để trở thành các tế bào gốc chưa trưởng 
thành. thật bất ngờ, bằng cách đưa vào 
một vài gen, ông đã có thể tái lập trình các 
tế bào trưởng thành trở thành tế bào gốc 
vạn năng.

 yamanaka đã chứng minh rằng bằng 
một thao tác không phức tạp lắm từ tế 
bào này có thể làm ra một tế bào khác. 
nhờ đó ngành trị liệu thay thế (alternative 
therapy) đã được trao cho một khả năng 
phi thường để có được bất cứ tế bào hoặc 
mô nào dùng thay thế cho những tế bào 
do bị hỏng mà gây bệnh, ví dụ tế bào máu 
và tế bào thần kinh. công nghệ hiện nay 
đã cho phép thu được nơron lành mạnh 
từ da của những bị người bệnh di truyền 
như bệnh parkinson và sử dụng tiếp để cấy 
ghép. 

những khám phá của hai nhà khoa học 
này đã mang tới một cơ hội mới cho việc 
nghiên cứu về những cơ chế gây bệnh, từ 
đó phát triển những phương pháp điều trị 
hiệu quả.

hai nhà khoa học anh và nhật Bản sẽ 
nhận chung giải thưởng trị giá 1,2 triệu 
uSd. các nhà khoa học này sẽ nhận giải 
tại lễ trao giải chính thức được tổ chức tại 
Stockholm, thụy điển vào ngày 10/12 tới.

GS. John Gurdon  và GS. Shinya Yamanaka
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mạc ngôn - người kể chuyện Bẩm Sinh

Nhà văn trung Quốc mạc ngôn 
đã vinh dự giành giải nobel 
2012. ông được đánh giá là tác 

giả "kết hợp được chủ nghĩa hiện thực 
huyền ảo với truyện kể dân gian, lịch 
sử và cuộc sống đương đại" trong các 
trang văn của mình. 

với vinh dự này, mạc ngôn đã trở thành 
người trung Quốc thứ ba nhận giải 
nobel, sau cao hành kiện (nobel văn 
chương 2000) và lưu hiểu Ba (nobel 
hòa bình 2010). theo ủy ban giải 
nobel, “văn phong của mạc ngôn kết 
hợp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với 
văn học dân gian, lịch sử và hiện đại”. 
các tác phẩm tiêu biểu của ông như: 
Đàn hương hình, Báu vật của đời, Sống 
đọa thác đày, Cao lương đỏ, Ếch… luôn 
được miêu tả đầy dữ dội, kịch tính, dấy 
nên những ám ảnh kéo dài về thân phận 
của một kiếp người trong một quãng dài 
lịch sử, thậm chí từng bị báo giới trung 
Quốc đánh giá là quá táo bạo, cực đoan. 

mạc ngôn sinh ngày 17/2/1955 tại 
thành phố cao mật, tỉnh Sơn đông, 
trung Quốc trong một gia đình nông 

dân. ông được đánh giá là “một trong 
những nhà văn nổi tiếng, có ảnh hưởng 
sâu rộng tới tất cả nhà văn trung Quốc”. 
ông cũng được so sánh với những văn 
hào như Franz kafka hay Joseph heller. 
thời kì cách mạng văn hóa, ông làm 
việc trong một nhà máy sản xuất dầu. 
mạc ngôn tham gia quân đội ở tuổi 20 
và bắt đầu viết khi ở trong quân ngũ vào 
năm 1981. Ba năm sau đó, mạc ngôn 
trở thành giảng viên khoa văn học của 
học viện văn hóa Quân đội. Bút danh 
của mạc ngôn trong tiếng trung Quốc 
có nghĩa là “không nói” được ông lấy 
khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của 
mình. ông chọn bút hiệu này để nhắc 
nhở bản thân phải kiệm lời...

mạc ngôn là tác giả khá gần gũi với độc 
giả việt nam. phần lớn các tác phẩm của 
ông đều đã được dịch ra tiếng việt. trên 
thế giới, người ta biết đến ông nhiều 
nhờ tác phẩm "cao lương đỏ" được 
đạo diễn trương nghệ mưu dựng thành 
phim.

trong một lần trả lời phỏng vấn, mạc 
ngôn thừa nhận nhờ ngôn ngữ, ông đã 

được đổi đời từ nông dân trở thành một 
nhà văn, và nhờ các dịch giả trong và 
ngoài nước, ông trở thành một nhà văn 
nổi tiếng thế giới. 

tác phẩm đầu tiên của mạc ngôn được 
dịch rộng rãi ra thế giới là tiểu thuyết 
"cao lương đỏ" vào năm 1988. Sau 
này, cùng với "Báu vật của đời", "tửu 
quốc"… là những tác phẩm đã được 
dịch ra hầu hết các ngôn ngữ chính ở 
châu âu và châu á như anh, pháp, tây 
Ban nha, đức, ý, nhật… 

nhà văn mạc ngôn cũng thừa nhận 
rằng bản thân ông là mẫu người ưa tìm 
về nguồn cội. vì vậy hầu hết các nhân 
vật, các câu chuyện trong tác phẩm của 
ông đều ít nhiều mang hơi hướng về 
những con người, sự kiện, địa danh… 
tại vùng cao mật, tỉnh Sơn đông quê 
hương ông. 

mạc ngôn hóm hỉnh cho biết để mừng 
giải thưởng này, cả nhà ông sẽ quây 
quần ở nhà tự làm sủi cảo ăn, vì ông rất 
mê sủi cảo.

Nhà văn Mạc Ngôn
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noBel hòa Bình cho lục địa già

giải nobel hòa bình năm 2012 đã 
được trao cho liên minh châu âu 
(eu) vì “hơn sáu thập niên đóng góp 

cho sự tiến bộ của hòa bình và hòa giải, dân 
chủ và nhân quyền tại châu âu”.

giải thưởng bất ngờ đến vào thời điểm liên 
minh gồm 27 thành viên đang đối mặt với 
thách thức lớn nhất trong nhiều thập niên khi 
rạn nứt phát sinh giữa phương nam chìm ngập 
trong nợ nần và phương bắc thịnh vượng song 
miễn cưỡng chìa bàn tay giúp đỡ.

tuy nhiên, sự thành lập của tổ chức này được 
công nhận là giúp mang lại hòa bình và ổn định 
cho một lục địa bị tàn phá bởi chiến tranh bằng 
cách gắn kết hai đối thủ truyền kiếp pháp và 
đức.

giải nobel hòa bình được trao cho eu trong 
bối cảnh khối này đang quay cuồng trong cuộc 
khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất nhì lịch sử, là 
nỗ lực để khuyến khích khối này vượt qua "cơn 
lận đận" đang đe dọa khu vực đồng tiền chung 
châu âu euro. tuy khoản tiền thưởng gần 1 
triệu uSd là quá nhỏ so với tổng số nợ hàng 
nghìn tỉ uSd mà các thành viên eu đang sa lầy 
nhưng nó có thể là động lực mạnh mẽ để các 
nước thuộc khối này vượt qua khó khăn.

chủ tịch eu herman van rompuy ngay sau 
đó tuyên bố rằng giải nobel hòa bình năm 
2012 là sự ghi công về hơn 6 thập niên các 
nước eu nỗ lực "vượt qua chiến tranh và 
những phân cách".

"giải thưởng này thừa nhận nỗ lực chung 
của các nước châu âu nhằm vượt qua 
chiến tranh cũng như những phân cách và 
cùng nhau định hình một lục địa của hòa 
bình và thịnh vượng," nhà lãnh đạo này 
viết trên twitter sau khi giải được công bố 
ở oslo.

“trong hơn 70 năm, đức và pháp đã trải 
qua ba cuộc chiến tranh. ngày nay, chiến 
tranh giữa đức và pháp là chuyện không 
thể hình dung. điều đó thể hiện cách các 
kẻ thù trong lịch sử có thể trở thành đối tác 
gần gũi thông qua những nỗ lực có mục 
đích rõ ràng và bằng cách xây dựng lòng 
tin song phương”, chủ tịch ủy ban nobel 
na uy thorbjoern Jagland nói trong thông 
báo.

Bất chấp những khó khăn mới đây, eu đã 
trở thành thị trường chung lớn nhất thế 
giới, cho phép hàng hóa, cư dân và đồng 
vốn lưu thông tự do.

trong những năm qua, khối này đã tập 
hợp được 27 quốc gia vốn vẫn còn ở hai 
phía của “Bức màn sắt” chia rẽ đông âu 
và tây âu cách đây không quá lâu.

ông Jagland cũng ca ngợi việc eu kết nạp 
tây Ban nha, Bồ đào nha và hy lạp sau khi 
các chế độ độc tài ở những nước này sụp 
đổ vào thập niên 1970.

ông nói nỗ lực hòa giải của eu giờ đây đã 
lan đến các nước Balkan và nhắc đến việc 
croatia chuẩn bị gia nhập khối này vào 
năm sau.

có một điều thú vị là na uy, 
quê hương của giải nobel hòa 
bình, lại không phải là thành 
viên của eu và 3/4 dân số của 
họ phản đối việc gia nhập liên 
minh này, theo một cuộc thăm 
dò gần đây. eu từng nhiều lần 
được đề cử giải nobel hòa bình 
nhưng chưa bao giờ trở thành 
hiện thực bởi những tranh cãi 
chính trị xung quanh liên minh 
này, nhất là khi na uy 2 lần từ 
chối trở thành thành viên eu.
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lí thuyết thống trị của người mỹ

alvivin e.roth và lloyd S.Shapley được 
trao giải nobel kinh tế 2012 nhờ 
nghiên cứu về "lí thuyết phân phối 

ổn định và thực tiễn về tạo lập thị trường". 

nghiên cứu của hai ông đề cập "lí thuyết 
phân phối ổn định và thực tiễn về tạo lập 
thị trường". từ đó, đưa ra phương pháp 
khớp các tác nhân kinh tế khác nhau như 
học sinh với trường học hay thậm chí là 
người hiến nội tạng với bệnh nhân.

phương thức này sẽ được áp dụng trong 
những lãnh vực phổ thông mà nhu cầu 
khó được thoả mãn nhất. một số ví dụ 
là vấn đề cung cấp bộ phận cơ thể hiến 
tặng cho những bệnh nhân có nhu cầu, 
cung cấp trường lớp đại học cho sinh viên, 
hay nhà cung cấp dịch vụ internet tạo chỗ 
thích ứng cho khách hàng quảng cáo trên 
mạng.

gS. alvin roth, 60 tuổi, dạy tại học viện 
kinh tế thuộc đại học đường harvard ở 
Boston, massachussetts, còn lloyd Shapley, 
89 tuổi, là giáo sư đại học california ở los 
angeles.

viện hàn lâm khoa học hoàng gia thuỵ 
điển tuyên bố vinh danh hai học giả về “lí 
thuyết phân phối ổn định và thực hành việc 
thiết kế thị trường.”

gS. lloyd S. Shapley đã sử dụng lí thuyết 
trò chơi hợp tác để nghiên cứu và so sánh 

các phương pháp kết hợp khác nhau. 
vấn đề quan trọng là phải bảo đảm một 
sự kết hợp ổn định vì hai đối tượng cung 
cầu có thể không tìm thấy đối tượng mình 
ưa thích hơn trong nhiều đối tượng khác 
nhau.

ông và các cộng sự đã sử dụng các phương 
pháp đặc thù (hay còn gọi là thuật toán 
gale-Shapley) để tạo ra một trạng thái kết 
hợp ổn định. phương pháp này cũng hạn 
chế khả năng tác động của các đối tượng 
đến quá trình kết hợp ổn định.

trong khi đó, gS. alvin e. roth nhận ra kết 
quả lí thuyết của gS. lloyd S. Shapley có 
thể làm sáng tỏ cách vận hành của các thị 
trường quan trọng trong thực tiễn. 

Bằng hàng loạt nghiên cứu thực nghiệm, 
ông và các cộng sự đã chứng minh rằng 
ổn định là chìa khóa quan trọng để hiểu 
rõ thành công của các tổ chức thị trường 
đặc thù. 

ông cũng giúp tái thiết kế các tổ chức thị 
trường để có thể kết hợp hiệu quả giữa bác 
sĩ với bệnh viện, sinh viên với trường học, 
người hiến tạng và bệnh nhân ghép tạng… 
các thay đổi về thiết kế đều dựa trên thuật 
toán gale-Shapley cùng với các điều chỉnh 
dựa trên hoàn cảnh cụ thể. 

mặc dù hai giáo sư làm việc độc lập nhưng 
lí thuyết cơ bản của lloyd S. Shapley kết hợp 

với nghiên cứu thực nghiệm của alvin e. 
roth đã cải thiện hiệu quả hoạt động của 
nhiều thị trường. 

gS. roth nói rằng, ông ngạc nhiên khi được 
nhận giải, ông vẫn mong đợi gS. Shapley 
là người nhận giải nobel kinh tế năm nay, 
và ông cảm thấy vinh dự được chia sẻ giải 
thưởng này với vị giáo sư cao niên.

ông nói thêm, ông rất hân hoan thấy giải 
thưởng này rọi sáng công trình thiết kế thị 
trường vừa thành tựu, mà gS. Shapley gọi là 
địa hạt còn mới mẻ của kinh tế. ông nói tiếp: 
“Sáng nay vào lớp, các sinh viên của tôi sẽ 
chú ý vào bài giảng của tôi hơn”.

giới kinh tế trên thế giới nói đến tuổi tác của 
học giả Shapley như một yếu tố thuận lợi cho 
ông trong năm nay, dù rằng lãnh vực nghiên 
cứu của ông không lên mặt báo thường 
xuyên như những đề tài kinh tế khác.  

uỷ ban giải nobel kinh tế tuyên bố công 
trình nghiên cứu đạt được thành công nhờ 
sự kết hợp giữa kết quả trên lí thuyết của gS. 
Shapley và nhãn quan thông suốt của gS. 
roth về giá trị thực hành của nó.

viện hàn lâm hoàng gia thuỵ điển chọn luận 
đề thiết kế thị trường cho giải nobel kinh tế 
năm nay để tránh phải lặn lội vào cuộc tranh 
luận nóng bỏng trên khắp thế giới về chính 
sách ngân sách, cùng với những biện pháp 
khắc khổ và những gói kích cầu.

GS. Lloyd S.Shapley và GS.Alvivin E.Roth
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vì Sao noBel vật lí 2012 không tôn vinh 

“hạt của chúa”?
dư luận từng đoán giải nobel vật lí 2012 sẽ tôn vinh phát hiện 
mang tính đột phá về giả thuyết hạt higgs, song các nhà vật lí 
không tỏ ra ngạc nhiên khi dự đoán đó chưa trở thành hiện thực.

hạt higgs giúp loài người giải 
thích tại sao các hạt cơ bản (như 
quark, lepton, boson) có khối 

lượng – một đặc tính cho phép chúng 
liên kết với nhau nhờ lực hấp dẫn để 
tạo nên các ngôi sao, hành tinh, nước, 
đá, khí. nếu các hạt cơ bản không có 
khối lượng, chúng sẽ chuyển động hỗn 
độn trong vũ trụ với vận tốc ánh sáng và 
chẳng tạo nên bất kỳ dạng vật chất nào. 
trong trường hợp đó vũ trụ sẽ là một 
khối hỗn loạn giống như bát súp. 

một số nhà vật lí dự đoán sự tồn tại của 
hạt higgs trong thập niên 60 thế kỉ trước 
peter higgs, một giáo sư vật lí của đại 
học edinburgh tại anh, là một trong số 
những người ấy. ông công bố giả thuyết 
về hạt higgs vào năm 1964.

vào mùa hè vừa rồi, các nhà vật lí của 
tổ chức nghiên cứu nguyên tử châu 
âu (cern) thông báo họ tìm ra những 
hạt hạ nguyên tử có đặc tính gần giống 
hạt higgs trong large hadron collider - 
máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới. đây là 
thành tựu lớn trong quá trình tìm kiếm 
“hạt của chúa” trong suốt gần 50 năm 
qua. vì thế một số người đoán peter 

higgs, 83 tuổi, sẽ nhận giải nobel vật lí. 
nhiều người khác lại cho rằng hội đồng 
nobel nên tôn vinh các nhà vật lí tham 
gia nỗ lực truy tìm hạt higgs của cern.

nhưng hôm 9/10, viện hàn lâm khoa 
học hoàng gia thụy điển quyết định 
trao giải nobel vật lí năm nay cho hai 
nhà khoa học tìm ra những phương 
pháp quan sát trong thế giới lượng tử.

tại sao viện hàn lân khoa học hoàng 
gia thụy điển không chọn phát hiện của 
cern để tôn vinh?

“Bây giờ chưa phải là thời điểm phù 
hợp để hội đồng nobel chọn lí thuyết về 
hạt higgs”, livescience dẫn lời george 
Smoot, một nhà vật lí của đại học 
california tại mỹ và là người đoạt nobel 
vật lí 2006.

hội đồng nobel thường trao giải cho 
những phát hiện khoa học từng diễn ra 
rất lâu. năm ngoái Saul perlmutter, Brian 
Schmidt và adam riess đoạt nobel vật lí 
nhờ phát hiện tốc độ giãn nở của vũ trụ 
đang tăng dần. Ba người phát hiện quy 
luật này từ thập niên 90. 

giới phân tích nhận định các nhà vật lí 

cần thêm một năm nữa để chứng minh 
hạt mới lộ diện trong large hadron 
collider là hạt higgs.

“có thể hạt mới chính là hạt higgs, song 
hiện tại người ta chưa dám khẳng định 
điều đó”, Smoot nói.

ngoài ra, phát hiện của cern được công 
bố vào mùa hè, quá muộn so với thời 
hạn chót dành cho các giải nobel năm 
nay.

“thông báo ấy tới quá muộn. Quá trình 
đề cử giải nobel chính thức kết thúc vào 
ngày 1/2. người ta có nhiều cách để vận 
dụng linh hoạt các quy định, song rõ 
ràng những người ra quyết định trong 
hội đồng nobel cảm thấy họ không có 
lí do phù hợp để làm vậy trong trường 
hợp của hạt higgs”, Frank Wilczek, 
đồng chủ nhân của giải nobel vật lí 
2004, giải thích.

Wilczek thừa nhận ông không biết bất 
kỳ thông tin nào về quá trình ra quyết 
định của hội đồng nobel. “Song tôi nghĩ 
lí thuyết về hạt higgs có thể được tôn 
vinh vào năm sau”, ông nói.

minh long
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Bối cảnh

chương trình apollo được sinh ra do chiến tranh lạnh, khi liên Xô 
đặt mỹ trước một thử thách về công nghệ với việc phóng Sputnik 
1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất, vào tháng 10 năm 1957. 
apollo là câu trả lời từ mỹ, một quốc gia có nền công nghệ đang phát 
triển rất nhanh, đầy tự tin, cùng một nguồn tài lực to lớn. apollo cũng 
có thể coi là biểu tượng của một tâm thế lạc quan, tự tin, không e 
ngại thử thách, như tuyên bố của tổng thống kennedy: “chúng ta 
quyết định sẽ đến mặt trăng ngay trong thập kỷ này bên cạnh những 
việc làm khác, không phải vì chúng là việc dễ dàng, mà vì chúng đầy 
khó khăn”.

diễn văn của kennedy trước cả thượng viện và hạ viện, vốn luôn 
là một dịp trang trọng, đã khẳng định: “thứ nhất, tôi tin rằng đất 
nước này cần cam kết đạt được thành công trước khi kết thúc thập 
kỷ, trong việc đưa người lên mặt trăng và đem anh ta an toàn trở về 
trái đất. trong giai đoạn này, sẽ không có dự án vũ trụ nào gây ấn 
tượng đáng nể hơn cho loài người, hoặc có tầm quan trọng lớn hơn 
cho tương lai lâu dài của ngành thám hiểm vũ trụ; và cũng sẽ không 
có thử thách nào có thể coi là khó khăn hơn hoặc tốn kém hơn”. 

vào thời điểm này, kennedy đã nhận ra rằng động lực quan trọng 
nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất tới chính trường quốc tế chính là ấn 
tượng về sự ưu việt. một vòng quỹ đạo quanh trái đất của gagarin 

apollo
cuộc chạy đua lịch Sử 
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gS. andré Balogh
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đã gây được ấn tượng vì nó thể hiện sự tự tin của nền công nghệ Xô 
viết vào độ ổn định trong công nghệ tên lửa của họ. điều đó cũng 
chắc chắn gây ấn tượng với người dân các nước phương tây, làm 
gia tăng sự e sợ dành cho tiềm lực tên lửa của liên Xô. lợi thế này 
ngay lập tức được các lãnh đạo liên Xô đem ra tận dụng vào năm 
sau, tạo ra thách thức cho nước mỹ với sự kiện liên Xô đặt tên lửa 
của họ tại cuba. 

thử thách chưa từng có

tuyên bố của kennedy, rằng người mỹ sẽ tới mặt trăng và trở về, 
đã đặt ra cho nước mỹ một nhiệm vụ đòi hỏi tiềm lực công nghệ to 
lớn hơn, trên diện rộng hơn so với những gì liên Xô đã thể hiện qua 
chuyến bay đưa gagarin lên vũ trụ. việc đưa người lên mặt trăng có 

thể coi là giới hạn cao nhất về công nghệ khi ấy trong lĩnh vực đưa 
người đi thám hiểm không gian. kennedy đã khẳng định đây là mục 
tiêu khó khăn, một thử thách kỹ thuật lớn chưa từng có đối với loài 
người. khi ông ta đưa ra tuyên bố này, naSa đã và đang làm việc cật 
lực để vượt qua những thử thách kỹ thuật trên diện rộng, nhằm xây 
dựng một chương trình không gian khả thi bắt đầu từ con số không 
chỉ trong vòng 3 năm.

đây là một thử thách lớn với nhiều công việc phức tạp khác nhau, 
như việc nghiên cứu và chế tạo các loại tên lửa khác nhau, từ những 
tên lửa loại nhỏ có khả năng đưa thiết bị khoa học đến rìa không 
gian nhưng chưa vào tới quỹ đạo, tới một số tên lửa cỡ trung có khả 
năng bay vào quỹ đạo trái đất, và cuối cùng là tên lửa loại lớn có tên 
gọi Sao thổ 1 được thiết kế dưới sự chỉ đạo của Werner von Braun, 
một trong những lãnh đạo chương trình tên lửa v2 của đức Quốc 
xã. cũng trong giai đoạn này, những con tàu vũ trụ đã bắt đầu thám 
hiểm môi trường không gian của trái đất, dẫn tới việc khám phá ra 
vành đai bức xạ mang tên nhà khoa học James van allen, hay khám 
phá ra từ quyển, chiếc bong bóng từ trường bao bọc quanh hành 
tinh của chúng ta và bảo vệ nó khỏi những tác động trực tiếp từ gió 
mặt trời. những khám phá sơ khai này nhìn chung được hình thành 
song song từ cả phía các nhà khoa học liên Xô cũng như phía các 
nhà khoa học mỹ. nhưng những khám phá từ các chuyên gia mỹ 
thường được quốc tế biết đến nhiều hơn so với kết quả của những 
nhà khoa học liên Xô do họ thường làm việc trong một hệ thống 
bí mật. 

apollo 9 được thực hiện vào tháng 3 năm 1969 là chuyến bay đầu 
tiên đưa trọn gói trang thiết bị lên quỹ đạo trái đất để thử nghiệm 
tất cả mọi chi tiết của chuyến bay chính thức, chỉ ngoại trừ việc hạ 
cánh xuống mặt trăng. tiếp theo đó là chuyến bay apollo 10 vào 
tháng 5/1969, có thể coi là một cuộc diễn tập hoàn chỉnh. module 
đổ bộ được cho phép bay thử nghiệm xuống cách bề mặt mặt trăng 
khoảng 15 km, sau đó quay về tập kết với module chỉ huy trên quỹ 
đạo mặt trăng trước khi bay về trái đất. hai nhà du hành có cơ hội 
tới sát bề mặt mặt trăng lần này là thomas Stafford – sau này là 
người chỉ huy phi hành đoàn trong chuyến bay lịch sử apollo – Soyuz, 
một cuộc thử nghiệm phối hợp giữa mỹ và liên Xô – và ed cernan, 
người sau này chỉ huy chuyến bay apollo 17, cũng là “con người cuối 
cùng có mặt trên mặt trăng”. hai phi hành gia này trong chuyến bay 
apollo 10 trên quỹ đạo mặt trăng đã chụp được bức ảnh mang tính 
biểu tượng lịch sử, ghi lại hình ảnh trái đất mọc lên từ đường chân 

Bước chân khổng lồ của nhân loại mà neil 
armstrong thực hiện đánh dấu thành công 
cho một chương trình không gian khổng lồ 
đầy tốn kém do tổng thống John F. kenedy 
phát động vào đầu thập niên 1960, và sau 
này kết thúc với chuyến bay apollo 17 rời mặt 
trăng ngày 14/12/1972. trong vòng chưa đầy 
ba năm rưỡi tính từ khoảnh khắc lịch sử của 
armstrong, đã có tất cả 12 phi hành gia người 
mỹ đặt chân lên mặt trăng. 
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trời của mặt trăng.

apollo 11 được phóng lên vào ngày 16 
tháng 7/1969, cùng với ba nhà du hành, 
neil armstrong, Buzz aldrin và michael 
collins, là phi hành đoàn đầu tiên có người 
đổ bộ xuống mặt trăng. armstrong và aldrin 
đã đặt chân xuống và cắm cờ mỹ lên lớp bề 
mặt regolith (lớp bề mặt trên cùng, bao gồm 
các vụn đá và bụi) của mặt trăng. apollo 
11 chỉ mang theo một số ít dụng cụ khoa 
học, trong đó có tấm giấy nhôm dùng để 
thu thập các mẩu vụn từ gió mặt trời. các 
nhà du hành sau đó đã tập kết thành công 
trên quỹ đạo mặt trăng và trở về trái đất an 
toàn. tâm nguyện của kennedy cuối cùng 
đã được hoàn thành. 

ý nghĩa và phí tỔn

có tất cả 6 lần hạ cánh thành công xuống 
mặt trăng, trong đó lần sau thành công hơn 
lần trước, với chất lượng hình ảnh truyền qua 
vô tuyến được gia tăng, với các đoạn phim tài 

liệu không ngắt quãng quay lại cảnh những 
cỗ xe thám hiểm do người lái chạy trên bề 
mặt mặt trăng. thậm chí chuyến bay apollo 
13, được biết đến với trục trặc kỹ thuật cùng 
lời kêu cứu từ không gian “houston, chúng 
tôi gặp phải một vấn đề”, cũng có thể được 
coi là một thành công đáng kể giúp khắc 
phục một tai nạn kỹ thuật trong một tình 
huống khẩn cấp, kịch tính như một bộ phim 
hollywood, và thực tế là sau này đã được 
điện ảnh hóa thành một bộ phim cùng tên.

tuy toàn bộ chương trình apollo xuất phát 
từ những tính toán chiến lược mang tính 
chính trị nhưng những cuộc đổ bộ xuống 
mặt trăng đã mang lại những kết quả khoa 
học quan trọng thông qua những quan sát 
trực tiếp từ bề mặt mặt trăng, với tổng cộng 
khoảng 368 kg mẫu vật từ mặt trăng. từ 
những mẫu vật này mà các nhà khoa học 
bắt đầu hiểu được lịch sử quá khứ của mặt 
trăng với những tri thức hoàn toàn chưa 
được biết đến trước đó, được khám phá 

bằng cách đo tuổi những mẫu vật thu được 
từ các miệng núi lửa và biển trên bề mặt của 
mặt trăng. 

nhưng mức chi phí của apollo thì sao? 
kennedy không đưa ra con số cụ thể về chi 
phí khi tuyến bố về chương trình (có lẽ nó 
sẽ làm hỏng bài diễn văn của ông) nhưng 
cũng đã khẳng định rằng sẽ không có 
chương trình không gian nào khác “đắt 
đỏ tương đương”. chi phí đúng là rất lớn. 
ngân sách của naSa cho thấy mức chi phí 
hàng năm cao nhất là vào 1966, lên tới 4,5 
tỉ uSd (quy đổi ra đồng uSd năm 1969), và 
những năm khác con số cũng cao ở mức 
gần tương đương, trong đó hai phần ba là 
dành riêng cho chương trình apollo. con số 
chính thức được công bố cho thấy tổng chi 
phí dự trù cho apollo là 23 tỉ uSd, và thực 
chi trong khoảng 20 – 25 tỉ uSd. việc giải 
ngân gần sát với dự trù này có lẽ là một 
thành công đáng kể nếu xét đến tính chất 
khổng lồ, phức tạp, và mạo hiểm của dự án. 
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(mức chi phí của apollo nếu tính theo giá trị 
đồng uSd hiện nay sẽ vào khoảng hơn 160 
tỉ uSd). 

thế giới đã đỔi thay

liệu con người có quay lại mặt trăng? vốn 
từ lâu bị xao nhãng do người ta quan tâm 
nhiều hơn tới Sao hỏa, việc quay trở lại mặt 
trăng nhiều khả năng không thể sớm hơn 
trong vòng một hoặc hai thập kỷ tới. mỹ 
đã có những nghiên cứu khả thi cho một 
chương trình mới, với những thiết kế mới 
cho tàu phóng và tàu chở phi hành đoàn. 
người ta cũng đã nghĩ đến việc đổ bộ xuống 
Sao hỏa, hoặc quay trở lại mặt trăng với 
những kế hoạch đồn trú lâu dài hơn trước 
đây. tuy nhiên, những kế hoạch dài hơi như 
vậy phụ thuộc rất nhiều vào ý chí và ưu tiên 
chính trị của các chính phủ, cũng như các 
điều kiện chính trị, kinh tế toàn cầu. 

ngoài nước mỹ trên thế giới đang có những 
quốc gia tham vọng khác. nước nga có kinh 

nghiệm phong phú trong quá khứ cùng 
một tiềm lực dồi dào. trung Quốc, nhật 
Bản và ấn độ, đều đang lên kế hoạch cho 
những dự án đưa tàu vũ trụ không mang 
theo người đến mặt trăng. 

vậy khả năng con người chinh phục Sao 
hỏa thì sao? điều này thật khó xảy ra. 
cho dù những nhân vật tầm cỡ như neil 
armstrong từng được trích dẫn nói rằng 
thách thức chinh phục Sao hỏa ngày nay 
không khó khăn như những thử thách mà 
các nhà tiên phong thời apollo phải đối diện, 
nhưng một nhiệm vụ đưa người lên Sao hỏa 
vào lúc này đòi hỏi những công nghệ quá 
đắt đỏ, vượt quá ý chí chính trị của những 
chính phủ thời nay.

điều mà con người từng làm được trong 
thập kỷ 1960, do một thế hệ có trình độ 
công nghệ thấp hơn thực hiện, dường như 
lại trở thành quá sức cho những thế hệ của 
hôm nay và trong tương lai, đơn giản vì con 
người đã có những thay đổi trong thái độ và 

các mối ưu tiên. những ngưỡng rủi ro trước 
kia được coi là chấp nhận được, thì ngày nay 
được coi là quá mạo hiểm.

đây chính là vấn đề mà chương trình apollo 
xưa kia không gặp phải. apollo không thể 
được tái hiện trong những thập kỷ đầu của 
thế kỷ 21, đơn giản vì thế giới mà chúng ta 
đang sống đã hoàn toàn khác so với thời kỳ 
40 – 50 năm trước; con người đặt tầm ngắm 
thấp hơn, vì sự e sợ lớn hơn.

nhưng dù sao thì con người cũng đã làm 
được apollo, đã thực sự đi bộ trên mặt trăng, 
và lái những cỗ xe thám hiểm trên bề mặt 
tinh cầu này. Sau 4 thập kỷ, ngày nay chúng 
ta vẫn phải ghi nhận một thành tựu vinh 
quang, kết quả của những nỗ lực được cam 
kết thực thi trong một thế giới rất khác với 
ngày nay. nó vẫn tiếp tục là niềm cảm hứng 
cho con người. 

thanh Xuân (dịch)
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đô thị học hiện hữu
và đô thị học tương lai

remment lucas koolhaas, sinh năm 
1944, là một kiến trúc sư và nhà 
đô thị học người hà lan. ông được 

trao giải thưởng kiến trúc pritzker vào năm 
2000. trong cuốn sách xuất bản nhân sự 
kiện này, hội đồng tuyển chọn giải thưởng 
đánh giá:

rem koolhaas là một sự kết hợp hiếm có 
giữa một người có tầm nhìn vượt thời gian 
và một nhà triển khai thực tế - một triết gia 
và một người thực dụng – một lí thuyết gia 
và một nhà tiên tri. ông là một kiến trúc 
sư mà những ý tưởng về công trình và quy 
hoạch đô thị đã khiến ông trở thành một 
trong những kiến trúc sư đương đại được 
bàn luận nhiều nhất trên thế giới, thậm chí 
trước khi những dự án thiết kế của ông được 
xây dựng. kiến trúc của ông là kiến trúc của 
những giá trị cốt lõi; mô dạng kiến trúc định 
hình bởi ý tưởng. ông là một kiến trúc sư 
rõ ràng là thoải mái (khi đối diện) với tương 

lai và luôn đối thoại kịp thời với những diễn 
tiến nhanh chóng và hình thể luôn biến đổi 
của nó. một người có thể cảm nhận trong 
các dự án của ông sự đậm đặc về tư duy 
vốn tạo nên khuôn mẫu cho các công trình 
từ nhà ở, trung tâm hội thảo, trường học 
tới một cuốn sách. với hơn 20 năm hướng 
đến những mục tiêu của mình – định nghĩa 
những mối quan hệ mới, cả lí thuyết và thực 
hành, giữa kiến trúc và bối cảnh văn hóa, và 
với những đóng góp trong môi trường kiến 
trúc cũng như những ý tưởng, ông được 
trao tặng giải thưởng kiến trúc prizker. 

paul goldberger, nhà phê bình kiến trúc của 
tạp chí new yorker, viết về tư duy đô thị của 
koolhaas sau khi đặt ông trong lịch sử kiến 
trúc cùng vị thế với le corbusier và Frank 
lloyd Wright:

khác với le corbusier, Wright, và phần lớn 
những nhà lí thuyết đô thị khác, koolhaas 

ít quan tâm tới việc kiến tạo một mô hình 
đô thị chung bởi ông mô tả rằng một mô 
hình như vậy là không khả thi. mô hình của 
ông là một dạng thiết kế đô thị cho thời 
đại của thuyết hỗn mang, và ông đã nhấn 
mạnh rằng trong thời đại của không gian 
mạng (nơi giao tiếp giữa các máy vi tính diễn 
ra – cyberscape), các mô dạng đô thị truyền 
thống, chưa kể đến các mô dạng kiến trúc 
truyền thống, không thể hoạt động chức 
năng như đã từng trong lịch sử, và do đó 
cũng không thể được kỳ vọng tạo nghĩa 
như chúng đã từng. koolhaas viết vào năm 
1994: “nếu như tồn tại một “(hình thức) đô 
thị mới”, nó sẽ không thể dựa trên ảo tưởng 
song hành về trật tự và quyền năng tuyệt 
đối; nó sẽ ở trạng thái không chắc chắn; 
nó sẽ không còn quan tâm tới sự xếp đặt 
những vật thể ít nhiều ổn định nhưng quan 
tâm “nuôi dưỡng” những vùng đất có tiềm 
năng; nó sẽ không còn đặt mục tiêu đạt tới 

nguyễn đỗ dũng
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những hình thể ổn định mà tạo chế những 
không gian dung chứa những quá trình […] 
nó sẽ không bị ám ảnh với (ý nghĩ về) thành 
phố nhưng với ý nghĩ về sự điều chỉnh hạ 
tầng nhằm mục đích gia tăng mật độ và 
đa dạng, tìm giải pháp thay thế và tái phân 
phối – một sự tái tạo không gian tâm lí.

với nhận định về thách thức của thời đại là 
sự đồng nhất về văn hóa và bản sắc không 
gian sống, koolhaas gọi tên những thành 
phố mà một phần lớn cuộc sống đô thị đã 
trôi vào … “không gian mạng” là những 
generic city (thành phố chung chung) 
– những đô thị nông cạn, nơi mà bản sắc 
được sản xuất mỗi tuần như trong một 
studio điện ảnh ở hollywood. rem koolhaas 
phê phán chủ nghĩa hiện đại và cả một hệ 
thống quyền lực, kinh tế, xã hội đã định hình 
đô thị hiện đại trong thế kỷ 20:

lời hứa đầy ảo tưởng của chủ nghĩa hiện 
đại – chuyển đổi số lượng thành chất lượng 
thông qua tư duy trừu tượng và sao chép – 
đã trở thành một thất bại, một trò đùa tai 
hại: điều kỳ diệu không thể xảy ra. ý tưởng, 
thẩm mỹ và chiến thuật của nó đã chấm 
dứt. tất cả những nỗ lực cho một sự khởi 
đầu mới chỉ dẫn đến sự bôi nhọ ý tưởng về 
một sự khởi đầu mới. một sự xấu hổ tập thể 
trong sự tỉnh thức về sự thất bại này đã để lại 
một hố sâu trong nhận thức của chúng ta 

về hiện đại và hiện đại hóa. 

nhưng koolhaas, một người phê phán 
không sợ hãi trước quyền lực và những lực 
lượng kinh tế, xã hội và chính trị đã định hình 
đô thị hiện đại, mâu thuẫn thay, lại cũng 
là một người có thể chấp nhận nhiều thứ 
như cách chúng đang tồn tại. đối với ông, 
không có mâu thuẫn mà chỉ có thế giới tồn 
tại theo cách của nó. ngôn ngữ đô thị của 
koolhaas – vốn có thể được tổng kết bằng 
sự chào đón hoan hỉ đối với “văn hóa đậm 
đặc”, và một nhận thức rằng công nghệ đã 
làm cho cả mẫu dạng đô thị và kiến trúc hầu 
như dễ dàng vận động, biến đổi và ít cứng 
nhắc như trong quá khứ – chấp nhận mọi 
sự hiện hữu là chân thực (Goldberger 2000). 
rem koolhaas viết:

khi mà đã không còn có thể kiểm soát, đô 
thị trở thành một vector chính của sự tưởng 
tượng. được tái định nghĩa, tính đô thị sẽ 
không chỉ là, hay phần lớn là, một lĩnh vực, 
nhưng cũng là một cách suy nghĩ, một ý 
thức hệ: để chấp nhận những gì đang tồn 
tại. 

Sự chấp nhận thực tại, thậm chí bị coi là 
đầu hàng thực tại, của rem koolhaas bị 
phê phán là thiếu một sự xác tín và niềm 
tin. người đứng đầu trào lưu new urbanism 
– một trào lưu tiên phong ở hoa kỳ muốn 
hàn gắn các thành phố đã bị chủ nghĩa 

hiện đại của le corubusier dày xéo thông 
qua những nguyên tắc quy hoạch và thiết 
kế truyền thống có từ thời kỳ tiền – xe hơi, 
andres duany cho rằng “nếu thành phố là 
tất cả những gì chúng ta có”, như koolhaas 
từng viết, thì thành phố đòi hỏi sự can thiệp 
tận tâm của chúng ta chứ không phải sự 
quan sát thụ động. koolhaas, ngược lại, gọi 
new urbanism hay chủ nghĩa tân cổ điển 
là cách phản ứng các vấn đề cấp bách của 
thời đại bằng cách rút lui vào những hoài 
niệm của quá khứ.

thực tế là khi đối diện với andres duany 
ở đại học harvard năm 1999, koolhaas 
và những người phê phán new urbanism 
cho thấy rằng họ thiếu vắng một mô hình 
thay thế cho trào lưu này. nhưng đó có 
lẽ là câu chuyện của năm 1999, bối cảnh 
của một cuộc đối thoại tương tự nếu xảy 
ra vào năm 2012 giữa hai nhân vật tiên 
phong của đô thị học thời hậu hiện đại sẽ 
khác. không tự mình gọi tên một mô hình 
đô thị, những gì mà rem koolhaas tưởng 
tượng, thiết kế và triển khai trong suốt 
20 năm vừa qua đã là niềm cảm hứng 
và cột mốc cho một trào lưu mới mang 
tên landscape urbanism (đô thị học cảnh 
quan) với lí luận rằng sinh thái chứ không 
phải kiến trúc sẽ là “viên gạch” tổ chức 
không gian đô thị của tương lai.
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người maya Bác Bỏ huyền thoại 
ngày tận thế 21/12

tộc người maya ở guatemala đã lên án 
chính phủ nước này cũng như các công 
ty du lịch đã thêu dệt huyền thoại rằng 
người maya đã tiên đoán được sự diệt 
vong của trái đất, nhằm phục vụ cho 
mục đích kiếm tiền.

“chúng tôi buộc phải lên tiếng để vạch 
trần những mánh lới, những lời dối trá và 
đồn thổi nhằm phục vụ cho cái gọi là văn 
hóa dân gian - vì lợi nhuận. họ đã không 
nói đúng sự thật về chu kỳ thời gian,” 
ông Felipe gomez, người đứng đầu liên 
minh maya oxlaljuj ajpop phát biểu.

đã có rất nhiều phim ảnh và tài liệu đề 
cập tới lịch của người maya cổ đại, dự 
đoán rằng ngày tận thế sẽ đến trong 
không đầy hai tháng nữa, vào 21 tháng 
mười hai năm 2012.

Bộ văn hóa guatemala đang dự định 
sẽ tổ chức một sự kiện lớn ở thủ đô 
guatemala city  - ước tính thu hút tới 
90.000 người - vào “ngày tận thế”, 
trong khi các công ty du lịch lữ hành 
cũng đang tổ chức những chiến dịch 
quảng bá để thu hút khách du lịch quốc 
tế tới guatemala tham dự sự kiện trên.

thủ lĩnh của người maya, ông gomez 
đã khuyến cáo viện du lịch suy nghĩ 
lại về việc ăn mừng ngày tận thế, đồng 
thời chỉ trích đó là một “show diễn” 
thiếu tôn trọng đối với văn hóa của 
người maya.

theo các chuyên gia về người maya thì 
thực sự họ không hề nói là trái đất sẽ 
bị diệt vong vào ngày 21/12/2012, mà 
trên thực tế, đó sẽ là ngày kết thúc một 
chu kỳ theo lịch của họ, chứ không phải 
áp dụng cho cả thế giới.

tổ chức oxlajuj ajpop của ông gomez 
đã phát đi những thông cáo nói rằng 
chu kỳ thời gian mới của người maya 

đơn giản là “sẽ có một sự thay đổi lớn 
với mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, 
để tạo nên sự hài hòa và cân bằng giữa 
con người và tự nhiên.”

oxlajuj ajpop cũng sẽ tổ chức những 
sự kiện tại 5 thành phố để đánh dấu 
cột mốc nói trên và gomez nói rằng Bộ 
văn hóa guatelama cần hỗ trợ những 
hoạt động thiết thực như thế, hơn là 
tổ chức ngày hội kiếm tiền như đã nói.

dân số guatemala có khoảng gần 15 
triệu người, và hơn một nửa trong số 
đó có gốc gác liên quan tới những tộc 
người maya, cư dân bản địa của đất 
nước nằm ở trung mỹ này.

lịch của người maya có 18 tháng, mỗi 
tháng 20 ngày, cộng với một tháng 
thần thánh vào cuối năm được gọi là 
“Wayeb” có 5 ngày. "B'aktun" là đơn 
vị lớn nhất trong hệ thống chu kỳ thời 
gian của họ, tương đương 400 năm. kỷ 
nguyên trải dài trên 13 B'aktun, tương 
đương khoảng 5.200 năm.

thời hoàng kim của nền văn minh 
maya là vào khoảng từ năm 250 đến 
năm 900 sau công nguyên.

a.Q

chứng cứ gien về cuộc "Xăm 
lăng" địa cầu của loài người 

dữ liệu về nhân loại học và gien đã 
chứng tỏ cuộc di dời khỏi châu phi của 
con người diễn ra từ khoảng 45.000 
đến 60.000 năm trước.

khi một nhóm nhỏ người hiện đại di cư 
khỏi châu lục đen đến lục địa á - âu 
và châu mỹ, sự đa dạng về gien của họ 
về thực chất đã thay đổi, theo báo cáo 
của đại học Stanford (mỹ) đăng trên 
chuyên san proceedings of the national 
academy of Sciences.

tuy nhiên, các dự án gien vẫn chưa tận 
dụng đầy đủ những dữ liệu khảo cổ và 
nhân loại học dồi dào hiện có, và nghiên 
cứu mới của đại học trên được cho là có 
thể cung cấp nền tảng cho phép hiểu 
sâu hơn về người cổ đại, cũng như sự 
tiến bộ nếu có về gien và về y học.

“con người đang thể hiện cực tốt về 
khoảng giải mã gien, nhưng họ không 
phải lúc nào cũng hiểu được lịch sử 
nhân khẩu học”, để có thể mở rộng 
nghiên cứu, theo đồng tác giả Brenna 
henn.

thông tin về nhân loại học có thể hỗ 

trợ các nhà phân tích gien lần theo dấu 
vết của sự thay đổi về gien qua từng giai 
đoạn.

ví dụ, các nhà di truyền học từng xác 
định được rằng gien kháng đường sữa 
và nhạy gluten bắt đầu xuất hiện khi 
con người bành trướng nhân khẩu ở 
châu âu cách đây khoảng 10.000 năm 
trước.

ngành nhân loại học có thể giúp giải 
thích điều này. vào thời gian đó, con 
người đi theo hướng nông nghiệp, bao 
gồm sản xuất sữa và lúa mì, và các dạng 
gien đó xuất hiện.

đây là một ví dụ cho thấy sự di trú của 
con người đã kích thích một hình thái 
mới của chọn lọc tự nhiên.

phi yến
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mặt trăng Sinh ra từ vụ va chạm 
kinh hoàng

các nhà thiên văn học mỹ đã xác nhận 
giả thuyết lâu nay rằng mặt trăng tách 
khỏi trái đất sau khi một thiên thể có 
kích thước cỡ sao hỏa đâm vào địa cầu.

các nhà nghiên cứu của đại học 
Washington (mỹ) cho biết, kết quả 
phân tích đá mặt trăng thu thập được 
từ những sứ mệnh apollo đã cung cấp 
chứng cứ giúp rút ra kết luận trên.

theo đó, một lượng nhỏ nhưng đa dạng 
về khối lượng nguyên tố kẽm trong đá 
mặt trăng cho thấy nó đã được tích tụ 
từ đám mây đá bị tung ra ngoài không 
gian trong vụ va chạm nẩy lửa trên.

các nhà hóa địa phát hiện đá mặt trăng 
dù có thành phần hóa học tương tự như 

đá trên trái đất, nhưng chúng đặc biệt 
thiếu các nguyên tố dễ bay hơi.

một vụ va chạm khủng khiếp giữa trái 
đất và thiên thể bí ẩn có thể giải thích 

tình trạng thiếu hụt trên, trong khi các 
giả thuyết khác về nguồn gốc của "chị 
hằng" không đưa ra lời lý giải hợp lý.

đá mặt trăng thiếu nguyên tố dễ bay 
hơi do hầu hết chúng đã bốc hơi trong 
vụ đụng độ, theo Space.com.

giả thuyết vụ va chạm lớn, được đưa 
ra vào năm 1975, cho rằng mặt trăng 
được hình thành khi thiên thể gọi là 
theia lao vào trái đất lúc còn sơ khai.

vụ va chạm tạo ra quá nhiều năng 
lượng khiến theia tan chảy và bốc hơi, 
cũng như lớp manti (tức lớp giữa lõi và 
vỏ) của địa cầu, và mặt trăng tượng hình 
từ đám mây đá đã bốc hơi đó.

hạo nhiên

thiếu ngủ làm giảm trí nhớ 

các nhà khoa học mỹ cảnh báo chỉ cần thiếu ngủ hai giờ là đã có 
thể ảnh hưởng đến khả năng nhớ của một người bình thường, 
theo hãng tin ianS (ấn độ).

thiếu ngủ hai giờ là đủ để ngăn chặn não bộ lưu trữ những ký ức. 
điều này còn tệ hơn nếu thiếu ngủ nhiều giờ hơn nữa.

nhà nghiên cứu ted abel nói: "tôi nghĩ điều này thực sự có nghĩa 
với cuộc sống hiện đại bởi giấc ngủ không phải là một thứ xa xỉ. 
giấc ngủ thực sự rất quan trọng cho hoạt động của não bộ. giấc 
ngủ giúp bạn thực sự nhớ và củng cố những gì đã xảy ra”.

abel và nhóm các cộng sự của ông tại đại học pennsylvania (mỹ) 
cho rằng khi chúng ta bị mất đi giấc ngủ, thì việc lưu trữ ký ức bị 
giảm.

abel nhấn mạnh bất kỳ thông tin nào bị mất do thiếu ngủ sẽ mãi 
mãi không còn và giấc ngủ bù đắp cho hôm sau cũng chẳng có 
tác dụng gì.

nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của hiệp hội 
khoa học thần kinh trung ương mỹ.

ngọc lan

Xác định thời gian từ trường đảo cực

khoảng 41.000 năm trước, từ trường trái đất đã một lần đảo cực 
toàn phần, và nếu lúc đó có la bàn, kim sẽ chỉ về hướng nam chứ 
không phải hướng bắc. 

các chuyên gia helmholtz center potsdam - trung tâm nghiên cứu 
địa khoa học đức gFZ - cho biết điểm ấn tượng nhất của hiện tượng 
lạ lùng trên chính là tốc độ đảo cực. chuyên gia norbert nowaczyk 
cho biết, tình trạng đảo cực trên chỉ kéo dài đúng 440 năm, và từ 
trường lúc đó khi chưa đảo cực chỉ mạnh bằng 1/4 từ trường như 
hiện nay.

Bên cạnh đó, quá trình đảo cực diễn ra thần tốc trong vòng 250 
năm. nếu xét về khung thời gian địa chất, nó diễn ra cực nhanh, 
theo báo cáo trên tạp chí r & d.

theo tính toán, hầu hết các lần đảo cực theo giai đoạn của từ trường 
trái đất thường diễn ra từ 1.000 đến 10.000 năm. trong lần đảo cực 
cách đây 41.000 năm, trường địa từ yếu đến nỗi chỉ còn duy trì được 
khoảng 5% sức mạnh như hiện nay.

hậu quả là trái đất hầu như mất đi toàn bộ lá chắn trước sự dội bom 
liên tục của bức xạ vũ trụ, dẫn đến tình trạng các sinh vật trên trái đất 
bị phơi nhiễm trước bức xạ độc hại.
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ca từ còn có giá trị lịch Sử - văn hoá

Bài hát “chú ếch con” của 
nhạc sĩ phan nhân đã nổi 
tiếng lại trở nên nổi tiếng hơn 

khi video clip bài hát này (do cô bé 
lê nguyễn hương trà - hiện đang 
học tại trường thpt chuyên ngữ 
đhQg hn - biểu diễn cách đây 9 
năm (2003), bằng tiếng việt và 
tiếng ý, tại cuộc thi hát thiếu nhi 
quốc tế Zecchino d’ono lần thứ 
46 ở Bologna, nước cộng hoà 
ý) đột nhiên được lan truyền 
trên mạng (từ tháng 5/2011). 
tuy nhiên, nhiều bạn học sinh 
(và các bậc phụ huynh) đã có 
thắc mắc về một từ trong bài 
hát này. Số là gần đây, đa số 
mọi người đều quen thuộc 
bài hát trên qua giọng hát 
của bé Xuân mai. khi đối chiếu ca từ qua lời hát 
của Xuân mai và hương trà, người nghe thấy có đôi chỗ khác 
biệt. nhưng có một từ mà ai đó nghe quen sẽ nhận ra ngay. 
hương trà đã hát là “rô ron” trong khi Xuân mai hát “rô non” 
ở đoạn: “Bao cô cá trê non cùng bao chú cá rô ron”. có ý 
kiến cho rằng, nên hát là “rô con’ hay “rô non” mới đúng (để 
tương ứng với “trê non” ở trên). có người không đồng tình, 
cho rằng phải hát là “rô ron” mới hay và đúng với lời bài hát 
gốc do nhạc sĩ phan nhân sáng tác.

theo chúng tôi được biết, ban đầu, nhạc sĩ phan nhân đã viết 
là “cùng bao chú cá rô con” trong lời 1 của bài hát. nhưng 
thời gian sau đó, trong một lần trao đổi, nhạc sĩ văn dung có 
đề nghị ông nên thay chữ “con” thành “ron”, vì “con cá rô 
bé, nhỏ ở miền Bắc người ta gọi là rô ron”. phan nhân quê 
ở an giang, chưa thật rành tiếng Bắc, lúc đó đã reo lên vui 
sướng như một phát hiện và ông quyết định đổi ngay (thành rô 
ron). như vậy, toàn bộ lời bài hát (phần tiếng việt) mà hương 
trà biểu diễn là chính xác. mà thực tế, ta nghe cũng thấy hay 
vì tính độc đáo, giàu biểu cảm của nó.

cũng cần nói thêm một điều, ở một số địa phương miền Bắc, 

dân gian đã có những tính 
từ chuyên biệt để chỉ các 
loại cá ở giai đoạn đầu, khi 
còn rất nhỏ. chẳng hạn, 
“cá rô” có cá rô ron, cá rô 
hạt bưởi; “cá diếc” có cá 
diếc ve; “cá trê” có cá trê 
hẻn hoặc cá hẻn; “cá chuối, 
cá quả” có cá chòi nhõn, cá 
chòi; “cá mè” có cá mè ranh, 
cá mè lưỡi hái;... các định ngữ 
kết hợp này có tính định danh 
chặt chẽ và giá trị khu biệt của 
nó cao đến mức người ta có thể 
rút gọn, bỏ yếu tố chính trong kết 
hợp mà vẫn không bị nhầm lẫn: 
nói hẻn, chòi, chòi nhõn vẫn được 
hiểu dùng để chỉ 2 loại cá trê và cá 
chuối ở giai đoạn sinh trưởng ban 
đầu, còn nhỏ.

nhiều người hát sau này, đã tự ý đổi đôi chỗ trong lời bài 
hát: chú ngồi học bài một mình bên hố sâu kề vườn xoan 
(đúng phải là: …bên hố bom kề vườn xoan); Bao cô cá trê non 
cùng bao chú cá rô non (nhon) (đúng: …cá rô ron); tung tăng 
chiếc vây son nhịp theo trống ếch vang ròn (đúng: …nhịp theo 
tiếng ếch vang dồn)…  điều lạ là rất nhiều bài hát quen thuộc, 
trong đó có những bài rất nổi tiếng, gần đây đã bị các ca sĩ tự 
ý “biên tập” lại (do vô tình, hay được coi là đúng, hay là để hát 
cho sung?). và bây giờ nếu vào bất kì nhà hàng karaoke nào, 
ta sẽ thấy rất nhiều lời bài hát đã bị “xuyên tạc”:  hoặc là sai từ, 
hoặc là sai chính tả tới mức ngay cả ca sĩ lừng danh một thời 
cũng phải… “cứng mồm” không hát theo được.. 

 ca từ không chỉ có giá trị ngữ nghĩa mà còn có giá trị lịch sử và 
văn hoá. nó là một nét của lịch sử đất nước (trong đó có lịch sử 
ngôn từ) để lại. với sức mạnh lan toả nhanh, mạnh và rộng rãi. 
cái sai của sự tuỳ tiện cũng vì thế mà phát tán và không kiểm 
soát nổi. tôi nghĩ, đây cũng là một lĩnh vực mà tiếng việt ta rất 
cần giữ gìn sự trong sáng.

tiếng việt Xưa & nay

pgS.tS phạm văn tình
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học để Sáng tạo

Tôi vừa được hầu chuyện mấy cụ túc 
nho. thú vị biết bao, khi tôi hỏi điều 
gì, các cụ đều dùng cụm từ hán ngữ 

hoặc chữ nôm để giải thích, mang tính 
hướng dẫn rất cao. ví như: “nhất tự vị sư, 
bán tự vi sư”, “tiên học lễ, hậu học văn”, 
“hữu phúc khán tử tôn”... chiêm ngưỡng 
học vấn uyên thâm của các cụ, tôi cứ mong 
mình có được điều ầy dù đã khẳng định 
chẳng bao giờ có được.

một cụ nói: “chúng tôi chỉ là học thụ 
động, lại nặng về giao tiếp, ứng xử, nhẹ về 
khoa học, công nghệ, nên kém sáng tạo. 
cuộc sống có tiến lên được là nhờ sáng 
tạo. nhìn lịch sử thì rõ, từ khi người anh 
phát minh ra máy hơi nước tới nay, mới ba 
bốn thế kỉ mà cuộc sống tiến gấp hàng vạn 
lần so với trước đó. tuổi trẻ bây giờ đừng 
có học theo kiểu chúng tôi đã học, đừng 
có mơ những điều chúng tôi đã có. cần 
phải sáng tạo”.

một cụ tiếp lời: “phải đấy. ngay ở bên tàu, 
cái gốc tạo nên sự thâm nho, nhưng người 
ta vẫn coi đó chưa phải là điều cần. điều 
họ cần là sự sáng tạo”. cụ minh họa bằng 
chính lời của nhà văn trung Quốc khương 
khâm phong: “Xưa nay, trung Quốc xuất 
hiện khá nhiều thần đồng, kiểu 4 tuổi đã 

đọc được 350 số lẻ của số pi, 5 tuổi đã 
nhớ hàng nghìn bài thơ đường, 11 tuổi đã 
thuộc “tân hoa từ điển”...Song, tất cả chỉ 
là chút hư vinh đáng thương hại của các vị 
gia trưởng. nên nhớ, sức cạnh tranh của 
nhân tài là ở năng lực sáng tạo, chứ không 
ở tài học thuộc lòng. dù ai đó có thuộc cả 
“đại anh bách khoa từ điển”, cũng không 
thể nghĩ ra được“thuyết tương đối” như 
albert einstein. nhà văn khương khâm 
phong kể thêm: “trong thế chiến thứ hai, 
einstein bị đức quốc xã bức hại, buộc phải 
di cư sang mỹ. một nhà báo có mặt trong 
số đông người đón einstein tại sân bay hỏi 
vui ông về một con số của một công thức 
vật lí. ông đáp gọn: “tôi không nhớ”. khó 
tin quá, bởi con số ấy không ít người ngoài 
ngành vật lí cũng biết. phải chăng, do nó 
quá đơn giản, nên không đáng trả lời? về 
sau, có người nhắc lại câu hỏi, einstein nói: 
“Quả thực tôi không nhớ con số cũ, đầu óc 
cứ dõi tìm con số mới”.

“rõ là người tài giỏi nhất là người sáng tạo 
nhất” - một cụ tổng kết. một cụ nữa gật 
đầu, thêm lời bàn: “cụ phó bảng nguyễn 
Sinh Sắc giỏi nho học lắm, đã truyền lại chữ 
nghĩa cho Bác hồ. hẳn Bác quý vốn học 
vấn ấy lắm, nhưng xét ra vẫn chưa đủ, phải 

được bồi bổ thêm tây học nữa, có vậy mới 
đủ sức sáng tạo. Quả đúng thế, Bác đã học 
ở cách mạng pháp về “công bằng, Bình 
đẳng, tự do, Bác ái”, học ở cách mạng 
mỹ coi “mọi người sinh ra đều có quyền 
bình đẳng, quyền mưu cầu hạnh phúc” 
nên mới tạo nên cách mạng tháng tám vĩ 
đại, xây dựng nên nước việt nam dân chủ 
cộng hòa, và thành công trong cả ba việc 
lớn “diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại 
xâm”.

nghe các cụ chuyện trò, tôi cứ nghĩ mình 
đang được dự một cuộc thuyết trình về lịch 
sử và triết học. nhân có cụ hỏi: “anh nhất 
trí với chúng tôi sáng tạo là số một chứ, 
hãy minh họa vài điều?”. may sao, tôi vừa 
đọc tài liệu của liên hợp quốc nêu mục 
tiêu học tập ở thế kỉ XXi: “học để biết cách 
học. học để làm. học để sáng tạo. học 
để cùng chung sống”. cũng may sao, tôi 
được biết, khi sang pháp làm luận án tiến 
sĩ, anh ngô Bảo châu được giáo sư hướng 
dẫn nêu cho một đề tài, anh lại nêu thêm 
một đề tài nữa rộng lớn hơn và đã thành 
công. tôi thưa lại với các cụ những điều ấy, 
được các cụ gật đầu và bảo: “vô sư tri” (tri 
thức không có thầy).

dương văn minh
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Số phận ngắn ngủi của truyện ngôn tình
ngoài văn học kinh điển, chính thống, một 
bộ phận bạn đọc trẻ tìm đến văn học mạng, 
văn học chớp nhoáng như một thú giải trí nhẹ 
nhàng, ảo diệu, quên đời. và truyện ngôn tình 
đáp ứng được nhu cầu đó.

từ nhu cầu giải trí

không được công nhận về mặt đóng góp cho nền 
văn học trung Quốc, nhưng những cây bút trẻ như 
cố mạn, minh hiểu khê, tào đình, dịch phấn hàn...
vẫn đặc biệt được trân trọng bởi những tác phẩm 
thực sự dành cho lứa tuổi teen đa quốc gia. những 
câu chuyện tình yêu bay bổng, lãng mạn, nhiều kịch 
tính, biến động nhưng kết thúc có hậu của họ luôn 
chiếm được tình cảm của đông đảo bạn đọc trẻ. 

ở tiểu thuyết ngôn tình, giới trẻ tìm thấy tiếng nói 
của một thế hệ năng động, với nhiều liên tưởng, ước 
vọng. với những bạn trẻ ưa thích khám phá, truyện 
ngôn tình có thể mở ra không gian cổ đại, trung đại, 
ngược dòng thời gian...dòng chảy gấp gáp, nhanh 
nhạy của thời hiện đại cũng được phản ánh khá rõ 
nét và cá tính trong các tác phẩm ngôn tình. 

ở một thời đại nơi mà các phát ngôn, quan điểm 
được cổ súy thể hiện một cách khá rõ ràng, tự do, 
những lời lẽ ướt át, mơ mộng của truyện ngôn tình 
đánh trúng tâm lí của các bạn trẻ. và thực tế, không 
chỉ gói gọn trong một thể loại của một dòng sách, 
truyện, tiểu thuyết ngôn tình còn có những bước 
phát triển khá nhanh chóng, bất ngờ. nhiều tác 

phẩm đã được dựng thành phim được giới trẻ vô 
cùng hoan nghênh, hâm mộ như Bong bóng mùa 
hè (minh hiểu khê), Anh có thích nước Mỹ không? 
(tân di Ổ)...

kéo theo sức nóng của truyện ngôn tình là những 
trào lưu “móc xích”, ăn theo. ở việt nam cũng đã 
xuất hiện những cây bút viết theo xu hướng ngôn 
tình như trần thu trang (coiktail tình yêu, phải lấy 
người như anh), hồng Sakura (Xu Xu đừng khóc, 
Bạch mã hoàng tử, đài các tiểu thư, lãng tử gió...), 
meggie phạm (người xa lạ và em, giám đốc và em, 
hoàng tử và em...), nguyễn thị thu hiền (khi lấy 
chàng) thậm chí tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ 
(tào đình) đã được chuyển thể thành một vở kịch 
khá nổi tiếng trên sân khấu việt nam.

những Băn khoăn lo ngại

thời gian này truyện ngôn tình không còn gây sốt 
như trước. nhiều bạn đọc sau khi lạc vào “mê hồn 
trận” của dòng văn học ít nhiều có chất gây nghiện 
này đã nhận ra mô- tip quen thuộc, thậm chí nhàm 
chán của các tác phẩm ngôn tình. những câu chuyện 
tình đẹp như mơ ấy quá hiếm trong đời sống thực với 
muôn vàn phức tạp. phần lớn những tác phẩm ngôn 

Sa nam
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tình đều có xuất phát điểm 
từ văn học tiếp nối, văn học 
mạng. giá trị ngôn từ, thời đại 
và giáo dục không được rèn 
giũa. đó cũng là một trong 
những lí do khiến nhiều bạn 
đã “đoạn tuyệt” hẳn với dòng 
sách này bởi thấy mình quá 
phí phạm thời gian vào những 
gì phi thực tế, thiếu tư duy và 
không giúp nâng cao các kỹ 
năng sống.

ngày càng lệch chuẩn so với 
những bước đi ban đầu, các 
tác phẩm ngôn tình chú trọng 
sâu vào khai thác yếu tố sex 
thiếu nghệ thuật và không 
phù hợp lứa tuổi bạn đọc. 
hàng loạt những tác phẩm 
đi vào “con đường tối” này 
đã không biện minh nổi cho 
mục đích ngày càng thiếu 
trong sáng của các tác phẩm 
ngôn tình. đó là Đồng lang 
cộng chẩm, Đồng lang cộng 
hôn (diệp lạc vô tâm), Thục 
nữ PK xã hội đen (thuấn gian 
khuynh thành), Kẻ thù của 
xử nữ (tâm lam), Quan hệ 
nguy hiểm (khiêu dược hỏa 
diệm)...

một điều đáng lưu ý nữa, đến 
từ bộ phận dịch thuật là rất nhiều những tác phẩm 
ngôn tình trung Quốc được dịch sang tiếng việt 
thường chọn những cái tên gây sốc, khêu gợi, sơ sài. 
ngoài hai tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ; Kiếp 
trước, em đã chôn cất cho anh (tào đình) còn phải 
kể đến Yêu nghiệt nhà ta (cầu mộng), Nữ hoàng tin 
đồn (thẩm thương my), Shock tình (kawi), Yêu anh 
hết thuốc chữa (mật kiến), Nương vị nào là cha cục 
cưng (di lục các), Tay ôm con, tay ôm vợ (hạ nhiễm 
tuyết), Chết! sập bẫy rồi (diamond Baby)...

trong số những cây bút trẻ của việt nam ảnh hưởng 
bởi xu hướng ngôn tình, may ra chỉ có dương thụy 
với những tác phẩm kết hợp thông minh, khéo léo 

giữa sự ăn khách của ngôn tình và năng khiếu, kiến 
thức sâu sắc về văn chương, cuộc sống. Những 
Oxford thương yêu, Venise và những cuộc tình 
Gondola, Nhắm mắt thấy Paris, Trả lại nụ hôn... với 
chất lãng mạn, kiến văn rộng mở và văn minh đã đưa 
tên tuổi dương thụy trở nên quen thuộc trong văn 
hóa đọc của người trẻ.

cho dù truyện ngôn tình đang có dấu hiệu lũng 
đoạn văn hóa đọc của người trẻ việt, nhưng rõ ràng 
văn chương xa rời đời sống có tuổi thọ thật ngắn 
ngủi. thiết nghĩ, số phận của truyện ngôn tình cũng 
không nằm ngoài quy luật đó.
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cuối năm, thời gian nông nhàn cũng là 
dịp cả làng Ðọi tam (Ðọi Sơn, duy tiên, hà 
nam) vào vụ trống. chuẩn bị cho "tháng 
giêng là tháng ăn chơi...", khách thập 
phương tìm về Ðọi tam đặt thợ bưng trống 
mọi kích cỡ. một số thợ trống thích ngao 
du lại khăn gói bầu đoàn thê tử rong ruổi 
tứ phương, đến tận nơi có nhu cầu để làm 
trống cho thiên hạ.

chỉ cần gần đến chân núi Ðọi là du khách 

đã nghe thấy bập bùng tiếng thử trống, ầm 
ầm tiếng xẻ gỗ, tiếng vào đanh tre khớp 
tang... chẳng cần hỏi thăm cứ theo những 
âm thanh đó mà thẳng hướng là đến Ðọi 
tam. Ðến đây, khách nào muốn tìm hiểu về 
nghề trống có thể dễ dàng gọi một chú bé 
chăn trâu lại, hay gặp chị đang thăm đồng 
hoặc đến bên một cụ già là đều có thể nghe 
tường tận lai lịch nghề này.

ngày xưa (vào năm 986), vua lê Ðại hành 
sửa soạn về làng làm lễ tịch điền khuyến 
nông. lúc ấy, cụ nguyễn Ðức năng đã 61 

tuổi thuộc vào hàng cao niên trong làng. Ðể 
bày tỏ tấm lòng với đức vua, cụ năng cùng 
với người em trai tự tay ngả một cây mít đại 
để làm tang, mổ hai con trâu mộng để lấy 
da, dựng một cái trống lớn mừng đón vua. 
khi cất lên, tiếng trống rền vang như sấm, 
bởi vậy mà sau này dân gian tôn cụ năng 
là trạng Sấm. theo nghệ nhân phạm chí 
khang thì trong buổi lễ tịch điền ấy, trạng 
Sấm còn được vua mời cày thi. vì mến tài 
đức người thợ Ðọi tam này, vua đã tác 
thành cho lấy người con gái đẹp ở làng tiên 
phong gần đó.

làng trống Ðọi tam đã có truyền thống 
nghìn năm, cũng bởi tiếng trống là âm 
thanh quen thuộc từ làng quê cho tới kinh 
thành. tiếng trống cất lên cùng những 
buồn vui của người đời. tiếng trống không 
thể thiếu trong mỗi kỳ hội lễ. nhưng quan 
trọng hơn cả là người thợ Ðọi tam có được 

BỔng trầm 
                        tiếng trống Ðọi tam

khúc hồng thiện 

trong bối cảnh kinh tế chung, năm qua, nhiều làng nghề 
tiếp tục gặp khó khăn, nhất là khó khăn về "đầu ra" cho 
sản phẩm. Sự cạnh tranh khốc liệt đã khiến nhiều nghề 
cổ dần mai một và có nguy cơ mất hẳn. thế nhưng, nghề 
bưng trống dưới chân núi Ðọi ở hà nam đã có từ mấy 
trăm năm trước vẫn đang "ăn nên làm ra". 
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cái "duyên nghề". chỉ người Ðọi tam, bằng 
con mắt, bàn tay và tấm lòng người thợ mới 
chọn được những cây mít tốt để ngả lấy gỗ 
rồi công phu xẻ răm, chuốt răm rồi tính toán 
tỉ mỉ kích thước để khi vào tang thật khớp. 
chỉ người thợ dưới chân núi Ðọi này mới 
biết cách chọn trâu, làm thuộc da và bưng 
mặt thế nào cho tiếng trống có hồn trong 
đó. "hơn hết phải có tình yêu với nghề. nhà 
tôi đã năm đời làm trống, từ bé tôi đã theo 
chân bố tôi đến tận những mái đình xa xôi 
để nhận làm trống tại chỗ. Xong nơi này lại 
đi nơi khác", ông khang kể tiếp: "có nhiều 
gia đình vì hoàn cảnh phải tha phương, 
nhưng họ đã mang theo cả nghề trống đến 
nơi ở mới để lập nghiệp".

Ðến nay, trải qua hàng nghìn năm, người 
dân Ðọi tam vẫn lưu giữ và làm giàu thêm 
vốn nghề truyền thống của tổ tiên. tháng 
10/2004, tỉnh hà nam cấp bằng công nhận 
làng nghề truyền thống tiểu thủ công cho 
Ðọi tam. tháng 11/2007, làng được hiệp 
hội làng nghề việt nam trao bằng khen 
"làng nghề tiêu biểu việt nam". cả hai 
chiếc trống hội lớn nhất mừng Ðại lễ 1000 
năm thăng long - hà nội, đều do những 
bàn tay người thợ Ðọi tam tạo tác.

hướng ra thị trường

ông phạm chí khang cho biết, hiện cả làng 
có 14 cơ sở sản xuất khung trống, 13 cơ sở 
sản xuất da trâu, hơn 10 cơ sở làm trống 
hoàn chỉnh. "trẻ con ở làng Ðọi tam, lên 
10 tuổi đã có thể biết sơ lược về cách làm 
trống. nhiều em học sinh cấp hai, cấp ba 
ngoài giờ đến lớp còn ở nhà giúp gia đình 
làm rất nhiều loại trống khác nhau... với 
đường kính từ 20 cm cho tới 2 m. thu nhập 
từ làm trống của các em và một số thợ trung 
bình được khoảng một đến hai triệu đồng 
một tháng. với thợ giỏi cũng được ba đến 
bốn triệu đồng".

Ðến Ðọi tam bây giờ tuyệt nhiên không còn 
thấy tiếng xì xoẹt xẻ gỗ bằng cưa tay, thay 
vào đó là tiếng cưa máy, bào máy. tất nhiên 
khi áp dụng công nghiệp hóa vào sản xuất 
sẽ tăng hiệu quả làm việc lên rất cao, nhất 
là về số lượng và kéo theo lợi nhuận. nhưng 
có thể cũng vì thế mà sản phẩm mang tính 
văn hóa này sẽ nhanh chóng trở thành 
hàng hóa phổ cập, ảnh hưởng nhiều đến 
chất lượng. máy móc cũng giúp tiết kiệm 
thời gian và công sức của người thợ. cũng 
từ đó, làng trống Ðọi tam không thể chỉ thụ 
động trông chờ vào các hợp đồng sản xuất 
như trước, mà mạnh dạn cho ra đời một số 

loại sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu 
đa dạng của thị trường.

anh phạm chí long, con trai của nghệ 
nhân phạm chí khang, đã tách ra mở một 
cơ sở sản xuất riêng cho biết, làng nghề làm 
trống truyền thống quê anh đã biết hướng 
tới thị trường để sản xuất thêm những sản 
phẩm phù hợp. hai loại sản phẩm là bình 
rượu và bồn tắm bằng gỗ hiện đang được 
khách hàng ưa chuộng. ông khang cũng 
chia sẻ ý tưởng sẽ làm những bộ bàn ghế 
uống trà theo mô hình những cái trống.

mấy năm gần đây, ngoài trống, Ðọi tam đã 
xuất đi hàng nghìn sản phẩm là bình rượu, 
bồn tắm... cho khách hàng cả trong và ngoài 
nước. với việc cho ra đời sản phẩm mới, gần 
600 lao động trước kia chỉ chuyên sản xuất 
trống, công việc không ổn định thì nay đã 
có việc làm thường xuyên với mức thu nhập 
tương đối khá. anh lê ngọc hùng, chủ một 
cơ sở sản xuất trống cho rằng, việc sản xuất 
bình rượu và bồn tắm cũng đòi hỏi sự tinh 
tế của tay nghề không kém gì làm trống.

trước mắt thì "đầu ra" của trống Ðọi tam 
chưa đáng lo ngại, nhưng để bảo đảm cho 
việc giữ gìn bản sắc của làng nghề lâu dài, 
chỉ dựa vào nỗ lực của mỗi người thợ là chưa 

đủ. trong khi đó, sự đòi hỏi nhất thời của 
thị trường ở những mặt hàng khác có lợi 
nhuận cao hơn sẽ có ảnh hưởng nhất định 
đến làng nghề và cách làm trống truyền 
thống. mang tâm sự này chia sẻ với nghệ 
nhân phạm chí tịnh, người đã đem nghề 
trống Ðọi tam ra hà nội lập nghiệp từ hồi 
trai trẻ, ông trăn trở: tôi nghĩ, nhiều thanh 
niên làng trống hôm nay có khả năng nhạy 
bén với thị trường, sáng kiến một số sản 
phẩm theo yêu cầu của khách hàng là tốt. 
nhưng cũng không nên vì lợi nhuận mà 
quên câu "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". 
trống Ðọi tam đã được truyền nghề qua 
hàng nghìn năm, vì vậy mà thế hệ trẻ càng 
phải có ý thức giữ gìn.

rời Ðọi tam, khi đi ngang qua sân đình, du 
khách sẽ nghe bổng trầm tiếng trống được 
tấu lên từ dàn trống hội bởi những nam 
thanh nữ tú, dưới sự hướng dẫn của các bậc 
cao niên. Ðó là đội trống của làng đang tập 
luyện để chuẩn bị cho một mùa xuân mới. 
khung cảnh đó đã khiến những băn khoăn 
của khách đường xa lúc chia tay Ðọi tam 
dần ấm lại và khấp khởi những hy vọng về 
việc bảo tồn tinh hoa của một làng nghề cổ.
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“thang trời” ở a-Xan

“từ bao đời nay, ruộng bậc thang chuôr đã 
gắn bó với buôn làng, đi vào từng câu hát, lời 
ru. đứa trẻ mới sinh ra, vừa mở mắt đã nhìn 

thấy những thửa ruộng chuôr xếp lớp lên nhau bên 
sườn núi tựa như những bậc “thang trời”. ruộng 
bậc thang chuôr không chỉ đem lại ấm no, hạnh 
phúc cho buôn mà còn là thắng cảnh của đại ngàn, 
là niềm tự hào sâu sắc của đồng bào cơ tu đất 
này...” - già Bh’riu lâm ở buôn arầng ii, xã a Xan, 
huyện tây giang (Quảng nam) tự hào chia sẻ.

truyền thuyết của người cơ tu kể rằng, ngày xưa 
người dân nơi đây chỉ sống dựa vào công việc săn 
bắn, hái lượm, đến khi biết phát nương dọn đất 
để tra hạt thì cũng hoàn toàn phụ thuộc vào thiên 
nhiên, thời tiết. vụ nào mưa thuận gió hòa thì buôn 
làng đủ ăn, còn nếu chẳng may thời tiết khắc nghiệt, 
mùa màng thất bát thì bà con phải đối diện với cái 
đói hoành hành, rồi bệnh tật, ốm đau... một ngày 
kia, các vị thần linh trên trời thương tình đã cử người 
xuống dạy cho bà con cơ tu biết cách làm ruộng 

bậc thang chuôr vừa giữ được nước, vừa ngăn xói 
mòn lại tạo nên cảnh quan hữu tình và mỗi một 
đai ruộng giống như một nấc thang đưa con người 
lên gần với trời hơn. từ đó trở đi, cuộc sống của 
người cơ tu thay đổi hoàn toàn, ấm no đã về dưới 
từng mái nhà và để nhớ ơn các vị thần linh, hàng 
năm trước khi vào vụ gặt, bao giờ bà con cũng tổ 
chức lễ hội ăn mừng lúa mới. ngày hội, đàn ông 
thì quét dọn nhà cửa, buôn làng sạch sẽ rồi đem 
hết các dụng cụ sản xuất: rựa, rìu, nong nia…vào 
gươl (nhà rông) để trưng bày “báo cáo” thành tích 
kết quả công việc của năm đồng thời lấy các ống 
thịt chim, cá, sóc… vừa bắt ở rừng về còn tươi rói, 
nướng lên làm lễ vật cúng thần. trong khi ấy thì phụ 
nữ rửa sạch sẽ, diện đồ mới, lấy các loại gùi đeo sẵn 
lên lưng, chỉ đợi phần lễ cúng xong là cùng nhau ra 
ruộng làm thủ tục tượng trưng tuốt hạt lúa vàng 
mang về buôn...

ruộng bậc thang chuôr ở axan một năm làm 2 vụ: 
đông Xuân và hè thu. khâu chọn đất và cải tạo đất 

hoàng minh
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để có được những thửa chuôr tốt là điều bà con đặc biệt quan tâm. 
đất được khai phá từ những sườn đồi núi thoai thoải, làm sạch các 
loại cỏ rồi được phân thành những cấp bậc có độ lớn nhỏ khác nhau, 
liền kề, bề mặt giữa các thửa có diện tích không giống nhau nhưng 
phải đảm bảo tính bằng phẳng tương đối nhằm giữ được nước và 
chất dinh dưỡng. khoảng cách giữa các ruộng được phân giới bởi 
một bờ đất cao nhô lên khỏi mặt ruộng từ 30 - 40 cm. có ruộng bậc 
thang chuôr rồi thì yếu tố lo tiếp theo không kém phần quan trọng 
trong việc trồng lúa của đồng bào cơ tu nơi đây đó là nước. tất cả 
các thửa ruộng bậc thang chuôr đều lấy nước tưới từ sông k’ool dẫn 
về tưới tiêu. để dẫn được nước vào từng thửa ruộng, trước kia chưa 
có hệ thống hóa kênh mương thì bà con dùng thân cây thông to bổ 
đôi đẽo thành máng dẫn nước về ruộng và tùy theo lượng nước ở 
từng chân ruộng mà có thể cấy hoặc gieo trồng trực tiếp... 

đến a Xan đúng mùa lúa chín, ta sẽ được chiêm ngưỡng những nếp 
ruộng như những nấc thang rực sắc vàng no ấm cứ nối tiếp nhau 
như lên đến đỉnh trời. ruộng bậc thang chuôr là tri thức dân gian 
quý báu của người dân nơi đây, là kết quả của phương thức canh tác 
nông nghiệp từ xa xưa nhất mà bao thế hệ người cơ tu đã dày công 
gìn giữ và truyền lại thế hệ cháu con hôm nay và mãi mãi sau này...
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“Sen tươi gói chén cốm thơm

Thân cò lặn lội để con nên người...”

tiết thu là lúc những trà lúa mùa chín rộ. 
ngoài giờ học, tôi tranh thủ lên cánh đồng 
rẻ gặt cho mẹ mà vẫn không quên tuốt vài 
bông nếp, chọn những bông to nhất, dài 
nhất, xếp vào kẽ tay, đan thành "con gà 
nếp", lùi vào nắm rơm đang cháy, thích thú 
nghe tiếng nổ lép bép giòn đều vui tai. mùi 
thóc, mùi rơm nếp thơm ngậy. hạt gạo nếp 
cái cắn chắt như quện vào răng, mùi thơm 
còn đọng mãi trong cổ.

lúa nếp gặt về, mẹ chọn những lượm mẩy 
nhất đặt lên nong, cả nhà chụm vào tuốt 
lúa. tuốt nhanh, hăng nhất có lẽ là lũ trẻ 
con. từng bông, từng bông được kẹp vào 
đôi đũa trên lòng bàn tay phải, tay trái kéo 
mạnh cuống rơm, những hạt nếp thi nhau 
nhảy nhót lên cao rồi rơi xuống chụm lại giữa 
nong, chẳng mấy chốc đã được một rá. lúc 
ấy mẹ sai việc gì cũng làm, làm thật nhanh vì 

nóng lòng được ăn cốm: lấy rơm,lau chảo, 
rửa chày, cối, lấy mẹt, sàng, rổ rá, lấy lá sen 
xếp thành từng tập, tập nào vào tập ấy. Sen 
cuối mùa, lá già, phải lấy từ hôm trước, lau 
sạch hôm sau gói mới dẻo.

là con gái nên chị tôi phải vào bếp rang 
thóc. vừa rang vừa lấy que cời gạt những 
đôi bàn tay thò vào chảo định bốc trộm thóc 
đút túi, sáng sớm mai vừa đi học vừa phân 
phát cho lũ bạn để cắn chắt. chẳng mấy 
chốc tiếng chày giã thùm thụp, côm cốp 
vang lên rộn rã. làm cốm chẳng giấu được 
ai. cả xóm chạy đến vì tiếng chày giã, vì mùi 
nếp thơm tỏa đến mọi nhà. Sảy xong, mẹ 
cầm lá sen khô, lấy chén hạt mít đong cho 
mỗi người vài chén. một nhà làm cả xóm 
cùng ăn cốm. mọi người, sôi nổi, kể chuyện 
năm nay nếp cái được mùa, đến tết thế nào 
nồi bánh chưng cũng sẽ to hơn mọi năm, 
kể rằng sáng sớm tinh mơ, nghe ngoài đầu 
làng phía đông bắc có tiếng kêu keng kéc 
khe khẽ trong sương, ấy là lúc đàn chim 

ngói đang về. chim ngói nhồi cốm, hạt sen, 
nấm hương đưa lên đồ xôi ngon phải biết...

mẹ tôi lót lá sen vào một chiếc âu sành, 
đong đầy âu cốm, đặt lên chiếu giữa. Bố 
tôi lấy một nậm rượu rồi cùng cụ hàn, cụ 
lượng, cụ điểm vừa uống rượu với cốm, vừa 
đàm luận thế sự ở đời, đàm luận sách vở, 
văn chương. ăn cốm trong âu sành lót lá 
sen khô có một hương vị đặc biệt mà mãi 
sau này tôi mới chiêm nghiệm thấy. lũ trẻ 
lau nhau chúng tôi kiểu gì cũng thục cho 
được vài bốc cốm, gói trong lá sen, để vào 
trong cặp sách, sáng mai đến trường vừa 
cho bạn vừa khoe công lao gặt hái. ăn đến 
khi hơi mỏi răng, chị tôi lại cùng chị bạn 
hàng xóm vào bếp rang con ong. những 
bát cốm xanh rờn, dẻo quẹo trở thành bát 
ong ròn, thơm, bùi béo ai cũng thích. 

mẹ tôi là người chịu khó. Bà hay làm bánh 
cốm cho cả nhà ăn. Bà dùng nửa ca đỗ 
xanh, đem xay vỡ ra, ngâm nước, đãi sạch 
vỏ, hấp thật chín rồi giã nhỏ. một chút cùi 

lê Xuân tê

hương cốm và lời ru Xưa
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dừa được nạo mỏng từ quả dừa mua của 
cô hàng rong ngoài ngõ. cho đỗ xanh cùng 
bát yêu tàu đường vào chảo, đặt lên bếp 
đun thật nhỏ lửa. vừa đun vừa trộn thật 
đều thật nhanh tay. khi đỗ đã róc rắc cùi 
dừa vào xào tiếp vài phút nữa rồi bắc ra chia 
thành từng phần nhỏ. Sau đó bà đun nước 
nóng già trong một chiếc nồi đất (chỉ nóng 
già chứ không đun sôi ùng ục), cho nước 
lá gừng xanh đã ép vào cốm trộn đều, úp 
lá sen lên chừng nửa giờ, để ở nơi thoáng 
đãng, mát mẻ. cốm được vò tơi, cho vào 
chảo trộn tiếp với vài chén đường đun nhỏ 
lửa, đảo đều. khi đường đã ngấm hết lại cho 
tiếp vài chén đường nữa vào cốm, đảo đều. 
cứ làm như vậy đến khi nào không nhìn 
thấy hạt đường nữa thì thôi. cốm bắc ra 
chia làm thành nhiều phần nhỏ. đặt lá chuối 
tươi đã chuẩn bị sẵn lên nong, xoa mỡ vào 
lá, xếp từng phần cốm vào lá, dàn đều, kích 
thước tầm chiếc then cửa bức bàn (10cm x 
10cm), dàn nhân lên trên mặt lớp cốm. tiếp 
tục rải lượt cốm lên trên, dùng tay vuốt vuốt 
khẽ khàng. lần lượt kéo lớp lá chuối lên, 
gói thành hình vuông, kéo hai sợi lạt tre đã 
nhuộm đỏ buộc một lạt ngang, một lạt dọc, 
hai lạt vuông nhau như trời đất. 

gói bánh cốm mẹ tôi làm rất thận trọng: cái 
nào cũng vuông vức, đẹp, hấp dẫn, khi bóc 
ra bánh có màu xanh lá mạ, nhân màu vàng 

tươi, ăn mềm, thơm dậy mùi cốm tươi, mùi 
của đồng quê, cái mùi mà phố xá không 
bao giờ có được, cái mùi của hương trời 
sắc đất hòa quyện vào nhau, làm cho lòng 
người thanh thản.

nhà tôi gần đình làng, chỉ cách có mấy bước 
chân. hôm nào mang ra đình dâng cúng 
thành hoàng, mẹ tôi còn nấu thêm một nồi 
chè cốm. nấu chè cốm tôi thấy mẹ đong ba 
bát cốm, bốn bát đường trắng, một bát bột 
đao, hai chén nước lá gừng. tất cả quấy 
đều đun sôi nhỏ lửa. khi được múc ra bát 
chè cốm trong xanh, dậy ngát mùi thơm 
quyến rũ. nhìn rơm đun chè lại nhớ câu ca:

"Một sợi rơm vàng

Hai sợi vàng rơm. . . "

ngày đó công trường đại thủy nông Bắc 
hưng hải làm đến đầu làng tôi. mẹ tôi nấu 
chè cốm, làm bánh cốm, gói bánh khoai sọ 
mang phục vụ các bác trên công trường. 
tôi được đi theo bán hàng cùng mẹ. Bánh 
khoai sọ một hào, bánh cốm năm xu một 
chiếc, chè cốm hai xu một bát. giá cả thời 
đó chỉ có vậy, các bác công nhân lao động 
xúm đến mua, một loáng hết veo. tôi 

quan sát người bán, người ăn đến với nhau 
thân mật, chan hòa, nặng tình chứ không 
vì thực...

năm tháng qua đi. mẹ tôi đậu được tám tư 
tuổi đời, qua được giao điểm hai thế kỷ, tóc 
người trắng muốt như mây, người đi mà 
nhẹ nhàng tiên cảnh.

năm nay mùa thu lại về, mùa màng lại đến, 
mùi thơm rơm nếp theo gió heo may tỏa 
khắp đầu làng cuối ngõ. ngày húy nhật mẹ 
tôi "có nồi cơm nếp, có tệp bánh chưng; có 
lưng đĩa cốm, có bát chè, có phong bánh 
cài lạt đỏ thành tâm cầu khấn mẹ, cầu khấn 
tổ tiên...

lời ru xưa xen lẫn bài hát đồng dao thuở 
nào chúng tôi vẫn thường nắm tay nhau 
vừa chạy tròn trên sân đình vừa hát:

"Một chiếc lá sen

Hai chiếc sen lá

Nếp về một ngả

Là gói cốm thơm...".
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Meï toâi
nguyễn trọng tạo

mẹ tôi dòng dõi nhà quê

trầu cau từ thuở chưa về làm dâu

áo sồi nâu, mấn bùn nâu

trắng trong dải yếm bắc cầu nên duyên.

cha tôi chẳng đỗ trạng nguyên

ông đồ hay chữ thường quên việc nhà

mẹ tôi chẳng tiếng kêu ca

hai tay đồng áng lợn gà nồi niêu.

chồng con duyên phận phải chiều

ca dao ru lúa câu kiều ru con

gái trai mấy đứa vuông tròn

chiến tranh mình mẹ ngóng con, thờ chồng

Bây giờ phố chật người đông

đứa nam đứa bắc nâu sồng mẹ thăm

(tuổi già đi lại khó khăn

thương con nhớ cháu đêm nằm chẳng yên)...

mẹ tôi tóc bạc răng đen

nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê.
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làng mình đến lắm ao chuôm

mà con thường đuổi bắt chuồn suốt trưa.

nắng dày trên lớp tóc thưa

mặc da đen sạm, gió lùa nóng khô.

mặc đường gân đá mấp mô

Bước chân con có bao giờ lựa đâu!

Bố ngồi nhớ ngõ nhà sâu

hình dung con ở nơi đâu trưa, chiều.

nhặt từng mảnh vỡ nồi niêu

tay vầy bùn đất tạo nhiều đồ chơi.

ngôi nhà trẻ úa màu vôi

Bố thương con những lúc ngồi nhìn ra...

hạnh phúc của những ngày xa

có khi ở nỗi nhớ nhà, nhớ con!

vương duyệt

Vôùi con

Coû thieâng
lê huy mậu

tôi trở về

lặng lẽ lần theo con đường làng cuối hạ

cánh chuồn ngô giật mình mang tuổi thơ bay mất

tôi ra dòng sông

ngỡ sẽ được hậu duệ lũ cá tôm bầu bạn xưa đón 
chào tíu tít

nhưng dưới dòng nước lặng lờ hoang lạnh như lạ 
lẫm

chỉ gặp bóng tôi nhợt nhạt như là tôi ở một kiếp 
nào...

Bao nhiêu năm đi xa

tôi lẫn vào đám đông

và học được biết bao điều ranh mãnh 

tâm hồn tôi mọc đầy gai sắc

Biết xù lên cảnh giác trước cuộc đời...

 

tôi trở về

Sau bao gian nan, sau những thăng trầm

gặp lại mẹ là bao nỗi muộn phiền biến mất 

tôi chỉ còn chính tôi...

Xưa thăm mẹ giờ tôi thăm nấm cỏ

cỏ thiêng ơi!

văn hóa - Xã hội
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hãy về với đàn gà con

mấy bữa nay nghe dư luận bàn 
tán chuyện cô giáo dạy trường 
lomonoxop bị tai nạn nghề 

nghiệp, phải bỏ việc về quê, bị sốc nặng phải 
nhập viện mà thấy lòng xốn xao, và buồn. 
mình cũng là giáo viên nên hiểu rất rõ nỗi 
đau của những thầy, cô giáo trẻ. một người 
thầy sẵn sàng cả đời chịu đói, chịu khát, chịu 
cơ cực đủ bề, nhưng sẽ gục ngã không thể 
gượng dậy nổi nếu bị học sinh chê dốt. từng 
có người đã tìm đến cái chết để khỏi phải 
đối diện với nỗi ô nhục kiểu này. mình đi dạy 
đã được 15 năm rồi. trong suốt thời gian ấy 
mình cày sới đến nát cả thư viện Quốc gia, 
thư viện Quân đội, thư viện của các viện Sử 
học, nghiên cứu văn hóa… vậy mà thỉnh 
thoảng vẫn có sinh viên phát hiện những chi 
tiết thiếu chính xác, thậm chí sai hoàn toàn 
trong giáo trình. mỗi khi được góp ý, mình 
thấy buồn, tự hứa nghiên cứu thêm để sửa 
chữa lỗi lầm. nhưng mình cũng thấy vui vì 
thế hệ trẻ giờ giỏi quá, chỉ ít ngày học mà 
đã chỉ ra những sai sót hằn sâu trong trí não 
thầy mấy chục năm qua. người ta cứ chê bọn 
trẻ giờ sống không lí tưởng, đua đòi hưởng 
thụ, ích kỉ, mình chẳng tin. đừng nên nhìn 
vào những mái tóc xanh đỏ, cánh tay xăm trổ 
mà đã nghĩ họ là đồ bỏ đi. hãy nhìn những 
cậu ấm cô chiêu không dùng những chiếc 
xe máy đắt tiền, đi xe đạp đến trường, âm 
thầm bảo vệ môi trường, rồi giữa trưa hè 
nắng gắt, chứng kiến mấy cô, mấy cậu choai 
choai tua tủa khuyên tai, khuyên mũi, quần 
bò rách gối chen chúc đòi hiến máu nhân 
đạo, mới thấy hết tấm lòng của giới trẻ đối 
với con người, với đất nước. thử hỏi, những 
người lớn chúng ta, những người thường rao 
giảng đạo đức đã bao giờ làm được như vậy 
chưa, hay chúng ta chỉ biết chê bai, chỉ nghĩ 
đến hưởng thụ, sao cho có nhà thật to, ôtô 
thật lớn để thỏa mãn bản tính thích ngồi lên 
đầu lên cổ người khác của mình?

đọc bài viết về cô giáo thủy trên báo, mình 
phải chạy ra chốt cửa phòng làm việc để 
người khác không thấy những giọt nước mắt 
cứ chực trào ra. mình muốn khóc không phải 
vì thương cô giáo, bởi trên đời còn nhiều số 
phận đáng thương hơn nhiều, mà khóc bởi 
cảm phục cô, một cô giáo nhỏ bé mà có lòng 
tự trọng vời vợi. khóc bởi nhiều tờ báo dùng 
sức mạnh to lớn của mình đánh hội đồng 
hòng nghiền nát, vùi dập một số phận, một 

cô giáo nhỏ nhoi, lẻ loi đang cố gắng ngoi 
lên giữa một thành phố ngập ngụa kim tiền, 
đầy dẫy sự lừa lọc, giả dối này. chiều hôm 
ấy, mình ra tòa soạn, ngồi chuyện trò với một 
nhà thơ kiêm phó tổng biên tập về cô giáo 
thủy. chuyện rất nhiều và anh kể cũng đã 
khóc khi đọc mấy bài viết về tính tự trọng, sẵn 
sàng từ bỏ tương lai vì một sai lầm nhỏ của cô 
giáo này. chẳng biết anh nói có đúng không, 
nhưng ít ra anh cũng đã thấy hạnh phúc và 
thanh thản khi được nhỏ lệ trước một con 
người có lẽ sống thật khiêm nhường. mình 
tin anh, một nhà thơ nhỏ nhoi nhưng chân 
chính. tự nhiên, mình lại thấy vui vì phát hiện 
được một người lớn tử tế, cái rất khó kiếm 
trong một xã hội mà mọi giá trị đã bị đảo lộn 
tùng phèo từ lâu lắm rồi.

cô thủy ơi! việc cô bỏ trốn vì xấu hổ là cần 
thiết và đáng quí, nhưng cũng không nên 
bặt tăm, bặt tích như thế. những con người 
tử tế, có lòng tự trọng như cô bây giờ xã hội 
đang cần lắm, cô hãy mạnh dạn xin lỗi cuộc 

đời đi. mà cô cũng đâu có lỗi. cô được đào 
tạo trong một môi trường mà ở đó có biết 
bao cuốn giáo trình viết sai, được soạn bởi 
nhiều giáo sư, có thể có tài, nhưng chắc gì đã 
có cái tâm, những người sẵn sàng vục mặt 
xuống bùn, sẵn sàng hạ bệ lẫn nhau, chỉ để 
giành được cái đề tài còm cõi. cô thủy à! cô 
có biết không, các học trò của cô đang túm 
tụm vào nhau như đàn gà con đan những 
đôi cánh mỏng manh run rẩy vào nhau đấu 
tranh để bảo vệ gà mẹ xơ xác đấy. một cô 
giáo tử tế thì phải có những học trò tử tế, cô 
hãy về với chúng đi. mọi sai lầm đều có thể 
sửa chữa được. đáng sợ nhất là những kẻ 
đang ngày ngày lợi dụng cái sai để triệt hạ cái 
đúng, dùng cái xấu để tiêu diệt cái tốt, miễn 
sao làm lợi cho bản thân và gia đình mình. 
nhưng cô hãy tin, trời luôn có mắt. những 
người như cô trước sau gì cũng sẽ được 
hưởng quả phúc, cô ạ.

diễn đàn sinh viên

 nguyễn thị thanh tâm        
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diễn đàn Sinh viên

đường đến giảng đường của nữ Sinh mồ côi

Trong chưa đầy một năm, trương 
thị tuyền ở thôn Quần ngọc, xã 
trung hòa (yên mỹ, hưng yên) 

phải hai lần chít khăn tang của cả cha 
và mẹ, lúc ấy em chỉ biết buồn và sợ 
hãi. Quê nội ở Bắc giang và bố mẹ sống 
cách xa nhau nên tuyền sống cùng mẹ ở 
quê ngoại ở hưng yên. năm 2003, mẹ 
em đổ bệnh nặng mấy tháng trời và bỏ 
tuyền mà đi. chưa đầy 10 tuổi, tuyền 
bỗng thành cô bé mồ côi chỉ biết dựa 
vào sự cưu mang, đùm bọc của bà ngoại 
và cậu cả. không để cháu thiệt thòi, bà 
ngoại và cậu mợ dù vất vả, khó khăn vẫn 
cho tuyền được đến trường. ngoài thời 
gian học, tuyền thường giúp bà và cậu 
mợ lo cơm nước, làm việc đồng áng.

do tuổi cao, sức yếu, năm 2011, bà 
ngoại qua đời, tuyền lại mất đi một vòng 
tay yêu thương. năm 2012, nhờ 30 triệu 
đồng hỗ trợ của chính quyền cùng bác 
ruột ở phú thọ và anh em bên ngoại 
góp sức, tuyền đã xây được căn nhà tình 
thương trên nền đất của bà ngoại cho 
hai mẹ con em từ trước. từ đó, tuyền trở 
thành chủ hộ của căn nhà với duy nhất 
một nhân khẩu.

ra ở riêng, tuyền làm hơn 1 sào ruộng 
do bà ngoại em để lại. đến mùa cấy, tự 

tay tuyền gặt và nhờ xe bò của cậu cả ra 
chở lúa về. để cải thiện cuộc sống, ngoài 
khoản trợ cấp 180 nghìn đồng/tháng và 
bên ngoại giúp đỡ, tuyền có nuôi thêm 
được mấy chục con gà, vịt. dù đang học 
lớp 12 nhưng ngoài giờ lên lớp, tuyền 
còn ra chợ buôn rau để bán kiếm tiền 
mua con cá, miếng thịt cải thiện bữa ăn 
và dành dụm mua sách vở. không có 
thời gian rảnh rỗi và mới học qua tin học 
ở trường nên chưa bao giờ tuyền tiếp 
cận được internet. nuôi ước mơ đại học, 
tối đến, hôm nào em cũng học từ 1-2 
giờ sáng. nói đến đây, tuyền rơi nước 
mắt: “Nhiều đêm một mình trong căn 
nhà quạnh quẽ, nỗi nhớ mẹ cha lại ùa 
về và em lại khóc nhưng mình kém may 
mắn thì phải cố gắng thôi chứ biết làm 
sao được”.

khó khăn, vất vả, thiếu thốn tình yêu 
thương của cha mẹ là vậy nhưng suốt 12 
năm học, tuyền luôn là học sinh tiên tiến. 
học đều các môn nhưng tuyền rất đam 
mê môn lịch sử. theo em, học Sử không 
những để tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc 
của nhân loại mà qua đó biết được thêm 
nhiều về những giá trị văn hóa, truyền 
thống hào hùng của cha ông.

không phụ lòng mong mỏi của anh em 

họ hàng và bà con chòm xóm, tuyền 
đã thi đỗ và trở thành sinh viên của lớp 
k57, khoa đông phương học, trường 
đhkhXh&nv, đhQghn. “Ban đầu, 
em định thi ngành Lịch sử để theo đuổi 
niềm đam mê nhưng sau khi được thầy 
cô, bạn bè tư vấn, em chọn Khoa Đông 
phương học với hy vọng khi ra trường sẽ 
có nhiều cơ hội xin việc hơn”, tuyền bộc 
bạch.

ngày nhập học, tuyền chỉ mặc một chiếc 
áo trắng đã ngã màu mặc từ hồi cấp 3 
cùng đôi dép tông đã mòn hết đế. hành 
trang tuyền nhập học chỉ là một chiếc 
cặp đựng sách vở và mấy bộ quần áo 
mang theo. tuyền thuộc diện mồ côi 
nên được duyệt ở ký túc xá mễ trì. để 
tiết kiệm chi tiêu, em thường đi bộ đến 
trường chứ không dám làm vé tháng xe 
buýt. “Lên đây học, nhà cửa đành nhờ 
cậu mợ trông nom. Khi nhập học, em 
được bác ruột đóng tiền và hứa chu cấp 
cho tiền ăn học hàng tháng nhưng gia 
đình bác cũng không khá giả gì, nên 
không biết sẽ lo cho em được đến đâu. 
Em đang kiếm việc làm thêm để trang 
trải cuộc sống mà giờ thời gian học 
không ổn định nên vẫn chưa tìm được 
việc gì cho phù hợp”.

hồ duy

Bố và em trai mất từ năm 
2002 trong một vụ tai nạn 
giao thông, không đầy một 
năm sau vì bệnh tật mẹ 
cũng qua đời thiếu thốn 
tình thương của cha mẹ 
nhưng trương thị tuyền 
(sinh năm 1994) vẫn vươn 
lên học giỏi và trở thành 
tân sinh viên trường đh 
khXh&nv, đhQghn.
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đó là chia sẻ của lê lina, thủ khoa năm 2012 ngành 
học địa kỹ thuật - địa môi trường khóa năm 2012 
của trường đại học khoa học tự nhiên trong cuộc 
phỏng vấn ngắn bên lề lễ tuyên dương thủ khoa tốt 
nghiệp của thủ đô hà nội.

Chào Lina! Chúc mừng em, được biết em là Thủ khoa ngành 
Địa Kỹ thuật – Địa Môi trường năm 2012 của Trường, một 
ngành học được coi là khá khó đối với nữ giới, cảm xúc của em 
lúc này thế nào?

là thủ khoa tốt nghiệp của ngành địa kỹ thuật - địa môi 
trường, em cảm thấy thật tự hào, vinh dự và may mắn. em tự 
hào vì mình đã đưa ra quyết định đúng đắn và kiên định theo 
đuổi ngành học mang tính kỹ thuật cao và quả thực có những 
khó khăn nhất định với nữ giới. em cảm thấy thật vinh dự bởi 
em được đào tạo ngành học này chính tại ngôi trường hàng 
đầu của đất nước về lĩnh vực khoa học cơ bản như trường 
đhkhtn, đhQg hà nội. tuy nhiên, quan trọng hơn cả đó là 
em vô cùng may mắn khi đã được các thầy, cô tạo những điều 
kiện học tập và nghiên cứu tốt nhất để em có thể có được kết 
quả học tập như ngày hôm nay.

Em có thể chia sẻ, điều gì khiến em lựa chọn ngành học Địa Kỹ 
thuật - Địa Môi trường?

ngay từ ngày em còn nhỏ, em đã có những câu hỏi về các 
hiện tượng thiên nhiên kì thú. trái đất được hình thành như 

thế nào? phía sâu trong lòng đất kia ẩn chứa những gì? tại sao 
lại có phiến thạch nhũ lại đẹp đến vậy và từ đâu đã hình thành 
nên chúng… chính bởi những mong muốn được tìm hiểu và 
giải đáp được những thắc mắc đó, khi đứng trước lựa chọn 
chuyên ngành học bậc đại học, em đã không đắn đo và chọn 
ngay cho mình ngành địa kỹ thuật – địa môi trường. đây là 
một ngành học không chỉ đòi hỏi tính tổng hợp về kiến thức 
khoa học cơ bản mà còn đặt ra những yêu cầu về khả năng tư 
duy logic cũng như trừu tượng cao. điều này vừa là sự thách 
thức nhưng cũng tạo cho em sự say mê, niềm hứng khởi mỗi 
khi bắt tay vào nghiên cứu.

Em có thể chia sẻ một chút “bí kíp” học tập với các bạn sinh viên?

để có thể học tập được hiệu quả và khoa học, ngay từ khi là 
học sinh ở các cấp dưới em đã tập cho mình một thói quen làm 
việc trên lớp, ở nhà cụ thể. 

trên lớp, em tập trung nghe giảng, ghi chép những ý chính 
được thầy cô nêu và mạnh dạn đặt câu hỏi cho các thầy, cô khi 
còn những vướng mắc.. em thực sự yêu và trân trọng những 
phút giây này bởi các thầy cô không chỉ truyền đạt những kiến 

diễn đàn sinh viên

phúc thưởng

Sự thách thức và niềm hứng khởi
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thức khoa học, mà còn là những trải nghiệm quý báu mà các 
thầy, cô có được từ những chuyến đi thực tế và trong cuộc 
sống... những phút giây được lắng nghe những sẻ chia của 
thầy, cô đã thực sự vun đắp thêm cho em tình yêu đối với khoa 
học và lòng đam mê đối với chuyên ngành mà em theo đuổi.  

ở nhà: ngoài bài tập trên lớp cần hoàn thành tốt, em còn tìm 
tòi thêm trên internet, sách khoa học để nâng cao vốn hiểu 
biết. em nhận thấy rằng càng đọc dường như em lại càng ham 
học và cảm thấy yêu thích hơn với việc nghiên cứu. 

Bên cạnh học tập em còn tham gia hoạt động tập thể tích cực, 
bằng chứng là trở thành 1 Đảng viên khi đang ngồi trên ghế 
giảng đường đại học? 

là lớp trưởng trong suốt 4 năm học, em luôn ý thức được cần 
phải có tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. 
Bên cạnh những cố gắng về mặt học tập em luôn vận động 
và cùng tập thể lớp và các bạn sinh viên trong trường tham 
gia vào các phong trào đoàn thanh niên, hội Sinh viên của 
khoa và của trường (chương trình văn nghệ chào mừng tân 
sinh viên, cắm trại, chương trình văn nghệ kỉ niệm ngày nhà 
giáo việt nam, thành lập trường và các hoạt động hội thao, 
cuộc thi tiếng anh không chuyên, tình nguyện viên tham gia 
tích cực vào các hội thảo khoa học Quốc tế) và góp sức trẻ 
vào các hoạt động ý nghĩa khác (quyên góp áo ấm cho trẻ em 
mường tè...)

Là một đảng viên sinh viên, em nhận thức thế nào về vai trò 

của đảng viên là sinh viên trong việc hỗ trợ công tác giáo dục 
đào tạo của Nhà trường?

Bản thân em nhận thức rằng những thành tựu đã đạt được 
của Trường đhkhtn gắn liền với sự lãnh đạo toàn diện của 
đảng bộ trường, trong đó vai trò của mỗi cá nhân đảng viên 
trong việc hỗ trợ công tác giáo dục đào tạo của nhà trường 
là không thể phủ nhận. do đó, là một đảng viên trẻ em luôn 
tâm niệm rằng ngoài việc thực hiện thành công các nhiệm vụ 
chính trị của đảng và nhà trường giao cho, em càng phải có 
trách nhiệm quan tâm tới các bạn sinh viên của khoa, lắng 
nghe và khuyến khích các bạn phát huy tài năng, trách nhiệm 
của mình. Bên cạnh đó, em luôn giữ vững tinh thần lao động, 
gương mẫu trong công tác nghiên cứu khoa học để có thể là 
tấm gương cho các bạn trẻ noi theo.

Thế còn tương lai, em đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp?

với nền tảng kiến thức em được trang bị trong suốt 4 năm 
học đại học cùng với đam mê với ngành địa kỹ thuật - địa 
môi trường, em quyết định tiếp tục theo đuổi việc học ở bậc 
học cao hơn. đồng thời, em cũng gắng trau dồi thêm vốn 
kiến thức ngoại ngữ và hi vọng có được cơ hội tiếp cận, học 
tập và trao đổi những thành quả nghiên cứu với các chuyên 
gia quốc tế.

Cảm ơn em! Chúc em luôn thành công trên con đường đã chọn!

diễn đàn Sinh viên

một Số thành tích của lê lina
- điểm trung bình chung học tập toàn khóa: 3.57/4.
- được kết nạp vào đảng cộng sản việt nam năm 2012.
- Bằng khen của Bch tW đoàn tncS hồ chí minh dành cho 
thủ khoa các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố 
hà nội năm 2012.
- giấy khen của hiệu trưởng rường đhkhtn dành cho sinh 
viên có thành tích học tập xuất sắc toàn khóa.
- giấy khen của hiệu trưởng đh khoa học tự nhiên dành cho 
sinh viên có thành tích học tập xuất sắc các năm 2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012.
- giải nhất toàn đội cuộc thi olympic tiếng anh không chuyên 
trường đhkhtn năm 2011.
- giải khuyến khích nckh sinh viên cấp khoa năm 2009.
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diễn đàn sinh viên

những mùa hoa khờ khạo

Ngày chưa lấy chồng, dì tôi 
thường có thói quen cắm hoa 
đồng nội và nhặt hoa rụng trên 

chùa. Bà tôi bảo dì là đồ đồng bóng. 
cha mẹ tôi cũng có cái nhìn giễu nhại 
đối với dì. người quê nghèo khổ cục 
mịch coi những thứ hương hoa tạo hóa 
ban xuống trần gian là phù phiếm. dì chỉ 
im lặng, mắt thoáng buồn, nửa chừng 
ươn ướt. còn mồ ma ông tôi, ông hay 
thở dài: đời dì mày tựa một kiếp hoa, 
sớm nở tối tàn, nổi trôi vô định…

nhớ mỗi đêm mùa xuân, dì ủ tôi trong 
chăn ấm, đĩa hoa bưởi đẫm sương đêm 
dì nâng niu đặt trên bậu cửa sổ từ cuối 
chiều bắt đầu dậy hương. thứ hương 
thơm thanh khiết, bình yên khiến cả tôi 
và dì thao thức mãi. dì thủ thỉ kể cho 
tôi nghe về những giấc mơ có hoa bưởi 
trắng ngần ngập đầy lối, bám riết lấy 
gót chân và vương đầy vai áo người đi. 
tôi nhắm mắt nghe từng nhịp thở khẽ 
khàng của dì, hình dung ra từng nụ 
hoa đang nở bung giữa đêm mùa xuân 
dịu nhẹ. Sự mộng mơ, lãng mạn của dì 
ngấm ngầm đánh thức suy nghĩ bé dại 
trong tôi khẽ khàng trỗi dậy niềm khát 
khao thiếu nữ. 

ngày rằm, dì lên chùa nhặt hoa đại 
trắng bỏ ngoài tai lời đe nẹt của mọi 
người rằng hoa đại có ma. dì tỉ mỉ xâu 
hoa thành từng chuỗi, từng chuỗi trắng 
ngần như mây treo đung đưa bên cửa 

sổ. tôi thắc mắc: dì tin hoa đại có ma 
không? dì đáp nhẹ như hơi thở: dì chỉ 
tin vào vẻ đẹp, người hay ma mà đẹp thì 
đều đáng nâng niu. hoa đại còn có tên 
là hoa chăm pa.

Quê tôi thăm thẳm núi đồi, những mùa 
hoa dại cứ trải dài thao thiết. mùa hoa 
nọ nối mùa hoa kia. tháng giêng, tháng 
hai lộc biếc trên cây vừa nhú, tiếng chim 
hoang kêu từ mờ sáng đến xế chiều gọi 
về mùa hoa cà, hoa sim. mùa của sắc tím 
dịu êm còn hằn trên nếp áo người thiếu 
nữ. dì tôi cũng mặc áo màu tím, trong 
nắng chiều vàng hươm rọi vào tấm lưng 
lom khom ngoài đồng ruộng ánh lên 
thứ màu ám ảnh, như nhà thơ hữu loan 
từng gọi đúng tên “tím chiều hoang 
biền biệt”. tôi hay liên tưởng vu vơ, một 
ngày nào đó, biết đâu dì cũng rời bỏ nơi 
này mà đi biền biệt, như màu hoa cà hoa 
sim thời son trẻ. dì gạt những sợi tóc mai 
rủ xuống trán đầy vẻ hoang dã, phớt lờ 
nỗi sợ con trẻ đang lớn dần trong tôi. 
dì bảo: màu tím là màu thủy chung đó. 
tôi hỏi: dì định thủy chung với ai? với 
chồng à? dì nhìn những dải sương màu 
lam vắt vẻo lưng chừng núi trả lời rất xa 
xôi: thủy chung với những mùa hoa còn 
sót lại nơi này! nói rồi dì trút tràng cười 
trong veo luồn vào gió rét.

tôi càng lớn càng giống dì. ngày tôi biết 
nhặt hoa bưởi mùa xuân, biết xâu từng 
chùm hoa đại rụng trên chùa, biết mặc 

màu áo tím thanh tân cũng là lúc dì tôi đi 
lấy chồng. ngày cưới dì buồn lắm, chẳng 
vào đúng mùa hoa nào cả. đó là quãng 
thời gian rơi rớt lại của những bông hoa 
cuối vụ, hương sắc phần nhiều chỉ còn 
trong tưởng tượng. tôi chạy dọc triền 
đê, men theo sườn đồi ám khói vào buổi 
chiều xập xình tiếng nhạc tiếng người 
cố gom cho dì một chùm hoa cưới. dì 
tôi chỉ ngồi trong buồng nhìn ra khoảng 
trống đầy âm thanh sắc màu rợn ngợp 
mà buồn mà thương.

mỗi lần dì về thăm quê, tôi nhận ra dì từ 
xa với chiếc nón mới loa lóa trắng, bước 
chân khoan thai lướt êm ru trên cỏ. có 
lần dì về với chồng, có lần về cùng mẹ 
chồng nữa. mẹ chồng nàng dâu tay 
trong tay ríu rít chuyện trò. đó là điều 
chưa bao giờ có ở quê tôi. Bà mẹ chồng 
ấy nói chuyện có duyên và biết cách đẩy 
đưa, trói buộc dì bằng những lời khen 
có cánh. dì vẫn mặc áo tím, miệng cười 
tinh khôi, hồn hậu như những bông hoa 
bưởi đầu xuân. ai cũng bảo dì gặp may. 
tôi đã lớn, đi học trọ, thỉnh thoảng mới 
về nhà, tôi chẳng sợ dì theo chồng về 
bên kia sông mà bỏ lại những mùa hoa 
khờ khạo, chỉ hoang mang cho hạnh 
phúc của dì.

lần lượt từng mùa hoa trôi đi, trong 
nhà, không ai còn cấm đoán tôi vẩn 
vơ với những loài hoa dại nữa. những 
xúc cảm từ ngày trẻ thơ đã đánh thức 
tôi và bao mùa hoa đồng nội, tôi buồn 
vui, khóc cười bất chợt cũng từ kiếp hoa 
sớm nở tối tàn. Sau này, tôi biết được, 
dì đã không hạnh phúc như mọi người 
vẫn tưởng, dì sinh con gái con trai đủ 
bề, sớm tối chăm nom bữa ăn giấc ngủ 
cho gia đình chồng, nhưng chồng dì 
vẫn đi lấy vợ hai trên tỉnh. vậy mà, chưa 
bao giờ người trong gia đình tôi thấy 
một giọt nước mắt của dì, lần nào dì về 
nón mới cũng loa lóa đường đê, nếp áo 
tím dịu dàng phẳng phiu, nụ cười trắng 
ngần hoa bưởi. ông tôi nói đúng, đời dì 
giống một kiếp hoa, thanh cao mà cũng 
xót xa quá đỗi. 

đoàn lữ
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