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GS. Phan huy Lê: nGười kiến tạo nhịP cầu Giao Lưu học thuật và văn hóa

Ngày 25/7/2011, trường 
ĐhkhXh&nv, viện vnh&khPt - 
ĐhQGhn và hội khoa học Lịch sử 

việt nam, phối hợp tổ chức gặp mặt thân 
mật chúc mừng GS.vS.nGnD Phan huy Lê 
nhân sự kiện Giáo sư được bầu làm viện 
sĩ thông tấn nước ngoài của viện hàn lâm 
văn khắc và mỹ văn - học viện Pháp quốc.

việc GS. Phan huy Lê được bầu làm viện 
sĩ thông tấn, một vị trí danh giá của học 
viện Pháp quốc – một viện 
hàn lâm lâu đời và uy tín nhất 
trên thế giới là sự kiện lớn ghi 
nhận tài năng, uy tín và đóng 
góp nổi bật của Giáo sư cho 
sự nghiệp khoa học giáo dục, 
kiến tạo nhịp cầu giao lưu học 
thuật, văn hóa giữa các dân 
tộc - GS.tS Mai trọng nhuận 
– Giám đốc ĐhQGhn phát 
biểu trong lễ chúc mừng.

Đánh giá công lao của GS. 
Phan huy Lê tại ĐhQGhn, 
GS. Giám đốc nhấn mạnh: 
GS. Phan huy Lê đã góp 
phần tạo nên nhiều thế hệ học trò, trong 
đó không ít người đã trở thành những nhà 
lãnh đạo cao cấp giữ những vị trí chủ chốt 
của các cơ quan Đảng và nhà nước, những 
nhà khoa học danh tiếng, đầu đàn của 
ĐhQGhn. tài năng và đức độ của GS đã 
trở thành một biểu tượng, một yếu tố để 
tạo nên thương hiệu, danh tiếng của khoa 
Lịch sử và của ngành nghiên cứu Xh - nv.

GS. Giám đốc nhận định, GS. Phan huy Lê 
được biết tới như là một trí thức dũng cảm, 
dấn thân góp phần mở đường cho công 
cuộc đổi mới và phát triển của nền khoa 
học và giáo dục nước nhà, nhất là trong 
ngành khXh-nv.

Xúc động trước sự kiện này, với tư cách vừa  

là học trò, vừa là đồng nghiệp, GS. tSkh vũ 
Minh Giang – Phó giám đốc ĐhQGhn chia 
sẻ: nhiều lúc tôi cũng hân hoan vui mừng 
về những thành tựu mà thầy đạt được 
nhưng đồng thời cũng trĩu nặng lo âu về 
những điều mà thầy phải trải qua.

GS. Đinh Xuân Lâm, một trong “tứ trụ 
huyền thoại” của khoa Lịch sử phát biểu; 
việc viện hàn lâm văn khắc và Mỹ văn bầu 
GS. Phan huy Lê làm thành viên chứng tỏ 

uy tín và ảnh hưởng rộng lớn của Giáo sư 
đối với giới khoa học xã hội và nhân văn 
nước Pháp, đồng thời với giới khoa học Xã 
hội thế giới nói chung.

GS.tS nguyễn văn khánh – hiệu trưởng 
trường ĐhkhXh-nv, nguyên chủ nhiệm 
khoa Lịch sử cho rằng: Bằng tài năng của 
mình, GS đã hoàn thành một khối lượng 
công trình khoa học đồ sộ với hơn 400 tác 
phẩm tập trung giải quyết nhiều vấn đề 
khác nhau về khoa học lịch sử và truyền 
thống dân tộc. Do đó, đây là sự kiện khoa 
học lớn ghi nhận và khẳng định vai trò 
của GS đối với ngành khoa học lịch sử nói 
riêng, ngành khoa học xã hội nhân văn nói 
chung. GS Phan huy Lê là người gắn bó và 

lãnh đạo bộ môn Lịch sử cổ trung đại việt 
nam trong suốt 30 năm, ngoài ra ông còn 
là người sáng lập nhiều ngành học mới như 
Đông phương học và việt nam học.

PGS.tS nguyễn hải kế - chủ nhiệm khoa 
Lịch, trường ĐhkhXh&nv,  sử nhấn 
mạnh: hơn 7000 cán bộ và sinh viên của 
khoa Lịch sử coi sự kiện ngày hôm nay là 
sự kiện của chính mình. cuộc đời khoa học 
của GS gắn liền với chặng đường 55 năm 

của khoa Lịch sử anh hùng 
và là một trong những người 
khơi nền, đắp móng cùng với 
các nhà khoa học lỗi lạc khác 
như trần Đức thảo, Đào Duy 
anh, trần văn Giàu.

Phát biểu đáp từ, GS. Phan 
huy Lê cảm ơn những lời 
chúc mừng của các GS, các 
nhà khoa học, bạn bè, đồng 
nghiệp. GS nói: Bộ môn Lịch 
sử cổ và trung đại việt nam, 
trước đây là Bộ môn cổ sử 
thuộc khoa Lịch sử, khoa 
Đông phương học của trường 

ĐhkhXhnv và viện việt nam học và khoa 
học phát triển, trước đây là trung tâm việt 
nam học là những đơn vị gắn bó với tôi 
suốt đời như một gia đình, một tổ ấm nơi 
mà mọi người gắn bó mật thiết với nhau.

GS Phan huy Lê cho biết, vị trí viện sĩ thông 
tấn nước ngoài của viện hàn lâm không 
đơn thuần là danh hiệu mà còn phải có các 
hoạt động khoa học thực sự với việc mỗi 
năm phải có một báo cáo hoạt động khoa 
học của riêng mình. “tôi vẫn sẽ nghiên cứu 
khoa học đến lúc nào còn làm việc được 
và trong nghiên cứu không có nghỉ hưu”.

Bùi tuấn

GS Phan huy Lê là một trong “tứ trụ” 
huyền thoại của khoa Lịch sử anh hùng, 
tròn 30 năm chủ nhiệm bộ môn Lịch sử 
việt nam cổ trung đại, người sáng lập 
khoa Đông Phương học, bậc “khai quốc 
công thần” của trường ĐhkhXh&nv; 
nhà sáng lập và Giám đốc đầu tiên của 
trung tâm việt nam học liên ngành và 
chủ tịch hội đồng khoa học và Đào tạo 
viện việt nam học và khoa học phát triển, 
ĐhQGhn; chủ tịch hội khoa học Lịch sử 

việt nam; công dân ưu tú của thủ đô. 
GS. Phan huy Lê là người thầy mẫu mực 
có hơn nửa thế kỷ đứng trên bục giảng với 
những thành công nổi bật trong đào tạo 
các lớp học trò kế cận. GS Phan huy Lê là 
một học giả lỗi lạc mà đóng góp của ông 
bao trùm lên nhiều lĩnh vực quan trọng 
nhất của khoa học xã hội và nhân văn việt 
nam và có tầm ảnh hưởng quốc tế rộng 
lớn.

GS Phan huy Lê là người khởi xướng và 

chủ trì các hội thảo quốc tế việt nam học 
là những đại hội của các nhà việt nam học 
toàn thế giới. Ông đã được tặng nhiều 
huân danh và Giải thưởng quốc tế lớn 
như huân chương cành cọ hàn Lâm của 
chính phủ Pháp, Giải thưởng Fukuoka của 
nhật Bản...

GS.tS nGuyễn QuanG nGọc

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa 
học phát triển
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Ngày 15/6/2011, xét đề 
nghị của thủ tướng chính 
phủ và thừa ủy quyền của 

chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước 
nguyễn thị Doan đã ký Quyết 
định tặng thưởng huân chương 
lao động cho các tập thể, cá nhân 
của ĐhQGhn có thành tích xuất 
sắc trong công tác giáo dục và 
đào tạo từ năm học 2005-2006 
đến năm học 2009-2010, và trong 
công tác từ năm 2006 đến năm 
2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Danh sách tập thể, cá nhân được vinh dự 
nhận huân chương lao động gồm:

huân chươnG Lao ĐộnG hạnG nhì:

1. Bộ môn hóa hữu cơ, khoa hóa học, 
trường ĐhQkhtn, ĐhQGhn

2. GS.tSkh vũ Minh Giang – Phó Giám 
đốc ĐhQGhn

3. PGS.tS Phạm trọng Quát – Phó Giám 

đốc ĐhQGhn

huân chươnG Lao ĐộnG 
hạnG Ba:

1.khoa thông tin thư viện, 
trường ĐhkhXh&nv, ĐhQGhn

2. ths. Phạm thị thanh thủy – 
khoa Sư phạm tiếng anh, trường 
Đhnn, ĐhQGhn

3.Bà Phạm thị ngân trinh, Phó 
trưởng Phòng tổ chức cán bộ, 

trường ĐhkhXh&nv, ĐhQGhn

4. Bà Đoàn thị tình, trưởng Phòng 
tài chính – kế toán, trường Đhnn, 
ĐhQGhn

Pv

nhiều tậP thể, cá nhân của ĐhQGhn Được trao tặnG huân chươnG Lao ĐộnG

Thực hiện mục tiêu nâng cao năng 
lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 
trong toàn ĐhQGhn, từ ngày 14 

- 16/7/2011, ĐhQGhn, trường ĐhGD 
(ĐhQGhn) đã phối hợp với Đh La verne 
(hoa kỳ) tổ chức khóa tập huấn "Lãnh đạo 
vì sự thành công của tổ chức".

học viên của khóa tập huấn bao gồm các 
cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn tại 
các trường Đh, khoa trực thuộc ĐhQGhn.

Dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của các 
giáo sư hoa kỳ, khóa tập huấn tập trung 
vào những chủ đề chính: các khái niệm 
cơ bản về lãnh đạo, theo đó, các học viên 
tham gia hoạt động đánh giá các mô hình 
lãnh đạo theo “Joiner matrices” để xác 
định phong cách lãnh đạo của cá nhân, 

chia sẻ nhu cầu phát triển năng lực quản 
lý lãnh đạo đồng thời xây dựng kế hoạch 
phát triển năng lực quản lý; chiến lược nuôi 
dưỡng và phát triển các mối quan hệ trong 
tổ chức; các chiến lược giải quyết vấn đề.

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, PGS.
tS Phạm trọng Quát – Phó Giám đốc 
ĐhQGhn nhấn mạnh, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của ĐhQGhn là 
đổi mới quản trị đại học để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, từng bước đạt trình độ quốc 
tế. vì vậy, ĐhQGhn không ngừng tăng 
cường áp dụng quản trị đại đại học tiên 
tiến vào từng đơn vị.

theo GS.tS nguyễn thị Mỹ Lộc – hiệu 
trưởng trường ĐhGD, việc bồi dưỡng, đào 

tạo cho lãnh đạo các tổ chức học thuật là 
vấn đề mới ở việt nam. GS.tS nguyễn thị 
Mỹ Lộc cho rằng, phải nhìn nhận lãnh đạo, 
quản lý như một nghề, do vậy cần phải đào 
tạo để trang bị những kiến thức, kỹ năng 
cần thiết. khóa tập huấn sẽ giúp các học 
viên nhận được những kiến thức lãnh đạo 
tiên tiến của thế giới, đồng thời có sự chọn 
lọc cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc thù 
của việt nam.

Đồng tình với nhận định của GS.tS 
nguyễn thị Mỹ Lộc, GS.Mark B. Goor, 
Đh La verne ,cho rằng, hiểu thấu các vấn 
đề lãnh đạo sẽ giúp chúng ta tiến nhanh 
về phía trước, đồng thời sẽ giúp chúng ta 
nhìn nhận lại chính mình với tư cách là 
một nhà lãnh đạo.

trong năm 2010, ĐhQGhn đã phối hợp 
với Đh La verne tổ chức thành công khóa 
tập huấn Lãnh đạo vì sự thành công của 
tổ chức dành cho giảng viên kiêm nhiệm 
chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp khoa, Bộ 
môn ở ĐhQGhn.

năm nay, ngoài khóa tập huấn trên, 
khoá học tập huấn thứ hai với chủ đề 
“Lãnh đạo sự thay đổi” cũng đã diễn ra 
từ ngày 18 - 20/7/2011.

Đức Minh

Lãnh Đạo Quản Lí Là Một nGhề
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cộnG hưởnG thế Mạnh Đại học việt naM - nhật Bản 

chiều 6/7/2011, đã diễn ra cuộc 
họp trao đổi ý kiến về hợp tác với 
nhật Bản do văn phòng hợp tác 

ĐhQGhn và Đại học kyoto (vkco) chủ 
trì.

tham dự cuộc họp có ông Sato tetsuya 
– Bí thư thứ hai Đại sứ quán nhật Bản 
tại việt nam, GS.tS Mai trọng nhuận – 
Giám đốc ĐhQGhn, GS.tSkh vũ Minh 
Giang – Phó Giám đốc ĐhQGhn, tS 
Shine toshihiki - Đồng giám đốc vkco, 
tS. ngô Minh thủy – Đồng giám đốc 
vkco; đại diện các Ban chức năng, các 
trường Đh thành viên của ĐhQGhn và 5 
trường Đh trên địa bàn hà nội có ký kết 
hợp tác với Đh kyoto.

cuộc họp thảo luận các vấn đề nhằm 

tăng cường hơn nữa các mối quan hệ hợp 
tác giữa các trường Đh của việt nam và 
nhật Bản. hoạt động này góp phần tạo 
cơ sở vững chắc cho việc đẩy mạnh quan 
hệ hợp tác về giáo dục giữa hai nước, 
trong đó có việc trao đổi để xây dựng 
một hình thức, cơ chế phối hợp hiệu quả 
giữa vkco với các trường Đh việt nam 
và nhật Bản để tạo thành chiến lược hợp 
tác lâu dài.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.tS Mai trọng 
nhuận cho rằng, phải quốc tế hóa cao 
nhất các hoạt động nghiên cứu khoa học 
và đào tạo trong các hoạt động hợp tác 
giữa hai nước; cộng hưởng thế mạnh giữa 
các trường Đh của việt nam và nhật Bản, 
cùng phát triển dựa trên triết lý “phát 
triển dựa vào đại học”.

còn theo GS.tSkh vũ Minh Giang cần 
phải tăng cường xây dựng các nội dung 
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ có 
sự tham gia đồng thời của cả hai bên để 
tương xứng với tiềm năng và mối quan hệ 
hợp tác chiến lược giữa việt nam – nhật 
Bản.

GS.tSkh vũ Minh Giang đánh giá cao Dự 
án G30, đây là chủ trương lớn trong việc 
quốc tế hóa giáo dục nhật Bản với quy 
mô rộng. GS.tSkh vũ Minh Giang cho 
rằng, các trường Đh việt nam phải coi 
đây là cơ hội để phát triển và nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và 
nghiên cứu.

tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã cùng 
thảo luận để nâng cao hiệu quả của hội 
nghị hiệu trưởng việt nam – nhật Bản lần 
thứ 2 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2012 
tại Đh kyoto.

Để xúc tiến mạnh mẽ quan hệ hợp tác 
trong giáo dục giữa việt nam và nhật 
Bản, Bộ GD và kh nhật Bản đã ủy thác 
cho Đh kyoto làm cơ quan đại diện chung 
cho tất cả các trường Đh nhật Bản tại việt 
nam. Đh kyoto đã cùng với ĐhQGhn 
thành lập vkco nhằm đẩy mạnh công 
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ và phát triển mối quan hệ 
hợp tác giữa ĐhQGhn với Đại học kyoto 
và các trường đại học nhật Bản trong lĩnh 
vực giáo dục và khoa học - công nghệ. từ 
khi thành lập đến nay, vkco đã thực hiện 
rất tích cực và hiệu quả vai trò cầu nối về 
giáo dục giữa hai quốc gia.

Đức Minh

Sáng 7/7/2011, GS.tS Mai trọng 
nhuận - Giám đốc ĐhQGhn - đã 
tiếp đoàn công ty inros Lackner 

aG (iLaG) và công ty cổ phần phát triển 
Bền vững việt nam (vSDi) do tS. Wolfram 
tauer - chủ tịch Ban điều hành iLaG dẫn 
đầu.

cùng tiếp, có GS.tSkh vũ Minh Giang 
– Phó Giám đốc ĐhQGhn, đại diện lãnh 
đạo Ban Xây dựng, Ban Quan hệ Quốc tế, 
Ban Quản lí dự án.

tại buổi làm việc, GS.tSkh vũ Minh 
Giang đã giới thiệu một số nét chung 
về ĐhQGhn. PGS.tS trần Mạnh Liểu – 
trưởng Ban xây dựng giới thiệu một số 
thông tin cơ bản về dự án hòa Lạc của 
ĐhQGhn.

tS. Wolfram tauer bày tỏ vui mừng trước 
sự đón tiếp nồng hậu của ĐhQGhn. Đồng 
thời, tS. Wolfram tauer cũng đã giới thiệu 
về inros Lackner aG là một trong số công 
ty tư vấn kĩ thuật chuyên ngành xây dựng 
lớn tại chLB Đức. công ty đã có 75 năm 
kinh nghiệm chuyên ngành về các lĩnh vực 
tư vấn kiến trúc, kĩ thuật,... Lần đầu tiên 
iLaG bước vào thị trường việt nam vào 
năm 2004 với thế mạnh tư vấn, thiết kế 
các công trình xây dựng cơ bản. Một số dự 
án mà iLaG đã tham gia như trung tâm 
hội nghị Quốc gia, Bảo tàng hà nội, trụ 
sở mới của Bộ công an,…Bên cạnh đó, 
iLaG còn chuyên thiết kế các công trình 
về bệnh viện, phòng thí nghiệm nghiên 
cứu,…thông qua dự án xây dựng. với dịch 
vụ quốc tế tiên tiến và bề dày kinh nghiệm, 

tS. Wolfram tauer bày tỏ mong muốn hợp 
tác với ĐhQGhn trong việc tư vấn, thiết kế 
các công trình xây dựng phục vụ đào tạo 
và giảng dạy. ngoài ra, iLaG cũng mong 
muốn làm cầu nối trong lĩnh vực giảng dạy 
và đào tạo giữa đại học ĐhQGhn và các 
trường đại học của Đức.

GS.tS Mai trọng nhuận đã thể hiện sự vui 
mừng trước sự quan tâm và mong muốn 
hợp tác của iLaG và vSDi, GS cũng mong 
muốn hợp tác với iLaG và vSDi trong lĩnh 
vực thiết kế trường học, tư vấn phòng thí 
nghiệm và iLaG là cầu nối giữa ĐhQGhn 
với các trường đại học của Đức.

tuệ anh

Phát triển Mối Quan hệ hợP tác với iLaG 
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tin tức

khởi ĐộnG Quan hệ hợP tác với WiLL hoLDinGS

Sáng 7/7/2011, PGS.tS 
Phạm trọng Quát - Phó 
Giám đốc ĐhQGhn đã có 

buổi tiếp và làm việc với đại diện 
tập đoàn WiLL holdings inc do 
ông ikeda ryosuke - chủ tịch hội 
đồng quản trị dẫn đầu.

cùng dự buổi làm việc về phía 
ĐhQGhn có đại diện lãnh đạo 
Ban chính trị & công tác học 
sinh Sinh viên, Ban Quan hệ 
Quốc tế và văn phòng vkco; về 
phía nhật Bản có đại diện lãnh đạo một 
số công ty thuộc WiLL holdings inc và 
công ty ZiP.

tại buổi làm việc, PGS.tS Phạm trọng 

Quát và ông ikeda ryosuke đã giới thiệu 
các thông tin cơ bản về ĐhQGhn và 
WiLL holdings inc. cùng với đó, lãnh đạo 
2 bên đã chia sẻ và thảo luận một số khả 
năng hợp tác trong việc đào tạo nhân 

lực, giảng dạy ngoại ngữ 
và hỗ trợ tạo việc làm cho 
sinh viên,...

WiLL holdings inc là một 
tập đoàn của nhật Bản, 
được thành lập năm 1997, 
với mục tiêu là cung ứng 
lao động. Qua hơn 13 
năm hoạt động và phát 
triển, WiLL holdings inc 
hiện có 6 công ty thành 
viên, kinh doanh đa dạng 

ngành, nghề và hoạt động tại nhiều 
quốc gia trên thế giới.

nGọc DiệP

nhãn Quan trí tuệ GiúP tuổi trẻ ĐhQGhn có tầM nhìn Dài rộnG hơn

Sáng 12/7/2011, Ban chấp hành 
Đoàn thanh niên - hội Sinh viên 
ĐhQGhn đã tổ chức Lễ ra quân 

chiến dịch mùa hè thanh niên tình 
nguyện 2011.

tham dự buổi lễ có GS.tS Mai trọng 
nhuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
ĐhQGhn; các đồng chí đại diện thành 
Đoàn hà nội, Đoàn thanh niên, hội sinh 
viên ĐhQGhn.

chiến dịch mùa hè thanh niên tình 
nguyện năm 2011 có chủ đề “hành 
động vì cộng đồng và thủ đô sạch, đẹp”. 
Mục tiêu tổng quan của chiến dịch là 
thông qua hoạt động tình nguyện, đoàn 
viên, thanh niên thấy rõ trách nhiệm 
của mình đối với cộng đồng, xã hội và 
đất nước; tạo môi trường để đoàn viên, 
thanh niên được rèn luyện, đem những 
kiến thức lĩnh hội được trong nhà trường 
áp dụng, trải nghiệm trong thực tế.

chiến dịch được triển khai từ đầu tháng 
6 đến hết tháng 8/2011 tại 100% cơ 
sở Đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, 
thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký 
tham gia.

với phương châm hành động “thực chất, 
chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả”, 
các đội hình tình nguyện của ĐhQGhn 
đã đổi mới nội dung hoạt động, xây 

dựng kế hoạch hành động chi tiết nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động.

theo đồng chí nguyễn hải Minh – 
Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh 
niên ĐhQGhn, chủ tịch hội Sinh viên 
ĐhQGhn - qua hoạt động tình nguyện 
sẽ thể hiện vai trò, đóng góp của tuổi trẻ 
trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của ĐhQGhn; đồng thời quảng 
bá hình ảnh của ĐhQGhn tại các địa bàn 
hoạt động, góp phần nâng cao vị thế của 
ĐhQGhn với cộng đồng và xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS.tS Mai 
trọng nhuận nhấn mạnh, tình nguyện là 
sự đóng góp vô tư về trí tuệ, tình cảm, 
công sức vì cộng đồng, góp phần đào 
tạo toàn diện thế hệ trẻ. Sinh viên tình 
nguyện là một thương hiệu đẹp và là sản 
phẩm đặc sắc của tuổi trẻ ĐhQGhn nói 
riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung.

Để phong trào tình nguyện hoạt động 
có hiệu quả, GS.tS Mai trọng nhuận 
cho rằng, phải khơi dậy, tạo điều kiện để 
tuổi trẻ ĐhQGhn đóng góp tâm lực, trí 
lực, tạo ra những sản phẩm mang hàm 
lượng trí tuệ cao cho xã hội. khẩu hiệu 
“đạt đỉnh cao dựa vào tri thức” phải 
thấm nhuần vào từng cán bộ, sinh viên 
trong toàn ĐhQGhn. nhãn quan trí tuệ 
sẽ giúp tuổi trẻ ĐhQGhn có tầm nhìn 
dài rộng hơn.

và cuối cùng, GS.tS Mai trọng nhuận 
cho rằng, để phong trào tình nguyện đi 
vào đời sống cộng đồng cần phải xuất 
phát từ những đề xuất, ý tưởng của sinh 
viên.

theo đồng chí trần anh tuấn – trưởng 
Ban thanh niên trường học thành đoàn 
hà nội, tuổi trẻ ĐhQGhn phải tiên 
phong tạo ra những sản phẩm đặc sắc, 
để lại cho cộng đồng, xã hội những công 
trình  có ý nghĩa nhân văn, khoa học và 
thực tiễn cao. và tuổi trẻ ĐhQGhn phải 
nỗ lực trong các hoạt động tình nguyện 
để thương hiệu ĐhQGhn luôn tỏa sáng.

ngoài việc thực hiện tình nguyện tại các 
điểm do thành Đoàn phân công, các cơ 
sở đoàn ĐhQGhn đã xây dựng 23 đội 
hình với hơn 1000 sinh viên tình nguyện 
thực hiện các hoạt động tình nguyện tại 
chỗ, tiếp sức mùa thi và tình nguyện tại 
các địa phương… Đặc biệt, 8 cơ sở Đoàn 
trường và khoa trực thuộc ĐhQGhn đã 
cùng đóng góp lực lượng, xây dựng đội 
hình tình nguyện hoạt động tại huyện 
Đồng văn (hà Giang) nhằm góp phần 
triển khai chương trình hợp tác toàn diện 
giữa ĐhQGhn và tỉnh hà Giang.

hỒnG nGọt

4 Bản tin Đại học Quốc gia hà nội



Hội đồng kh&Đt ĐhQG-hcM tổ chức kỳ 
họp thứ 5, phiên họp thường kỳ tháng 
7/2011. 

trong 2 ngày làm việc, các đại biểu đã được nghe 
giới thiệu những thay đổi, bổ sung trong kế 
hoạch chiến lược khoa học-công nghệ ĐhQG-
hcM 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020; 
nghe báo cáo về vấn đề Xây dựng mô hình đại 
học định hướng nghiên cứu ở ĐhQG-hcM nhìn 
từ hoạt động khoa học-công nghệ và Đào tạo; 
kế hoạch hoạt động Đào tạo và hoạt động khoa 
học-công nghệ năm 2012; đồng thời thảo luận 
và góp ý về các nội dung trên.

tranG tin 
ĐhQG.hcM

tin tức

Ngày 14/7/2011, đoàn công tác 
của chính phủ do Phó thủ tướng 
nguyễn thiện nhân dẫn đầu đã 

đến thăm và làm việc với một số đơn vị 
nghiên cứu khoa học, sản xuất trên địa 
bàn tp.hcM.

tại ĐhQG-hcM, Phó thủ  tướng chính 
phủ nguyễn thiện nhân và đoàn công tác 
đã tới thăm viện khoa học và công nghệ 
tính toán, trung tâm nghiên cứu và Đào 
tạo thiết kế vi mạch. 

tại buổi làm việc, Phó thủ tướng chính 
phủ nguyễn thiện nhân đã nghe viện 
khoa học và công nghệ tính toán, 
trung tâm nghiên cứu và Đào tạo thiết 

kế vi mạch báo cáo về các hoạt động 
và thành tựu mà trung tâm đã đạt được 
trong thời gian qua, đồng thời đề xuất 
hướng phát triển của trong thời gian tới. 
Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó thủ 
tướng chính phủ nguyễn thiện nhân 
đánh giá cao nỗ lực của ĐhQG-hcM 
trong công tác nghiên cứu khoa học, 
đồng thời chia sẻ khó khăn về cơ chế 
tài chính, một trở ngại lớn hiện nay đối 
với công tác nghiên cứu. Phó thủ tướng 
chính phủ cho rằng, các đơn vị nghiên 
cứu nên có đề xuất với chính phủ hướng 
tháo gỡ, từ đó tìm cơ chế tài chính năng 
động.

Đối với đề án “ngôi nhà thiết kế vi 

mạch” của trung tâm nghiên cứu 
và Đào tạo thiết kế vi mạch, Phó thủ 
tướng chính phủ ủng hộ ý tưởng này 
và gợi ý trung tâm cần chú ý đến 3 vấn 
đề khi thực hiện đề án, đó là: lợi ích 
tăng thêm, vấn đề giảm thiệt hại và phải 
thông qua đấu thầu để chọn người thực 
hiện tốt nhất.

Phó thủ tướng chính phủ nhấn mạnh, 
cần nỗ lực ứng dụng hiệu quả các 
nghiên cứu vào thực tế, chú trọng đến 
nhu cầu xã hội và tận dụng nguồn tài 
chính “đặt hàng” các công trình nghiên 
cứu từ doanh nghiệp, xã hội, để tái đầu 
tư vào công tác nghiên cứu khoa học.

Trong hai ngày 22 và 23/6/2011, Đảng bộ ĐhQG-hcM đã tổ chức 
hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ Xi của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tp hcM 

lần thứ iX.

tại hội nghị, các học viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày: Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ Xi của Đảng; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát 
triển năm 2011); chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; Báo cáo 
chính trị Đại hội đại biểu lần thứ iX của Đảng bộ tp hcM và chương trình 
hành động của Bch Đảng bộ tp hcM thực hiện nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ Xi của Đảng; chương trình hành động của Đảng ủy 
ĐhQG-hcM thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xi của 
Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tp hcM lần thứ iX.

Phó thủ tướnG chính Phủ nGuyễn thiện nhân LàM việc với ĐhQG-hcM
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Đại học Quốc Gia hà nội
tiếP tục khẳnG Định vị thế hànG Đầu

Lần Đầu tiên 4 Lĩnh vực của ĐhQGhn Lọt vào nhóM 200 trườnG Đại học hànG Đầu 
châu á, tạo Đột Phá Mới tronG nGhiên cứu khoa học, Đổi Mới hiệu Quả Quản trị Đại 
học tiên tiến Là nhữnG thành Quả nổi Bật Mà ĐhQGhn Đạt Được tronG năM học 2010 
– 2011. Đây Sẽ Là ĐộnG Lực Quan trọnG Để ĐhQGhn tiếP tục Phát huy thế Mạnh, khẳnG 

Định vị thế trên trườnG Quốc tế.

Một năM học ấn tượnG

Phát huy lợi thế của đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực trực thuộc chính phủ, cùng với sự 
cố gắng của cán bộ, sinh viên, năm học 
2010-2011, ĐhQGhn đã đạt được nhiều 
thành tựu nổi bật. 

Lần đầu tiên, 4 lĩnh vực của ĐHQGHN lọt 
vào nhóm 200 trường đại học hàng đầu 
châu Á. theo kết quả xếp hạng asian 
university rankings 2011 của tổ chức 
QS asia cho các trường đại học châu á, 
công bố tháng 5/2011, lần đầu tiên 4 lĩnh 
vực của ĐhQGhn lọt vào nhóm 200 các 
trường Đh châu á bao gồm: khoa học 
tự nhiên - natural Sciences (xếp thứ 146), 
kỹ thuật và công nghệ - Engineering & 
technology (xếp thứ 147), khoa học xã hội 
và Quản lý - Social Sciences & Management 
(xếp thứ 157), khoa học sự sống và y sinh - 
Life Sciences & Medicine (xếp thứ 173). thứ 
hạng của ĐhQGhn trong nhóm 201+ với 
điểm số là 16,7/100.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng 
lên nhờ những đổi mới quan trọng quản 

trị đại học dựa vào cách tiếp cận theo sản 
phẩm đầu ra và liên thông liên kết: ban 
hành Bộ thủ tục hành chính ở ĐhQGhn, 
Quy chế đào tạo đại học và sau đại học mới 
đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng và 
hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
bằng phương pháp cDio, áp dụng quy 
định chuẩn đầu ra tiếng anh và kỹ năng 
mềm đối với sinh viên tốt nghiệp các 
chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến và 
chất lượng cao;…

Tiếp tục thực hiện thành công mô hình liên 
thông, liên kết trong toàn ĐHQGHN thông 
qua việc giảng dạy các môn học chung để 
nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới 
chuẩn quốc tế, tạo ra những sản phẩm đặc 
sắc của ĐHQGHN: mở rộng quy mô đào 
tạo bằng kép, ngành kép giữa các đơn vị; 
tổ chức thành công đào tạo tiếng anh cho 
sinh viên năm thứ nhất thuộc Nhiệm vụ 
chiến lược tại Trường Đại học ngoại ngữ với 
kết quả 90% đạt chuẩn tương đương 5.5 
iELtS, tạo tiền đề để học tốt môn tiếng anh 

cho những năm tiếp theo.

Lần đầu tiên triển khai đào tạo đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý theo chuẩn quốc tế: 
thực hiện nhiệm vụ do Đảng giao phó, 
thực hiện Đề án 165, ĐhQGhn tổ chức 
đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế cho cán 
bộ lãnh đạo quản lý nhà nước địa phương 
theo 3 chuyên ngành: thạc sĩ Quản lý 
công do Trường Đh kinh tế liên kết với 
Đh uppsala (thụy Điển); thạc sĩ Quản lý 
kh&cn do trường ĐhkhXh&nv liên kết 
với Đh Lund (thụy Điển); thạc sĩ Quản lý xã 
hội do trường Đh Giáo dục liên kết với Đh 
Sư phạm Đông Bắc (trung Quốc).

Đột phá mới trong nghiên cứu KHCN để 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội: tăng quy mô đề tài khcn các cấp, 
dự án khcn, dự án đầu tư chiều sâu, dự 
án hợp tác quốc tế, số lượng bài báo đăng 
tạp chí quốc tế (175 bài báo trong năm 
2010 được đăng tải trên các tạp chí khoa 
học quốc tế có chỉ số trích dẫn), ĐhQGhn 
tiếp tục dẫn đầu trong các cơ sở đào tạo 
và nghiên cứu cả nước có số lượng bài báo 
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đăng tạp chí quốc tế uy tín; tổ chức và xây 
dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, trung 
tâm nghiên cứu xuất sắc (coE), trong đó 
có coE ĐhQGhn – viện khoa học công 
nghệ tiên tiến nhật Bản (JaiSt).

Triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc 
vận động lớn của ngành, trong đó tập 
trung vào phát động các phong trào học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí 
Minh phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

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

Triển khai hiệu quả mô hình hợp tác "5 
nhà” ( Nhà trường – Cơ quan quản lý nhà 
nước – Doanh nghiệp – Các đơn vị đào 
tạo và nghiên cứu khác – Cá nhân các nhà 
khoa học và lãnh đạo xuất sắc): thúc đẩy 
quan hệ hợp tác giữa ĐhQGhn với: Bộ 
tn & Mt, thành phố hà nội, Tỉnh Quảng 
ninh, tỉnh hà Giang, Tỉnh Quảng trị, tập 
đoàn viettel, tập đoàn Dầu khí quốc gia 
việt nam, toshiba, ngân hàng uoB,...; các 
Đh danh tiếng như: Đh chicago, oxford, 
Maryland; các hiệp hội uy tín trong khu 

vực và trên thế giới: aun, aSaihL,... các 
nhà chính trị, học giả danh tiếng thế giới 
như: chủ tịch Quốc hội ucraina GS.vS 
volodymir Lytvyn, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng hoa kỳ robert Michael Gates, GS. 
tom cannon, GS. ngô Bảo châu, GS. 
vincent Barros, ngài Park tae Joon, GS. 
Jean Louis vernet,... có nhiều dự án hợp 
tác quốc tế được xây dựng và triển khai như 
đề án hợp tác với Đan Mạch, Bỉ, tây Ban 
nha, na uy…

Phát triển đội ngũ cán bộ từng bước đạt 
chuẩn quốc tế theo cách tiếp cận quản trị 
nguồn nhân lực của ĐHQGHN và hỗ trợ 
các cơ sở giáo dục đại học khác: công tác 
tuyển dụng bám sát yêu cầu và nhiệm vụ 
của từng đơn vị trên cơ sở mô tả công việc, 
góp phần phát triển đội ngũ cán bộ trong 
ĐhQGhn, đặc biệt là cán bộ trẻ có học 
hàm, học vị cao, có phương pháp giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học tiên tiến; đã 
xây dựng được chính sách đãi ngộ đặc biệt 
đối với đội ngũ cán bộ giảng dạy, khoa học 
hiện có, tạo điều kiện cho cán bộ đầu đàn, 
đầu ngành có môi trường và phương tiện 
làm việc tốt hơn; thu hút cán bộ lãnh đạo, 
quản lý giỏi, cán bộ giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học tài năng ngoài ĐhQGhn về 
công tác bằng nhiều hình thức khác nhau. 

nhữnG nhiệM vụ Đột Phá

nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ ĐhQGhn lần thứ iv, chiến lược phát 
triển ĐhQGhn đến 2020, tầm nhìn 2030, 
kế hoạch 5 năm (2010-2015),  trong năm 
học 2011 – 2012, ĐhQGhn tiếp tục đổi 
mới, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực 
để nhanh chóng nâng cao chất lượng và 
hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, phát triển ĐhQGhn tiến tới 
đạt chuẩn các đại học tiên tiến trong khu 
vực Đông nam á, trong đó một số lĩnh vực, 
ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, 
công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn, 
một số bộ môn, khoa đạt chuẩn quốc tế 
với các nhiệm vụ đột phá: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào 
tạo, NCKH&CN và phục vụ đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
và Thủ đô Hà Nội: triển khai nhiệm vụ chiến 
lược (nvcL) theo các Đề án đã được điều 
chỉnh, tích hợp với các chương trình, đề án, 
dự án (triG, PuF, 165...); hoàn thiện chuẩn 
đầu ra và điều chỉnh các chương trình đào 
tạo phù hợp với đào tạo tín chỉ; 

ĐhQGhn chủ trương giữ ổn định quy mô 
đào tạo đại học chính quy các ngành hiện 
có, giảm quy mô đào tạo các ngành có nhu 
cầu xã hội thấp và đào tạo không chính quy 
tối thiểu 10%. trên cơ sở đảm bảo chất 
lượng và tỉ lệ sinh viên chính quy/giảng viên 
là 15, tăng quy mô đào tạo đại học chính 
quy những ngành mới, độc đáo, có tính 
liên ngành cao và có nhu cầu xã hội cao; 
tăng tỉ lệ quy mô đào tạo sau đại học tối 
thiểu đạt 26% tổng quy mô đào tạo chính 
quy; sinh viên quốc tế chiếm tối thiểu 3% 
tổng quy mô đào tạo.

cũng trong năm học tới, thực hiện kiểm 
định 3 chương trình đào tạo của ĐhQGhn 
lấy chứng chỉ kiểm định quốc tế của aun; 

>> chủ tịch nước nguyễn Minh triết dự hội 
nghị khoa học  trực tuyến giữa  ĐhQGhn và 

viện khcn tiên tiến nhật Bản (JaiSt)

>> Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoa kỳ              
robert Michael Gates thăm ĐhQGhn
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kiểm định 3 đơn vị, 2 chương trình đào tạo 
chất lượng cao, chương trình tiên tiến theo 
Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của 
ĐhQGhn.

ĐhQGhn tiếp tục tăng số công trình khoa 
học trong các tạp chí thuộc hệ thống quốc 
tế iSi và ScoPuS… và số lần trích dẫn/ bài 
báo; số sách chuyên khảo; số bằng sáng 
chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học 
công nghệ (khcn) cụ thể được thừa nhận 
đưa vào sử dụng; số giải thưởng quốc gia, 
quốc tế về khcn. tất cả kết quả và hoạt 
động khcn được thể hiện theo chuẩn 
Dspace; mở rộng, nâng cao hiệu quả một 
số chương trình hợp tác với các địa phương, 
doanh nghiệp và viện nghiên cứu.

cùng với đó, ĐhQGhn sẽ tăng cường 
nguồn lực phát triển 15 nhóm nghiên 
cứu mạnh và 1 nhóm nghiên cứu xuất sắc 
đạt trình độ quốc tế trên cơ sở đề án hoạt 
động tạo ra sản phẩm khcn và đào tạo 
tương ứng, đồng thời tiếp tục phát triển các 
phòng thí nghiệm mũi nhọn và trọng điểm 
của ĐhQGhn. 

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên 
(đặc biệt đội ngũ có học vị tiến sĩ trở lên 
có khả năng giảng dạy chuyên môn bằng 

tiếng Anh) và cán bộ quản lý từng bước 
đạt chuẩn quốc tế, theo đó, 100% giảng 
viên là tiến sĩ trở lên và tối thiểu 70% giảng 
viên là thạc sĩ công bố ít nhất 1 bài báo 
khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên 
ngành hoặc tại các hội nghị khoa học 
trong và ngoài nước; trên 80% giảng viên 
chủ trì hoặc tham gia các đề tài khcn các 
cấp, trong đó 100% cán bộ có trình độ tS, 
tSkh chủ trì hoặc tham gia thực hiện đề án 
nckh các cấp. 

Đổi mới quản trị đại học: ĐhQGhn tiếp 
tục áp dụng sâu rộng cách tiếp cận theo 
chất lượng, số lượng và hiệu quả sản phẩm 
đầu ra; quản trị nguồn nhân lực tiên tiến; 
xây dựng và sử dụng hiệu quả cổng thông 
tin điện tử; đổi mới tuyển sinh theo hướng 
đánh giá năng lực; tiếp tục thực hiện tốt 
cuộc vận động “học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức hồ chí Minh”, thi đua yêu 
nước và các cuộc vận động khác của ngành 
GD&Đt, xây dựng văn hóa chất lượng, 
phát triển tinh thần cộng đồng và thương 
hiệu ĐhQGhn.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học nghiên 
cứu, đa ngành, đa lĩnh vực theo chuẩn khu 
vực và quốc tế: ĐhQGhn sẽ đẩy mạnh việc 

xây dựng và triển khai mô hình phòng thí 
nghiệm phối thuộc, đồng thời tăng cường 
nâng cao hiệu quả liên kết hợp tác giữa 
trường - viện - trung tâm nghiên cứu và 
Doanh nghiệp, đặc biệt là giữa các đơn vị 
trong ĐhQGhn; điều chỉnh chức năng, 
nhiệm vụ của một số đơn vị để đạt được cơ 
cấu hoạt động đào tạo/ nghiên cứu khoa 
học/ dịch vụ ở mức tối thiểu là: 6/3/1.

cũng trong năm học tới, khoa y-Dược và 
Bệnh viện trực thuộc ĐhQGhn được tiếp 
tục xây dựng và phát triển, hoàn thành Dự 
án thành lập trường Đại học Quốc tế, nâng 
cấp trung tâm nghiên cứu tài nguyên và 
Môi trường thành viện tn&Mt. Bên cạnh 
đó, ĐhQGhn sẽ thành lập các đơn vị mới: 
trung tâm nhân lực quốc tế và 1 doanh 
nghiệp. cùng với đó, đẩy mạnh triển khai 
hoạt động của viện tin học Pháp ngữ (iFi), 
xây dựng đề án phát triển trường thPt 
chuyên đạt chuẩn khu vực.

Mặt khác, cơ sở dữ liệu, hệ thống văn bản 
quy định, hướng dẫn theo chuẩn xếp hạng 
các trường đại học và các lĩnh vực khoa học 
của ĐhQGhn theo hệ thống của QS và 
thES thường xuyên được cập nhật và sử  
dụng. các giải pháp được áp dụng để nâng 
thứ hạng của ĐhQGhn trên các bảng xếp 
hạng đại học thế giới; thẩm định tình trạng 
kiểm định và thứ hạng đối tác nước ngoài 
trong các chương trình liên kết đào tạo 
quốc tế của các đơn vị thuộc ĐhQGhn.

Tăng nguồn lực tài chính, phát triển, nâng 
cấp và mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao 
đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ. 
Đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa 
Lạc.

… và các Giải PháP hiệu Quả

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của 
năm học 2011 - 2012, trên cơ sở phát 
huy thế mạnh của một trung tâm đại học 
đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, 
ĐhQGhn tập trung thực hiện những giải 
pháp mang tính đột phá.

Thứ nhất, ĐHQGHN đẩy mạnh công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng 
thuận và xây dựng tinh thần cộng đồng 
trong toàn thể cán bộ, học sinh, sinh viên 
nhằm thực hiện thành công kế hoạch 

>> chủ tịch Quốc hội ucraina                                 
GS.vS volodymir Lytvyn thăm ĐhQGhn

>> ĐhQGhn ký kết hợp tác toàn diện 
với tỉnh hà Giang
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năm học. trong đó, các đơn vị trong toàn 
ĐhQGhn thực hiện tốt chiến lược phát 
triển ĐhQGhn đến 2020, tầm nhìn 2030, 
kế hoạch 5 năm (2011-2015), phát huy các 
giá trị cốt lõi của ĐhQGhn, các nhiệm vụ 
cụ thể của năm học và triển khai các giải 
pháp quan trọng, quyết liệt nhằm đạt các 
chỉ tiêu kế hoạch năm học. Đồng thời các 
đơn vị triển khai hiệu quả phong trào thi 
đua “học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức hồ chí Minh”, các cuộc vận động khác 
của ngành GD&Đt và các phong trào thi 
đua và các cuộc vận động lớn trong năm. 
Xây dựng, chỉ đạo thực hiện cơ chế và các 
giải pháp để đoàn kết, tạo sự đồng thuận, 
tạo môi trường thông tin lành mạnh, tinh 
thần cộng đồng và thương hiệu ĐhQGhn, 
liên thông, liên kết hợp tác và chia sẻ sử 
dụng thông tin, nguồn lực chung, nuôi 
dưỡng và thúc đẩy sáng tạo, đổi mới vì sự 
nghiệp xây dựng và phát triển ĐhQGhn.

Mặt khác, ĐHQGHN đặc biệt coi trọng 
công tác đổi mới toàn diện quản trị đại 
học để nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi 
hoạt động và coi đây là một trong những 
giải pháp đột phá. trong công tác này, 
ĐhQGhn chú trọng hoàn thiện cơ cấu tổ 
chức của đại học đa ngành, đa lĩnh vực. 
Đồng thời, ĐhQGhn tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế quản lý của đơn vị sự nghiệp thuộc 
chính phủ, phát huy quyền tự chủ, chịu 
trách nhiệm xã hội cao, trong đó thực hiện 
tốt việc hướng dẫn xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
dựa vào phương pháp cDio, hướng dẫn và 
tổ chức đào tạo bằng kép, ngành kép, đào 
tạo liên thông, liên kết trong ĐhQGhn, với 
các trường đại học trong khu vực và hiệp 
hội đại học mà ĐhQGhn đã tham gia; 
hướng dẫn tích hợp chương trình đào tạo 
tài năng, chất lượng cao, triG, PuF, 165... 
vào chương trình thuộc nvcL, chương 
trình tiên tiến; xây dựng nhóm nghiên cứu 
mạnh theo kiểu trung tâm xuất sắc (cEo) 
hướng tới các sản phẩm khoa học đỉnh cao; 
hướng dẫn đăng ký bản quyền, sáng chế, 
giải pháp hữu ích và giải thưởng khcn; 
hướng dẫn liên kết, hợp tác giữa đơn vị đào 
tạo với đơn vị nghiên cứu trong ĐhQGhn; 
đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ theo 
cách tiếp cận quản trị nhân lực của đại học 
tiên tiến; tiêu chí chất lượng của các công 
trình nghiên cứu khcn theo sản phẩm đầu 
ra, đẩy mạnh văn hóa chất lượng, xây dựng 
và phát triển tinh thần cộng đồng, thương 
hiệu ĐhQGhn đồng thời nâng cao các tiêu 
chí xếp hạng trường đại học.

Bên cạnh đó, ĐhQGhn tích cực đẩy mạnh 
việc áp dụng quản trị đại học theo tinh 
thần quản trị doanh nghiệp với tiếp cận 
theo chất lượng, số lượng và hiệu quả 
sản phẩm đầu ra, tiếp cận hệ thống, liên 
ngành, “tư duy toàn cầu, hành động phù 
hợp với điều kiện cụ thể”, quản trị nguồn 
nhân lực của đại học tiên tiến, gắn kết chặt 
chẽ nhà trường với xã hội, quản lý tích hợp 
để nâng cao hiệu quả các nguồn lực thực 
hiện từng nhiệm vụ trong tất cả các đề án, 
đề tài, chương trình, nhiệm vụ liên quan.

Mặt khác, ĐhQGhn sẽ tập trung chỉ đạo, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai 
các hoạt động trọng tâm như phát triển đội 
ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản 
lý từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế, 
đồng thời hiện đại hóa cơ sở vật chất, hệ 
thống học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, 
nghiên cứu khcn, dịch vụ chất lượng cao. 

Đặc biệt, ĐhQGhn sẽ chú trọng phát triển 
và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước 
và quốc tế để thu hút thêm các nguồn 
lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 
tạo, nghiên cứu khcn đáp ứng ngày càng 
cao yêu cầu xã hội. trong giải pháp này, 
ĐhQGhn đặc biệt chú trọng đến việc nâng 
cao năng lực phát triển hợp tác quốc tế, 
trong đó có năng lực xây dựng và thực hiện 
hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế; xây 
dựng hệ thống tổ chức đào tạo, nghiên 
cứu (khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm, 
trung tâm nghiên cứu phối thuộc, nhóm tư 
vấn chiến lược, vườn ươm doanh nghiệp, 
vườn ươm khcn...) và xây dựng các đề tài, 
dự án, chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
cũng như tổ chức các sự kiện để thúc đẩy, 
tạo điều kiện phát triển, liên kết, hợp tác 
trong tất cả các hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khcn, dịch vụ, sử dụng nguồn lực 
ĐhQGhn và các đơn vị, nâng cao vị thế, uy 

tín, thương hiệu của ĐhQGhn và từng đơn 
vị; xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp 
tác trường (khoa) - viện (trung tâm) - doanh 
nghiệp, cơ quan, đơn vị - địa phương; hoàn 
thành tốt vai trò, trách nhiệm, đề xuất các 
sáng kiến của đại diện đại học việt nam 
trong các tổ chức, hiệp hội, mạng lưới giáo 
dục đại học thế giới và khu vực.

ĐhQGhn cũng coi việc tổ chức thành công 
các sự kiện quan trọng, có tầm ảnh hưởng 
lớn để thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển, 
liên kết, hợp tác trong tất cả các hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khcn, dịch vụ, nâng 
cao vai trò và vị thế của ĐhQGhn trên các 
diễn đàn của các tổ chức khoa học quốc tế 
và mạng lưới các trường đại học trong khu 
vực và trên thế giới; tích cực hội nhập và 
đóng góp vào các hoạt động của Diễn đàn 
BESEtoha, aun, aSaihL, auF, uMaP, 
hội iucn, cơ quan citES; phát huy hiệu 

quả hợp tác aun + 3 với các đại học của 
nhật Bản, trung Quốc và hàn Quốc, làm 
nòng cốt cho quá trình hội nhập giáo dục 
đại học của việt nam trong cộng đồng 
aSEan. ĐhQGhn sẽ tăng cường mở rộng 
và phát huy các chương trình, dự án hợp 
tác gắn với mạng lưới các hiệp hội nghiên 
cứu, các quỹ tài trợ nghiên cứu trên toàn 
thế giới. 

cùng với các giải pháp trên, ĐhQGhn sẽ 
triển khai hiệu quả những giải pháp đột 
phá khác như: phát triển đa dạng, sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực tài chính để xây 
dựng và phát triển ĐhQGhn đạt chuẩn 
quốc tế; phát triển từng ngành, nhóm 
ngành, chuyên ngành, bộ môn, khoa đạt 
chuẩn quốc tế thông qua việc thực hiện 
nhiệm vụ chiến lược.

vnumedia

tiêu ĐiểM
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Ngay từ khi thành lập, ĐHQGHN đã 
có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam 
National University, Hanoi (viết tắt là 
VNU). Xin Giáo sư cho biết ý nghĩa của 
tên gọi này?

ở các nước có nền giáo dục phát triển 
thường có một hoặc một vài đại học có 
vị thế đặc biệt. những đại học này có 
thể mang tên đại học quốc gia, hoặc 
có thể không mang tên đại học quốc 
gia như Đại học Quốc gia Matxcơva 
mang tên Lô-mô-lô-xốp, Liên bang nga, 
Đh Malaysia, ĐhQG australia, ĐhQG 
Singaore,... nhưng đều là diện mạo quốc 
gia và thực hiện những sứ mệnh quốc 
gia.

trên tinh thần coi giáo dục là quốc sách 

hàng đầu và xác định giáo dục đại học 
là một giải pháp để đẩy nhanh sự phát 
triển của đất nước, ngày 10/12/1993, 
chính phủ đã ban hành nghị định số 
97/cP thành lập Đại học Quốc gia hà 
nội. hai năm sau, chính phủ thành lập 
ĐhQG tP hồ chí Minh. và để phân biệt 
với các trường đại học công lập khác 
trong hệ thống đại học đã có tên giao 
dịch quốc tế của hai đại học này đều 
đặt là Vietnam National University và 
để phân biệt hai học quốc gia hà nội 
và thành phố hồ chí Minh sau tên giao 
dịch giống nhau có tên hai thành phố 
nơi có trụ sở của hai Đại học. cũng cần 
lưu ý rằng, đây là tên giao dịch bằng 
tiếng anh chứ không phải tên dịch từ 
tiếng việt sang tiếng anh. thông qua 

tên giao dịch này, bạn bè quốc tế có thể 
phân biệt được đây là vị thế và sự khác 
biệt của ĐhQGhn với hệ thống đại học 
trong nước.

cũng cần lưu ý rằng có một số trường 
đại học sử dụng từ National không có 
nghĩa là quốc gia như đã nói ở trên mà 
chỉ có nghĩa là công lập để phân biệt với 
đại học dân lập.

Qua 18 năm xây dựng và trưởng thành, 
thương hiệu vnu ngày càng được 
khẳng định vị thế của mình trong cộng 
đồng giáo dục đại học khu vực và quốc 
tế, xứng đáng là diện mạo quốc gia trên 
lĩnh vực giáo dục đại học.

trong thời gian vừa qua, tên giao dịch 
bằng tiếng anh của các trường đại học 

thốnG nhất tên Giao Dịch 
GóP Phần tạo nên Sức Mạnh

vừa Qua, hội ĐỒnG ĐhQGhn 
Đã thÔnG Qua tên Giao Dịch 

BằnG tiếnG anh của các Đơn 
vị và chức Danh Lãnh Đạo 

tronG ĐhQGhn. việc LàM này 
nhằM tạo ra Một hệ thốnG tên 

Giao Dịch thốnG nhất, thuận 
tiện tronG Giao Dịch Quốc 

tế và GóP Phần củnG cố Liên 
kết cộnG ĐỒnG và nânG cao 

thươnG hiệu ĐQGhn. Để hiểu 
thêM ý nGhĩa của Sự kiện này, 

Bản tin ĐhQGhn Đã có cuộc 
PhỏnG vấn GS.tSkh vũ Minh 

GianG – Phó GiáM Đốc ĐhQGhn.

>> GS.tSkh vũ Minh Giang

Giáo Dục
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thành viên cũng như các chức danh lãnh 
đạo trong ĐhGQhn chưa thống nhất, 
tại sao thưa GS?

khi mới thành lập, ĐhQGhn tập trung 
vào cấu trúc lớn, cho nên có những quy 
định ở các đại học thành viên chưa thật 
chặt chẽ. tham khảo tên gọi của các đại 
học lớn trên thế giới, ĐhQGhn quy định 
các trường thành viên gọi là college, các 
khoa trực thuộc gọi là faculty, các trung 
tâm gọi là center. nhưng các khoa trong 
một số trường đại học thành viên cũng 
lại dịch là faculty. Lúc đó có sự nhầm 
lẫn giữa faculty trực thuộc ĐhQGhn và 
Faculty trực thuộc trường đại học thành 
viên. Bên cạnh đó, theo quan niệm cũ 
ở việt nam thì trường đại học thường 
dịch là university, nên một số trường đại 
học thành viên ĐhQGhn cũng tự đặt 
tên giao dịch là university chứ không 
theo quy định là college. còn chức danh 
người đứng đầu cũng chưa thống nhất. 
có đơn vị dịch là rector, có nơi thì dịch là 
president giống cách gọi tiếng anh của 

Giám đốc ĐhQGhn. hiện tượng này đã 
gây nên sự không thống nhất trong hệ 
thống ĐhQGhn, khiến bạn bè quốc tế 
khó nhận diện ĐQhGhn là một chỉnh 
thể, một hệ thống. Bên cạnh đó, thực 
trạng này làm “yếu” sức mạnh tổng hợp 
của cộng đồng ĐhQGhn. Đây chủ yếu 
là do lịch sử để lại nhưng là hiện tượng 
cần khắc phục.

Trên thế giới rất nhiều đại học có mô 
hình giống ĐHQGHN. Vậy cách gọi tên 
của các đại học này và các trường thành 
viên như thế nào? 

trên thế giới cách đặt tên đại học và 
các trường thành viên rất đa dạng, 
nhưng những đại học có tầm vóc quốc 
gia thì bao giờ cũng gắn với từ quốc 
gia - national. ví dụ: anu (australia 
national university), Snu (Singapore 
national university), Snu (Seoul national 
university),... 

các trường đại học thành viên của các 
đại học này thường có 3 cách gọi. thứ 

nhất là college, ví dụ college of Law, 
australia national university(trường Đại 
học Luật, Đại học Quốc gia úc). thứ 
hai là school, ví dụ Business School, 
university of London (trường Đại học 
kinh doanh, Đại học London). thứ ba, 
là university nhưng có nhận diện bằng 
cách đặt dưới university mẹ.

ĐHQGHN làm thế nào để thống nhất 
tên gọi các đơn vị thành viên, chức danh 
lãnh đạo, các phòng ban trong hệ thống 
của mình? Ý nghĩa của việc này?

Để khắc phục tồn tại trên, hội đồng 
ĐhQGhn đã thống nhất tên giao dịch 
của các đơn vị và chức danh lãnh đạo 
bằng tiếng anh, trên tinh thần tạo ra 
một hệ thống thống nhất, nhận diện 
thương hiệu ĐhQGhn, tạo ra sự khác 
biệt với các đơn vị bên ngoài, thuận tiện 
trong giao dịch quốc tế. theo đó tất cả 
các đơn vị thành viên đều bắt đầu bằng 
3 chữ vnu, ví dụ trường đại học là vnu 
– university..., khoa trực thuộc đều gọi 
là vnu – School...,  các trung tâm gọi là 
vnu-center..., các viện nghiên cứu gọi 
là vnu-intistus...

về tên gọi các chức danh lãnh đạo, 
Giám đốc là President, Phó Giám đốc 
là vice-President, hiệu trưởng là rector, 
Phó hiệu trưởng là vice-rector, trưởng 
Ban, Giám đốc trung tâm là Director, 
Phótrưởng Ban là vice-Diretor, trưởng 
khoa là Dean, Phó trưởng khoa là 
Deputy-Dean,...

việc thống nhất tên giao dịch và tên 
chức danh bằng tiếng anh là cần thiết 
và tạo ra sự nhất quán trong hệ thống, 
khắc phục được sự chồng chéo, trùng 
lặp tên gọi giữa các bộ phận, góp phần 
phát triển thương hiệu và tinh thần 
cộng đồng ĐQhGhn. việc này còn góp 
phần thuận tiện hơn trong hợp tác quốc 
tế, đồng thời cũng tạo ra tính liên kết, 
tính hệ thống, tính thống nhất trong 
ĐhQGhn.

Xin cảm ơn Giáo sư!

việt hà (thực hiện)

Giáo Dục
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Xin Phó Giáo sư cho biết văn hóa chất lượng nên được hiểu như thế nào?   

hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về chất lượng giáo dục. trong đó, định nghĩa phù 
hợp nhất để xây dựng nền tảng và mục tiêu của văn hóa chất lượng trong ĐhQGhn xem 
chất lượng giáo dục “là sự hài lòng của người sử dụng, là sự đáp ứng yêu cầu đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội”.  

có thể định nghĩa văn hóa chất lượng là hệ thống các giá trị, chuẩn mực và thói quen làm 
việc có chất lượng đã định hình của mọi thành viên trong đơn vị nhằm thực hiện công việc 
được giao một cách tốt nhất.    

văn hóa chất lượng trong ĐhQGhn phải được thấm nhuần trong những quy tắc hành 
động, những thói quen của tất cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên 
và người học thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm tạo ra cho xã hội những sản phẩm 
đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu cao nhất.

Biểu hiện cụ thể là gì thưa Phó Giáo sư?

văn hóa chất lượng trong ĐhQGhn có nhiều biểu hiện khác nhau. ở cấp độ đơn vị, văn 
hóa chất lượng biểu hiện qua việc xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống đảm bảo 
chất lượng bao gồm việc xây dựng được chiến lược tốt về đảm bảo chất lượng của đơn 

Đẩy Mạnh Xây DựnG văn hóa chất LượnG
Xây DựnG và Phát triển 
văn hóa chất LượnG 
tronG Đại học Quốc 
Gia hà nội (ĐhQGhn) Là 
hoạt ĐộnG nhằM Xây 
DựnG và Duy trì nhận 
thức, thói QuEn LàM 
việc có chất LượnG 
ở Mỗi cán Bộ Lãnh 
Đạo, cán Bộ Quản Lý, 
GiảnG viên, nhân viên 
và nGười học. Bản tin 
ĐhQGhn có DịP trao 
Đổi với PGS.tS PhạM 
trọnG Quát – Phó GiáM 
Đốc ĐhQGhn.

Giáo Dục
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vị, xây dựng bộ phận thường 
trực về đảm bảo chất lượng 
làm việc có hiệu quả,… ở 
cấp độ cá nhân, được biểu 
hiện qua việc hoàn thành 
công việc có chất lượng cao, 
đúng thời hạn, đảm bảo đủ 
số lượng sản phẩm, đáp ứng 
đúng yêu cầu, chi phí hợp 
lí, đáp ứng kỹ năng làm việc 
nhóm, đoàn kết, dân chủ,… 
Đây chính là những chỉ báo 
để đánh giá việc xây dựng và 
thực hiện văn hóa chất lượng 
trong đơn vị.

Tại sao ĐHQGHN  xây dựng và phát triển 
văn hóa chất lượng, thưa Phó Giáo sư?

Sứ mệnh của ĐhQGhn là đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự 
phát triển của đất nước. chất lượng cao 
còn là một trong 6 giá trị cốt lõi của 
ĐhQGhn. chính vì vậy, tạo dựng và 
phát triển văn hóa chất lượng để duy trì 

và không ngừng nâng cao chất lượng 
các hoạt động và chất lượng các sản 
phẩm đầu ra. Đây vừa là mục tiêu vừa 
là yêu cầu xuyên suốt trong lộ trình thực 
hiện kế hoạch chiến lược của ĐhQGhn.

Vậy ĐHQGHN  làm thế nào để xây dựng 
và phát triển văn hóa chất lượng? 

trước hết, các đơn vị trực thuộc 
ĐhQGhn cần phổ biến rộng rãi cho tất 
cả các bên liên quan hiểu đúng giá trị, ý 

nghĩa và lợi ích do chất lượng 
giáo dục đem lại. thứ hai, 
phải ban hành và tổ chức thực 
hiện các quy chế, quy định về 
đảm bảo chất lượng giáo dục 
trong đơn vị như các quy định 
về kiểm định chất lượng giáo 
dục, đánh giá chất lượng, quy 
định về xây dựng và phát triển 
văn hóa chất lượng, các quy 
trình iSo trong đơn vị… thứ 
ba, xây dựng và thực hiện 
chiến lược, kế hoạch nhiệm 
vụ năm học và kế hoạch đảm 

bảo chất lượng trong đó lồng ghép các 
nội dung thực hiện văn hóa chất lượng. 
thứ tư, triển khai kiểm tra, giám sát định 
kì, chú trọng các đánh giá từ bên ngoài 
đơn vị để xác định những mặt tích cực 
và những điểm còn hạn chế, những 
điển hình tiêu biểu của đơn vị trong các 
hoạt động đảm bảo chất lượng và xây 
dựng văn hóa chất lượng. thứ năm, tổ 
chức sơ kết, tổng kết về xây dựng và 
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phát triển văn hóa chất lượng, phát hiện 
những điển hình tiêu biểu để phổ biến 
và nhân rộng, đồng thời chỉ ra những 
mặt còn hạn chế và đưa ra các biện 
pháp cải tiến.

Phó Giáo sư có thể cho biết cụ thể hơn 
về lộ trình và các giải pháp thực hiện chủ 
trương này?  

Xây dựng và phát triển văn hóa chất 
lượng là hoạt động mang tính chiến 
lược, thường xuyên và lâu dài. vì vậy, 
quá trình thực hiện cần phải được triển 
khai theo lộ trình với những giải pháp 
cụ thể.

từ năm 2011- 2013 là giai đoạn khởi 
đầu với mục tiêu tăng cường nhận thức 
trong toàn ĐhQGhn về văn hóa chất 
lượng, phác họa những khuôn mẫu, 
bước đầu hình thành những thói quen 
làm việc có chất lượng. các đơn vị thuộc 
ĐhQGhn tổ chức các đợt tuyên truyền 
về giá trị, ý nghĩa và lợi ích của chất 
lượng và việc thực hiện văn hóa chất 
lượng; xây dựng và ban hành các quy 
định về đảm bảo chất lượng giáo dục; 

xây dựng và thực hiện Sổ tay hướng 
dẫn Đảm bảo chất lượng của đơn vị; 
xây dựng và hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, 
nhân sự, chức năng, nhiệm vụ; kế hoạch 
tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về đảm 
bảo chất lượng; xây dựng hệ thống thu 
thập thông tin phản hồi từ giảng viên, 
nhân viên, người học, cựu sinh viên, 
nhà tuyển dụng. kết quả đánh giá từ hệ 
thống này được sử dụng để cải tiến chất 
lượng giáo dục của đơn vị trong đó cần 
phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức 
Đảng, sự phối hợp của đoàn thanh niên, 
hội sinh viên và công đoàn trong việc 
thực hiện xây dựng và phát triển văn 
hóa chất lượng. 

năm 2013 - 2015, ĐhQGhn đặt ra mục 
tiêu tạo lập một cách ổn định những 
khuôn mẫu, thói quen làm việc có chất 
lượng trong mọi hoạt động. Trên cơ sở 
tổng kết giai đoạn 1, chúng ta sẽ rút 
ra các mô hình và bài học kinh nghiệm 
cần nhân rộng. các đơn vị đẩy mạnh 
việc tổ chức tuyên truyền thực hiện 
văn hóa chất lượng, đảm bảo cán bộ, 
giảng viên, nhân viên và người học có 

đầy đủ thông tin và hiểu rõ vấn đề này. 
Đồng thời rà soát các quy định về đảm 
bảo chất lượng giáo dục trong đơn vị, 
Sổ tay hướng dẫn Đảm bảo chất lượng 
của đơn vị, các kế hoạch đảm bảo chất 
lượng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.

cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng 
viên, nhân viên và người học; tiếp tục 
thực hiện và đẩy mạnh phong trào thực 
hiện cuộc vận động xây dựng và phát 
triển văn hóa chất lượng trong đơn vị, 
trong đó nêu cao vai trò tiên phong 
gương mẫu của cán bộ đảng viên.

từ năm 2015 trở đi chất lượng phải trở 
thành định hướng giá trị thường trực, 
thói quen ổn định ở mỗi cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, giảng viên, nhân viên và 
người học trong toàn ĐhQGhn. các 
đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên việc 
tuyên truyền thực hiện văn hóa chất 
lượng, phát huy sáng kiến tăng cường 
thực hiện các nội dung xây dựng và phát 
triển văn hóa chất lượng theo từng lĩnh 
vực công tác. 

Phó Giáo sư có kì vọng gì về việc xây 
dựng và phát triển văn hóa chất lượng 
trong ĐHQGHN?

với truyền thống hơn 100 năm, 
ĐhQGhn ngày càng khẳng định vị 
thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học hàng đầu việt nam. hơn nữa  
ĐhQGhn có đội ngũ cán bộ, giảng viên 
đông đảo có trình độ, năng lực và đầy 
tâm huyết với nghề. Sinh viên, học viên 
của ĐhQGhn là những người thông 
minh, năng động. Mặc dù đến nay 
chúng ta mới đặt vấn đề xây dựng và 
phát triển văn hóa chất lượng một cách 
bài bản nhưng nó sẽ nhanh chóng phát 
triển trên nền tảng sẵn có từ trước. tôi 
tin tưởng rằng văn hóa chất lượng sẽ trở 
thành thói quen của mỗi cán bộ, giảng 
viên, sinh viên, học viên của ĐhQGhn.

Xin cảm ơn Phó Giáo sư!

tuệ anh (thực hiện)

Giáo Dục
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1- nội DunG GiảnG Dạy

Giảng viên có trách nhiệm duy trì (hay đạt được) mức năng lực hiểu biết 
về chủ đề môn học, không chỉ trong những lĩnh vực mà người đó quan 
tâm mà trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến những đối tượng hay mục 
tiêu của khoá học. tính phù hợp của nội dung khoá học hàm ý rằng 
những gì thật sự được dạy trong khoá học này là theo đúng những mục 
tiêu đã được nêu ra và chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên theo học các khoá 
tiếp theo. tính tiêu biểu của nội dung khoá học hàm ý rằng, đối với các 
chủ đề có những quan điểm hay những cách giải thích khác nhau thì 
phải thừa nhận và xem xét các quan điểm có tính chất tiêu biểu. Để đạt 

nGuyên tắc “vànG” 
tronG GiảnG Dạy Đại học9

nhữnG nGuyên tắc Đạo Đức tronG GiảnG Dạy Đại học Được 
SociEty For tEachinG anD LEarninG in hiGhEr EDucation 
(StLhE) Xây DựnG và nhận Được Sự tán thành của nhữnG 
nGười Đạt Giải thưởnG Giáo Dục Quốc Gia 3M. Bài viết này Do 
các cá nhân thaM Gia tích cực vào hoạt ĐộnG GiảnG Dạy 
Đại học Soạn và Được Gửi Đến các Giáo Sư Đại học canaDa. 

Bản tin ĐhQGhn Giới thiệu 9 nGuyên tắc “vànG” tronG GiảnG 
Dạy Đại học.
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được năng lực về nội dung giảng dạy, 
giảng viên phải chủ động cập nhật các 
lĩnh vực nội dung liên quan đến những 
khoá học mà mình giảng dạy; nắm được 
nội dung của các khoá học mà sinh viên 
phải học trước khi theo học khoá này 
cũng như các khoá học sử dụng khoá 
học hiện tại như là yêu cầu tiên quyết; 
và phải cung cấp một lượng phù hợp 
những kiến thức tiêu biểu về các chủ đề 
và quan điểm quan trọng. 

2 - nănG Lực Sư PhạM

Bên cạnh việc hiểu biết về chủ đề môn 
học, giảng viên còn phải có kiến thức 
và kĩ năng sư phạm phù hợp, bao gồm 
khả năng truyền đạt mục tiêu, lựa chọn 

phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo 
cơ hội cho sinh viên thực hành và đưa 
ra ý kiến phản hồi, quan tâm đến sự đa 
dạng trong thành phần sinh viên. nếu 
việc nắm vững một kĩ năng nhất định 
(ví dụ, phân tích phê phán, thiết kế các 
thí nghiệm) là một trong số các mục 
tiêu của khoá học và sẽ được xem xét 
trong đánh giá và cho điểm sinh viên, thì 
giảng viên tạo đầy đủ cơ hội cho sinh 
viên thực hành và nhận ý kiến phản 
hồi về kĩ năng này trong quá trình học. 
nếu các sinh viên hay nhóm sinh viên 
có những kiểu học khác nhau thì giảng 
viên phải nắm rõ được những điểm khác 
nhau này và nếu có thể thì thay đổi kiểu 
dạy của mình cho phù hợp. Để duy trì 
năng lực sư phạm, giảng viên phải tích 
cực cập nhật các phương pháp giảng 
dạy nhằm giúp sinh viên học các kiến 

thức và kĩ năng phù hợp và tạo ra các 
cơ hội giáo dục bình đẳng cho các nhóm 
sinh viên khác nhau. Điều này đòi hỏi 
giảng viên phải đọc nhiều tài liệu giáo 
dục tổng quan hay chuyên ngành, tham 
dự hội thảo, hội nghị và thử nghiệm 
các phương pháp giảng dạy khác nhau 
trong một khoá học nhất định hay với 
một nhóm sinh viên nhất định. 

3 - Xử Lí các chủ Đề nhạy cảM

Giảng viên ngay từ đầu thừa nhận một 
chủ đề nào đó là nhạy cảm và giải thích 
tại sao cần phải đưa nó vào chương trình 
học. ngoài ra, giảng viên nêu rõ cách 
nhìn nhận của mình về vấn đề và so 
sánh quan điểm đó với những cách tiếp 

cận hay cách lí giải khác, từ đó giúp sinh 
viên hiểu tính phức tạp của vấn đề và 
những khó khăn trong việc đạt tới một 
kết luận “khách quan” duy nhất. Để tạo 
một môi trường cởi mở và an toàn cho 
thảo luận trong lớp, giảng viên mời tất 
cả sinh viên nêu quan điểm của mình 
về vấn đề này, nêu ra các quy định nền 
tảng để thảo luận, tôn trọng sinh viên 
thậm chí cả khi cần phải bày tỏ ý kiến 
bất đồng và khuyến khích các sinh viên 
tôn trọng nhau. 

Một ví dụ về chủ đề nhạy cảm là trường 
hợp một bộ phim có chiếu các cảnh lạm 
dụng trẻ em trong một lớp tâm lí học 
phát triển mà không báo trước. nếu một 
bộ phim như vậy có giá trị sư phạm, thì 
sự bực bội và khó chịu của sinh viên có 
thể được giảm đến mức tối thiểu nếu 

giảng viên nói trước với sinh viên về nội 
dung của bộ phim, giải thích tại sao bộ 
phim được đưa vào chương trình học, 
và tạo cơ hội cho sinh viên trao đổi cảm 
nghĩ của mình về bộ phim đó. 

4 - tất cả vì Sự Phát triển của Sinh 
viên

trách nhiệm bao trùm của giảng viên là 
góp phần vào sự phát triển trí tuệ của 
sinh viên, ít nhất là trong lĩnh vực chuyên 
môn của mình, và tránh những việc như 
lợi dụng và phân biệt đối xử làm ảnh 
hưởng đến sự phát triển của người học. 

trách nhiệm cơ bản nhất của giảng viên 
là thiết kế việc giảng dạy làm sao để thúc 
đẩy việc học, khuyến khích khả năng tự 
quyết và tư duy độc lập ở sinh viên, đối 
xử với sinh viên bằng sự tôn trọng và đề 
cao phẩm giá, tránh các hành động làm 
ảnh hưởng đến sự phát triển của sinh 
viên. việc thiếu trách nhiệm đối với sự 
phát triển của sinh viên thể hiện trong 
trường hợp giảng viên lên lớp mà không 
chuẩn bị đầy đủ, không thiết kế được 
cách giảng dạy hiệu quả, buộc sinh viên 
phải chấp nhận một giá trị hay một quan 
điểm nào đó, hoặc không thảo luận về 
các cách diễn giải lí thuyết khác nhau.

ví dụ, điều này có thể xảy ra khi một 
sinh viên kém yêu cầu viết thư giới thiệu 
để theo học ở cấp cao hơn, hay khi một 
sinh viên có khiếm khuyết về khả năng 
học tập đề nghị xin được giúp đỡ mà việc 
này lại đòi hỏi phải điều chỉnh những 
tiêu chuẩn cho điểm hay điều kiện tốt 
nghiệp thông thường. Giảng viên lúc đó 
phải cân nhắc tất cả những trách nhiệm 
mâu thuẫn nhau, có thể tham khảo ý 
kiến các cá nhân khác để đưa ra một 
quyết định hợp lí. 

5 - Xử Lí Mối Quan hệ với Sinh viên

Giảm tối đa xung đột lợi ích, giảng viên 
tránh có những mối quan hệ kép (dual-
role relationships) với sinh viên vốn có 
thể ảnh hưởng đến sự phát triển của 
sinh viên hoặc dẫn tới việc giảng viên 
thật sự thiên vị hay bị cho là thiên vị sinh 
viên.

trách nhiệm của giảng viên là giữ những 
mối quan hệ của mình với sinh viên tập 
trung vào các mục đích sư phạm và yêu 

16 Bản tin Đại học Quốc gia hà nội



Giáo Dục

cầu về mặt học thuật. các mối quan hệ 
kép có thể gây rắc rối khác bao gồm: 
chấp nhận vai trò giảng dạy (hay chấm 
điểm) cho một người trong gia đình gần 
gũi, bạn thân, khách hàng, bệnh nhân, 
hay đối tác trong công việc; thân mật 
thái quá đối với sinh viên hay nhóm sinh 
viên bên ngoài lớp học; cho sinh viên 
mượn tiền hay vay tiền từ sinh viên; tặng 
quà hay nhận quà; yêu cầu sinh viên 
tham gia vào một phong trào chính trị 
mà giảng viên này ủng hộ. ngay cả khi 
giảng viên tin rằng mình giữ được sự 
công tâm trong những tình huống như 
trên, việc các sinh viên khác cho rằng có 
sự thiên vị cũng đã tai hại về mặt giáo 
dục. nếu giảng viên thật sự có mối quan 
hệ kép với sinh viên, ngay cả khi đã cố 
gắng không để điều đó xảy ra, thì giảng 
viên đó phải có trách nhiệm thông báo 
với người giám sát càng sớm càng tốt 
để sắp xếp người khác hướng dẫn hoặc 
đánh giá kết quả học tập cho sinh viên 
này.

6 - Bảo Mật

Điểm số, phiếu điểm danh và các trao 
đổi cá nhân được xem là những thông 
tin mật, và chỉ được công bố nếu có sự 
đồng ý của sinh viên, hoặc vì những mục 
đích học thuật chính đáng, hay nếu có 
các cơ sở hợp lí để tin rằng việc công 
khai những thông tin đó sẽ có ích cho 
sinh viên hay sẽ ngăn được mối nguy hại 
đối với người khác. 

nguyên tắc này nghĩa là sinh viên có 

quyền hưởng mức độ bảo mật trong 
mối quan hệ với giảng viên ngang với 
mức bảo mật trong quan hệ luật sư - 
khách hàng hay bác sĩ - bệnh nhân. vi 
phạm nguyên tắc bảo mật trong quan 
hệ giảng viên - sinh viên có thể làm sinh 
viên mất lòng tin ở giảng viên và giảm 
động lực học tập. Bất kỳ quy định hay 
chích sách nào được áp dụng liên quan 
đến việc bảo mật các thông tin của sinh 
viên đều phải được công bố đầy đủ cho 
sinh viên từ đầu học kỳ.

7 - tÔn trọnG ĐỒnG nGhiệP

trong những tương tác giữa đồng 
nghiệp với nhau liên quan đến việc 
giảng dạy, mối quan tâm bao trùm là sự 
phát triển của sinh viên. nếu có thể thì 
những bất đồng giữa đồng nghiệp với 
nhau liên quan đến việc giảng dạy nên 
được giải quyết riêng và không để ảnh 
hưởng đến sự phát triển của sinh viên. 
nếu giảng viên nghi ngờ đồng nghiệp 
của mình không đủ năng lực hay vi 
phạm đạo đức giảng dạy thì người này 
có trách nhiệm tìm hiểu vấn đề này một 
cách thấu đáo và tham khảo ý kiến riêng 
với đồng nghiệp đó trước khi có bất cứ 
hành động nào khác. 

cần tránh biểu hiện cụ thể của việc 
không tôn trọng đồng nghiệp là khi 
trong lớp học, giảng viên đưa ra những 
nhận xét không có lí do xác đáng nhằm 
hạ thấp năng lực của một giảng viên 
khác. 

8 - Đánh Giá Sinh viên 

cách thức đánh giá và các tiêu chuẩn 
cho điểm phải được thông tin rõ ràng 
đến sinh viên khi bắt đầu khoá học, và 
không được làm khác đi so với những 
điều đã thông báo, trừ những trường 
hợp đặc biệt. những bài thi, bài luận, 
và bài tập của sinh viên được cho điểm 
cẩn thận và công bằng thông qua một 
hệ thống chấm điểm hợp lí mà sinh viên 
có thể hiểu được. Bằng những phương 
tiện phù hợp với quy mô lớp học, giảng 
viên cung cấp cho sinh viên nhận xét 
chính xác và kịp thời về việc học của sinh 
viên một cách thường xuyên trong suốt 
khóa học, kèm theo giải thích về cách 
cho điểm và những gợi ý mang tính xây 
dựng về việc làm thế nào để sinh viên có 
thể học tốt hơn. tương tự, giảng viên 
cần giữ sự công tâm và khách quan khi 
viết thư giới thiệu sinh viên.

9 - tÔn trọnG nhà trườnG

vì những lợi ích đối với sự phát triển của 
sinh viên, giảng viên đại học ý thức và 
tôn trọng các mục tiêu, chính sách và 
tiêu chuẩn giáo dục của cơ sở nơi mình 
giảng dạy.

Giảng viên chia sẻ trách nhiệm tập thể, 
cùng làm việc vì lợi ích của nhà trường 
nói chung, đề cao những mục tiêu và 
tiêu chuẩn giáo dục của trường, tuân 
thủ những chính sách và quy định liên 
quan đến việc giáo dục sinh viên. 

không thực hiện nguyên tắc tôn trọng 
nhà trường thực hiện ở việc tham gia 
quá mức vào các công việc bên ngoài 
trường đại học mà gây xung đột với 
những trách nhiệm giảng dạy đại học; 
và không nhận thức được hoặc không 
tuân thủ những quy định của nhà 
trường về việc cung cấp đề cương khoá 
học, về sắp xếp lịch thi, hay về các hành 
vi học thuật sai trái.

tÔ Diệu Lan (dịch)
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Xây DựnG viện và chươnG trình 
toán học

Sau thành tựu toán học xuất sắc và vang 
dội thế giới của GS. ngô Bảo châu, được 
sự quan tâm của Đảng và nhà nước, mà 
trực tiếp là thủ tướng nguyễn tấn Dũng và 
Phó Thủ tướng, GS.tS nguyễn thiện nhân, 
chính phủ đã ra quyết định thành lập 
viện nccct và phê duyệt chương trình 
trọng điểm quốc gia phát triển toán học 
giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là chương 
trình). Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&Đt), GS.tS Phạm vũ Luận, cũng đã 
kí Quyết định bổ nhiệm GS.tSkh ngô Bảo 

châu làm Giám đốc khoa học, GS.tSkh 
Lê tuấn hoa làm Giám đốc điều hành của 
viện, GS.tSkh Bùi văn Ga, thứ trưởng Bộ 
GD&Đt, làm trưởng Ban Điều hành và 
GS.tSkh trần văn nhung, tổng Thư kí hội 
đồng chức danh giáo sư nhà nước, làm Phó 
trưởng Ban Điều hành chương trình. Sau 
bài giảng đầu tiên, GS. ngô Bảo châu, GS. 
Lê tuấn hoa, GS. ngô việt trung đã được 
GS. Phó thủ tướng nguyễn thiện nhân, 
GS. Bộ trưởng Phạm vũ Luận và GS. thứ 
trưởng Bùi văn Ga trao đổi về công việc 
và những khó khăn cụ thể để chính phủ 
và các Bộ, ngành, trong đó có Bộ GD&Đt, 

hỗ trợ viện sớm đưa các hoạt động khoa 
học vào hoạt động. nghe tin việt nam đã 
thành lập viện nccct, một số nước, nhà 
khoa học, cả những nhà toán học đã từng 
nhận Giải thưởng Fields, đã chúc mừng và 
nhận lời sang thăm, giảng bài và hợp tác 
nghiên cứu toán học tại viện. Đáng lẽ một 
số nhà toán học nổi tiếng thế giới, trong đó 
có người đã được nhận Giải thưởng Fields 
như GS. ngô Bảo châu, sang giảng bài kỳ 
này và hợp tác nghiên cứu với viện, nhưng 
vì viện mới được thành lập, nên chưa kịp 
dự trù kinh phí.

trước khi bắt đầu bài giảng của GS. ngô 

GS. nGÔ Bảo châu “kể chuyện” toán học
GS.tSkh trần văn nhunG*

vào Lúc 9 Giờ SánG nGày 23/6/2011, tại trụ Sở của viện nGhiên cứu cao cấP về tóan 
(viết tắt Là viện nccct, tên tiếnG anh: viEtnaM inStitutE For aDvancED StuDiES in 
MathEMaticS), GS.tSkh nGÔ Bảo châu, nGười vừa Được tặnG Giải thưởnG FiELDS Đã có 
Bài GiảnG Đầu tiên Để Bắt Đầu Một chuỗi các hoạt ĐộnG khoa học tại viện này.

>> thủ tướng nguyễn tấn Dũng  chúc mừng GS. ngô Bảo châu

Giáo Dục
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Bảo châu, GS. Lê tuấn hoa đã thông báo 
cho các thính giả biết việc bổ nhiệm hai 
đồng Giám đốc và chương trình khoa học 
kỳ này của viện. thay mặt hội đồng chức 
danh giáo sư nhà nước (hĐcDGSnn), 
tổng thư kí GS.tSkh trần văn nhung, 
GS.tS nguyễn ngọc thanh, GS.tS nguyễn 
Phùng hồng và chánh văn phòng PGS.
tS Đỗ tất ngọc đã tặng hoa và chúc 
mừng Giám đốc khoa học GS. ngô Bảo 
châu và Giám đốc điều hành GS. Lê tuấn 
hoa. Xin nhắc lại rằng tSkh. ngô Bảo 
châu đã được phong GS của Đh Paris 
11 năm 2004 khi anh 32 tuổi và được 
hĐcDGSnn phong đặc cách GS việt nam 
năm 2005 khi anh 33 tuổi. khi đó, chủ 
tịch hĐcDGSnn, GS.tSkh Phạm Minh 
hạc, GS.vS nguyễn văn Đạo, GS.tSkh 
nguyễn Duy tiến và viện toán học (viện 
kh-cn vn) ủng hộ mạnh mẽ việc phong 
đặc cách giáo sư việt nam cho tSkh. ngô 
Bảo châu. năm 2004, anh mới được trao 
Giải thưởng clay cùng với thầy mình là GS. 
G. Laumon vì chứng minh được Bổ đề cơ 
bản cho các nhóm unita, chứ chưa được 
trao Giải thưởng Fields. cho đến nay anh 
vẫn là người giữ kỷ lục GS trẻ nhất khi được 
phong và hiện vẫn đang là GS trẻ nhất việt 
nam (39 tuổi, vào năm 2011).

GS. ngô Bảo châu sẽ làm việc ba tháng hè 
này tại việt nam. trước khi đến làm việc 
và giảng bài tại viện nccct trong tòa 
nhà thư viện tạ Quang Bửu, GS. ngô Bảo 
châu đã dâng hương, hoa trước tượng của 
GS. tạ Quang Bửu (1910-1986) để tưởng 
nhớ đến cố hiệu trưởng trường ĐhBkhn 
và cố Bộ trưởng Bộ Đh-thcn, người đã 
có công lao to lớn xây dựng và phát triển 
nền giáo dục đại học, khoa học, nói riêng 
là toán học và đào tạo nhân tài cho đất 
nước, cùng với những nhà toán học lão 

thành xuất sắc khác, như GS. Lê văn 
thiêm, GS. hoàng tụy, GS. nguyễn cảnh 
toàn, GS. Phan Đình Diệu, GS. nguyễn 
thúc hào, … GS. ngô Bảo. châu nguyên 
là học sinh khối chuyên toán ao khóa 12 
của trường Đh tổng hợp hà nội, nay là 
Đại học Quốc gia hà nội, mà sự ra đời của 
hệ này do đề xuất của GS. hoàng tụy đã 
nhận được sự ủng hộ của các GS nói trên. 
thật là có ý nghĩa khi nhớ lại: năm 1974 
(khi ấy GS. châu mới 2 tuổi), GS. tạ Quang 
Bửu đã mời một số nhà toán học giỏi người 
Pháp và người việt nam ở Pháp, như GS. 
B. Malgrange, GS. F. Phạm, GS. Lê Dũng 
tráng và GS. a. chenciner sang việt nam 
để tổ chức một chuỗi bài giảng về Lý thuyết 
các kỳ dị, cũng tại trường ĐhBkhn. Là sinh 
viên trường Đh tổng hợp hà nội mới ra 
trường, tôi cũng được đến nghe giảng. khi 
đó lý thuyết này còn rất mới mẻ trên thế 
giới nhưng đã hứa hẹn nhiều ứng dụng 
quan trọng. nhờ vậy mà đến nay việt nam 
đã hình thành được một nhóm nghiên cứu 
mạnh trong lĩnh vực này.

khác với năm 1974, lần này ta đã có hẳn 
một viện để tổ chức các bài giảng một 
cách bài bản, đó là viện nccct, và giảng 
viên là GS. ngô Bảo châu và các giáo sư, 
các nhà toán học xuất sắc trong nước và 
ngoài nước, 100% là người việt nam. tất 
nhiên nay mai sẽ có thêm những bài giảng 
của các nhà khoa học hàng đầu thế giới 
và sự tham gia của các thính giả quốc tế. 
chỉ qua ví dụ so sánh đơn giản này, chúng 
ta đã có thể thấy một bước tiến đáng trân 
trọng của nền toán học nước nhà. càng 
tự hào bao nhiêu chúng ta càng nhớ đến 
công lao to lớn của các bậc thầy đi trước 
bấy nhiêu, những nhà toán học đã có tầm 
nhìn chiến lược tạo nên đội ngũ hôm nay 
những người việt nam giảng dạy, nghiên 

cứu và ứng dụng toán học ở trong và ngoài 
nước. Đồng thời chúng ta cũng phải luôn 
ghi nhớ sự giúp đỡ và hợp tác của bạn bè, 
đồng nghiệp quốc tế, phải “fairplay”, và 
hậu thế phải tiếp bước các bậc tiền bối để 
phát triển toán học việt nam lên một tầm 
cao mới. 

theo tôi được biết thì từ năm 1967 đến 
nay đã có một số nhà toán học hàng 
đầu thế giới sau khi nhận Giải thưởng 
Fields, như GS. a. Grothendieck (Pháp), 
GS. L. Schwartz (Pháp), GS. a. hironaka 
(nhật Bản), và một số nhà khoa học xuất 
sắc khác, sau khi nhận Giải nobel, như 
GS. J. E. Stiglitz (hoa kỳ, về kinh tế), GS. 
r. J. aumann (israel-hoa kỳ-Đức, về kinh 
tế), …, đã từng sang thăm và giảng bài 
tại việt nam. Ba nhà toán học nói trên 
đã đến thăm cả khu sơ tán trên việt Bắc, 
ngay trong thời gian máy bay Mỹ điên 
cuồng ném bom phá hoại miền Bắc năm 
1967 và đến thăm cả những tỉnh sát biên 
giới phía Bắc sau chiến tranh biên giới 
năm 1979. năm 1967, khi đang học lớp 
10 (trên 10) chuyên toán ao khóa i của 
trường Đh tổng hợp hà nội, tôi đã thấy 
GS. Grothendieck, khi ông lên thăm và 
giảng bài về đại số đồng điều, ở khu sơ 
tán huyện Đại từ, tỉnh Bắc thái. Lần đầu 
tiên trong đời nhìn thấy con trâu đen, ông 
đòi cưỡi. Mọi người đành phải chiều ông, 
nhưng sợ ông bị ngã. nguyên khí quốc tế 
mà! thế là, với cái đầu trọc, ông vừa đội 
mũ rơm vừa cưỡi trâu. những nhà bác học 
hàng đầu thế giới nói trên đã từng ủng hộ 
mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
dân tộc ta chống Mỹ và bọn xâm lược và 
ủng hộ công cuộc xây dựng, đổi mới đất 
nước ta, gần ba mươi năm qua, bằng cả 
trái tim và khối óc của mình.

GiảnG toán hấP DẪn như kể chuyện

trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến 
sẽ có một ngày mà người được mời về 
giảng bài tại việt nam, sau khi nhận Giải 
thưởng Fields hoặc nobel, lại chính là một 
người việt nam, nói tiếng việt! tôi đã cùng 
các thính giả khác nghe từ đầu đến cuối 

>> GS. ngô Bảo châu tiến hành bài giảng đầu 

tiên khai trương viện nccct. Từ phải qua trái: 
GS. nguyễn Phùng hồng, GS. Lê tuấn hoa,      
GS. ngô Bảo châu, GS. nguyễn ngọc thanh     
và GS. trần văn nhung.
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hơn hai giờ bài giảng đầu tiên tại 
viện nccct của GS. ngô Bảo châu 
trong chuỗi bài giảng của anh về 
các dạng tự đẳng cấu và các dạng 
modular (automorphic and modular 
forms). thật xúc động và tự hào khi 
lần đầu tiên chúng tôi được nghe 
một bài giảng trực tiếp bằng tiếng 
việt giọng hà nội thứ thiệt, không 
cần ai phiên dịch, mà giảng viên lại 
là người vừa được trao Giải thưởng 
Fields cao quý nhất về toán học trên 
thế giới. 

GS. ngô Bảo châu giảng bài trong 
một căn phòng khá rộng và lịch sự. 
45 thính giả với mái tóc bạc có, hoa 
râm có, đen có, ngồi chật kín, lắng nghe rất 
chăm chú và ghi chép cẩn thận. Mọi người 
đều biết đây là một cơ hội quý, một cơ hội 
hiếm có, nên phải tận dụng, vì được nghe 
một bài giảng ở tầm cao, chiều sâu và tổng 
hợp như vậy sẽ rất bổ ích cho bất kỳ ai, dù 
người đó muốn có cái nhìn tổng quan hay 
muốn tìm vấn đề cụ thể để đi sâu nghiên 
cứu. GS. châu nói: "Sau khi kết thúc, loạt 
bài giảng của mình và các đồng nghiệp sẽ 
được tập hợp và biên tập lại thành tập bài 
giảng của viện bằng tiếng anh (Lecture 
notes Series of viaSM)".

tôi để ý theo dõi cách GS. châu giảng bài. 
anh nói hoàn toàn bằng tiếng việt, không 
lai từ tây, vừa nói vừa dùng phấn viết nhanh 
lên bảng bằng tiếng anh rất chuẩn mực, 
theo thói quen vì anh đã từng giảng bài 
ở nhiều nơi trên thế giới bằng tiếng anh, 
tiếng Pháp. tôi lại rất thích kiểu "2 trong 
1" này, vì ở dưới các thính giả toán học trẻ 
việt nam còn được học thêm từ vựng toán 
học bằng tiếng anh. tất nhiên sau này khi 
có cả giảng viên và thính giả quốc tế đến 
viện thì cả nói và viết sẽ đều bằng tiếng 

anh. trong suốt bài giảng hơn hai giờ, GS. 
châu không hề dùng powerpoint, không 
hề nhìn một trang tài liệu, giáo án nào, 
tất cả đều từ đầu mà ra, vừa nói vừa viết 
một cách từ tốn, sinh động, hấp dẫn. khi 
vào phòng seminar, anh có đeo một chiếc 
túi da nhỏ, nhưng chắc trong đó không 
có “giáo án”. trong một bức thư điện tử 
trước lúc về việt nam lần này, anh viết một 
cách rất khiêm tốn: “tôi đang dạy một 
chuyên đề về các dạng tự đẳng cấu ở Đh 
chicago nên đang còn nhớ nhiều chi tiết, 
có thể kể lại, sợ sang năm lại quên mất. 
ngoài ra vì tôi cũng hiểu mỗi thứ một chút, 
nên sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, giữ nhịp 
cho seminar”. Mặc dù trong phòng lớn có 
micro, nhưng anh không dùng và nói đủ 
to để mọi người vẫn nghe rõ. tất cả người 
nghe đều bị cuốn hút, cho đến khi kết thúc 
bài giảng không một ai ra về trước và cuối 
cùng là một tràng vỗ tay vang dội.

chỉ trong một khoảng thời gian hơn hai 
tiếng đồng hồ, nhưng với tầm hiểu biết 
sâu rộng và với tài thuyết giảng của mình, 
GS. châu đã "kể" cho người nghe một 
câu chuyện toán học dài xuyên qua gần 

hai mươi thế kỷ, từ thế kỷ thứ iii 
sau công nguyên với các phương 
trình nghiệm nguyên cổ điển của 
Diophantine thành alexandria, từ 
Bài toán lớn Phéc-ma được phát 
biểu năm 1637, cho đến những 
thành tựu toán học kiệt xuất của 
nhân loại trong thế kỷ XX, XXi, 
trong đó có những phần liên quan 
đến chứng minh của anh cho Bổ 

đề cơ bản do r. Langlands phỏng đoán. 
anh cũng đã "vẽ" ra một bức tranh toàn 
cảnh “nối những bến bờ xa lạ” trong toán 
học và vật lý lại với nhau, như phương trình 
Diophantine, lý thuyết số, biểu diễn Galois, 
biểu diễn các nhóm Lie, dạng modular và 
dạng tự đẳng cấu, đường cong elliptic, 
hình học, tô pô, vật lý, …nói là một bức 
tranh toàn cảnh vừa đúng theo cả nghĩa 
đen lẫn nghĩa bóng, vì anh đã để lại một 
bức tranh "kí họa" chiếm hết cả một cái 
bảng to, gồm nhiều lĩnh vực của toán học 
và vật lý được mô tả như những “hòn đảo 
cô lập”, chúng được nối lại với nhau bởi 
các “nhịp cầu” nhằng nhịt. Mỗi "đảo", 
mỗi "cầu" đều có tên, có đảo hai ba tên, 
có cầu hai ba bốn người cùng tham gia 
"bắc". rồi còn chi tiết hơn nữa, nhịp cầu 
đó được bắc khi nào, trong bối cảnh nào. 
và cuối cùng thì Bổ đề cơ bản nằm ở đâu 
trong bức tranh này? nó liên quan đến 
nhiều đảo và cầu trong bức tranh, vì nó là 
cả một chương trình do r. Langlands đề 
xuất từ 30 năm trước.

trước khi GS. châu giảng bài đầu tiên, tôi 

>> Phó thủ tướng nguyễn thiện nhân 

trao Quyết định  thành lập  viện nccct, 
và bổ nhiệm Giám đốc khoa học của viện 
cho GS. ngô Bảo châu

Giáo Dục
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đã nói nhỏ với anh: “hôm nay là ngày 23 
tháng 6, thường là ngày nóng nhất ở việt 
nam, vì theo các nhà khí tượng học, đúng 
giờ ngọ ngày này thì mặt trời ở trên đỉnh 
đầu chúng ta theo phương thẳng đứng 
như pháp tuyến. như vậy trời hôm nay vốn 
đã nóng rồi, nên anh cố chọn cách diễn 
đạt sơ cấp, đại chúng, để chúng tôi dễ hiểu 
anh hơn, để bài giảng bớt khó, bớt "hot" 
đi”. và anh đã làm như vậy. Mấy ngày 
trước khi về việt nam lần này, anh viết 
e-mail cho tôi: "anh nhung chịu "khổ" 
nghe mấy bài giảng này, sau đó là có thể 
hiểu được chứng minh của a. Wiles cho 
định lý lớn Phéc-ma". cũng may là trong 
các năm 1984-1987, tôi có tìm hiểu chút 
ít về chứng minh của G. Faltings cho Giả 
thuyết Mordell và năm 2000, khi cùng hai 
đồng nghiệp dịch cuốn sách bằng tiếng 
anh của tác giả amir D. aczel ra tiếng việt 

nhan đề "câu chuyện hấp dẫn về bài toán 
Phéc-ma", tôi đã được làm quen với các 
khái niệm như phương trình Diophantine, 
đường cong elliptic, dạng modular, phỏng 
đoán của hai nhà toán học nhật taniyama-
Shimura, ..., và lược đồ chứng minh của 
a. Wiles. Mặt khác, cũng nhờ cách diễn 
đạt “dân dã” của anh, nên mặc dù lĩnh 
vực toán học chuyên ngành của tôi hơi xa 
những vấn đề mà anh đề cập đến trong bài 
giảng, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào 
“câu chuyện dài vừa cổ tích vừa hiện đại” 
do anh "kể".

trong bài giảng của mình, GS. ngô Bảo 
châu có nhắc đến tên và thành tựu khoa 
học của nhiều nhà toán học kiệt xuất đã 
từng giành được Giải thưởng Fields, trong 

đó có a. Wiles (1953-) người anh và G. 
Faltings (1954-) người Đức. trong vòng 20-
30 năm gần đây, khi theo dõi tiến độ giải 
quyết Bài toán lớn Phéc-ma trên thế giới, 
tôi để ý nhiều hơn đến hai nhà toán học 
này. Wiles có công lớn vì vào năm 1994 đã 
chứng minh được Định lý lớn Phéc-ma sau 
hơn ba thế kỷ rưỡi tồn tại. khi đó anh đã 
41 tuổi nên không được trao Giải thưởng 
Fields, mà chỉ được trao kỷ niệm chương 
bằng bạc của hội toán học thế giới năm 
1998. năm 1983, Faltings đã chứng minh 
được giả thuyết do một nhà toán học 
người anh là L.J. Mordell (1888-1972) 
nêu ra năm 1922, sau hơn 60 năm tồn 
tại, và anh đã được trao Giải thưởng Fields 
năm 1986. còn ngô Bảo châu (1972-) 
của chúng ta thì sao? năm 2008, anh đã 
chứng minh xong Bổ đề cơ bản do nhà 
toán học canada r. Langlands (1936-) nêu 

ra trước đó 30 năm. So với hai người trước, 
GS. châu "may mắn hơn" theo nghĩa: khi 
anh giải quyết xong vấn đề được nêu ra thì 
người "ra đề" vẫn còn sống và anh còn 
được gặp, được cùng làm việc với ông này 
một thời gian tại viện nghiên cứu cao cấp 
Princeton (iaS, hoa kỳ).

Sáng 28/6/2011, đúng vào ngày sinh của 
mình, GS. ngô Bảo châu đã tiếp tục giảng 
bài thứ hai tại viện, với 50 thính giả tham 
dự. Buổi chiều, GS.tSkh Đỗ ngọc Diệp 
giảng về biểu diễn các nhóm Lie. Sáng 
30/6, GS. châu giảng bài thứ ba cho 57 
thính giả. tới nghe các bài giảng của GS. 
ngô Bảo châu và sau này còn có thể phối 
hợp với GS. châu giảng bài cho trường 
trong ba tháng hè là các giáo sư toán học 

hàng đầu trong nước gần chuyên ngành 
và các nhà toán học trẻ của việt nam từ 
trong nước (có cả một số “bóng hồng 
toán học”) và từ Pháp, Mỹ, …, về, như 
GS. Đoàn Quỳnh, GS.tSkh hà huy khoái, 
GS.tSkh ngô việt trung, GS.tSkh Lê tuấn 
hoa, GS.tSkh nguyễn hữu việt hưng, 
GS.tSkh nguyễn tự cường, GS.tSkh Đỗ 
ngọc Diệp, GS.tSkh Đỗ Đức thái, GS.tS 
nguyễn Quốc thắng, PGS.tS Bùi thế tâm, 
GS.tSkh Lê hải khôi, GS.tSkh Phùng hồ 
hải, tS. nguyễn chu Gia vượng, tS. Lê 
hùng việt Bảo (Đh harvard, Mỹ), tS. ngô 
Đắc tuấn (Đh Paris 13), tS. Bùi hùng, tS. 
Lê Minh hà, tS. Phan Dương hiệu (Đh 
Paris 8-13), tS. ngô Quang hưng (Đh Suny 
Buffalo, Mỹ), … trong số các thính giả đến 
nghe bài giảng có nhiều nhà toán học giỏi 
và nhà toán học trẻ. họ cũng đã từng được 
mời đi giảng bài và hợp tác nghiên cứu 

khoa học ở nhiều nước trên thế giới.

trước khi kết thúc bài viết, tác giả xin 
chúc cho viện nccct của GS. ngô Bảo 
châu, GS. Lê tuấn hoa và chương trình 
trọng điểm quốc gia phát triển toán học 
giai đoạn 2010 - 2020 thành công tốt đẹp, 
góp phần phát triển tóan học việt nam, 
và xin chúc GS. ngô Bảo châu bước sang 
tuổi 40 khỏe mạnh, tiếp tục thành đạt và 
cống hiến nhiều hơn nữa cho tổ quốc việt 
nam và thế giới!

--------

* GS.tSkh. (toán học) trần văn nhung - tổng 

thư ký hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, 

nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo Dục

>> GS.tS Mai trọng nhuận - Giám đốc ĐhQGhn trao bằng tiến sĩ danh dự cho GS. ngô Bảo châu
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Tại hội nghị cấp cao tổ chức tại 
vientian (tháng 11-2004) thủ 
tướng 3 nước Lào - việt nam 

- campuchia đã kí thỏa thuận thành 
lập khu vực tam giác phát triển (the 
triangle Development area-tDa). Lúc 
đầu là 10 tỉnh quanh ngã ba biên giới, 
đến năm 2009 đã nâng lên thành 13 
tỉnh, trong đó việt nam có 5 tỉnh là 
kontum, Gia Lai, Daklak, Dak nông và 
Bình Phước. vừa qua (11-16/7/2011), tôi 
cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa Xii 
tham dự kỳ họp lần thứ ba về chủ đề 
Phát triển Luật pháp và nguồn nhân lực 
cho tDa.

Sau 7 năm tiến hành hợp tác, ba nước 
Đông Dương đã làm được không ít việc 
để hỗ trợ cho sự phát triển của 13 tỉnh 
tại khu vực quan trọng này. Đây là mảnh 
đất cao nguyên rộng lớn tới 143 000 
km2 với dân số 6,7 triệu người, nhưng vì 

phần lớn là các dân tộc ít người sống ở 
miền núi nên mật độ dân cư chỉ khoảng 
46 người/km2. khu vực tDa với nguồn 
tài nguyên phong phú và có tính đa dạng 
sinh học cao nên đã có nhiều doanh 
nghiệp quan tâm đầu tư vào đây. các 
dự án đã và đang thực hiện thuộc các 
lĩnh vực thủy điện, khai thác và chế biến 
khoáng sản, trồng và chế biến sản phẩm 
cây công nghiệp có giá trị cao (nhất là 
các công ty cao su phát triển tại nam Lào 
và Đông bắc campuchia)…kinh tế khu 
vực đã tăng khoảng 10,2%/năm trong 
giai đoạn 2005-2010. các trục giao 
thông quan trọng đã được nâng cấp và 
mở rộng (đường 18B của Lào, đường 78 
của campuchia và đường 14 của việt 
nam. Ba nước đã kí kết thỏa thuận ưu 
đãi đặc biệt tại tDa nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho nhân dân, hàng hóa và 
phương tiện qua lại, khuyến khích đầu 
tư thương mại… trang tin điện tử với 4 

thứ tiếng (thêm cả tiếng anh) với sự hỗ 
trợ tích cực của việt nam về nhân lực và 
trang thiết bị đã ngày càng phát huy tác 
dụng. ngày 15-11-2010 ba thủ tướng 
đã phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch tổng thể tDa cho 
phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh sự 
giúp đỡ lẫn nhau giữa ba nước anh em, 
tDa còn tranh thủ được sự ủng hộ của 
nhiều nước khác. chẳng hạn nhật Bản 
đã hỗ trợ 20 triệu uSD…các tổ chức 
giao lưu giữa thanh niên và nhân dân 
ba nước tại tDa đã làm thắt chặt thêm 
tình hữu nghị sắt son giữa ba dân tộc 
anh em.

trong kỳ họp lần này ba bên đều nhấn 
mạnh đến yêu cầu cần quan tâm thích 
đáng hơn đến thế mạnh của từng nước, 
nhất là trong các lĩnh vực trồng và chế 
biến sản phẩm các cây công nghiệp, 
phát triển khai khoáng, thủy điện, tiếp 

GS.nGnD nGuyễn Lân DũnG

khu taM Giác Phát triển: 

Biểu tượnG của tình hữu nGhị

Giáo Dục
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cận thị trường các nước khác, đẩy mạnh 
hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, 
đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, tích 
cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân 
trí và bảo vệ bền vững môi trường sinh 
thái. việc hợp tác kinh tế - xã hội cần 
gắn liền với việc đảm bảo trật tự xã hội, 
giữ vững ổn định an ninh chính trị. Ba 
bên sẽ thông qua và thực thi chính sách 
tối huệ quốc đối với các sản phẩm bản 
địa trong khu vực, khuyến khích sự tham 
gia đầy đủ và tích cực của khu vực kinh 
tế tư nhân, tăng cường hoạt động du 
lịch và tổ chức các triển lãm thương mại 
trong khu vực, tăng cường thu hút nhiều 
hơn các nhà đầu tư nước ngoài để hợp 
tác xây dựng các cơ sở hạ tầng. Ba bên 
nhất trí đề nghị Quốc hội ba nước thành 
lập ủy ban Liên quốc hội. Ba bên thỏa 
thuận thúc đẩy việc tuần tra và bảo vệ 
các mốc biên giới. Ba bên sẽ ban hành 
Giấy thông hành chung cho nhân dân 
khu vực biên giới, phấn đấu thành lập 
trạm kiểm soát một cửa tại cửa khẩu 
ba nước, tổ chức hội nghị định kỳ giữa 
chính quyền cấp tỉnh trong khu vực. hội 
nghị lần thứ tư sẽ được Quốc hội việt 
nam đăng cai tổ chức tại một địa điểm 
thuộc cao nguyên miền trung.

nhân dịp tiếp xúc với các nghị sĩ Lào và 
campuchia tôi tranh thủ tìm hiểu tình 
hình phát triển chung của hai nước bạn 
hiện nay. các bạn Lào cho biết Đại hội 
Đảng nhân dân cách mạng Lào lần thứ 
9 họp vào trung tuần tháng 3 năm nay 
đã khẳng định việc đổi mới toàn diện 

một cách vững chắc, tạo cơ hội đột phá 
trong 4 lĩnh vực: kỹ năng, phát triển tài 
nguyên con người. hệ thống và quy chế 
quản lí hành chính nhà nước, giải quyết 
nghèo đói. chủ tịch Đảng kiêm chủ tịch 
nước là đồng chí chummaly Sayasone . 
Quốc hội khóa vii cũng vừa họp lần đầu 
và bầu ra các đồng chí lãnh đạo cao cấp: 
chủ tịch Quốc hội Pani yathotou và thủ 
tướng thongsin thammavong. Quốc 
hội Lào dự kiến đến năm 2015 thu nhập 
bình quân đầu người sẽ đạt 1700 uSD.

các bạn campuchia cho biết Đảng nhân 
dân campuchia tiếp tục duy trì thế và 
lực vững chắc. thủ tướng hun Sen nhận 
được sự ủng hộ của đông đảo nhân 
dân. con trai của ông được phong hàm 
trung tướng và làm Phó tư lệnh lục quân 

rcaF. cựu giám đốc nhà tù toulSleng 
đã bị kết án 35 năm tù và tòa án sẽ 
tiếp tục xét xử khieu Samphon, nuon 
chea, yeng Sari. yeng thearith. kinh tế 
campuchia đang đà hồi phục, GDP năm 
2010 tăng 5,7%, dự tính năm 2011 lên 
6,5%, vụ mùa 2010-2011 dư thừa 3,9 
triệu tấn lứa , dự trữ ngoại tệ là 2,9 tỷ 
uSD và năm 2010 đã đón tới 2,5 triệu 
khách du lịch. việt nam đã có 89 dự 
án đầu tư được cấp phép vào cPc với 
tổng số vốn trên 2 tỷ uSD và trong 5 
năm tới dự kiến sẽ vượt 6 tỷ uSD. ngày 
15/2/2011, chính phủ campuchia đã 
đóng cửa trại tạm cư ở Phnôm Pênh cho 
những người từ tây nguyên vượt biên 
và không để tổ chức kkk tuyên truyền 
xuyên tạc chính sách của việt nam với 
người khmer nam Bộ. trong thời gian 
tới hy vọng chính phủ campuchia sẽ 
thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc 
với việt nam và triển khai việc cấp phát 
thẻ ngoại kiều cho bà con ta.

khu vực tam giác phát triển sẽ là biểu 
tượng sinh động cho tình hữu nghị 
truyền thống của ba nước Đông Dương 
và là mô hình cho sự hỗ trợ giúp nhau 
cùng nhanh chóng phát triển tại một 
khu vực mà nhân dân cả ba nước đang 
còn gặp nhiều khó khăn nhất so với các 
khu vực khác.

Giáo Dục
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khai nGuỒn ý tưởnG

ngay từ những ngày đầu thành lập, GS.vS 
nguyễn văn hiệu – hiệu trưởng đầu tiên 
sáng lập trường  Đh công nghệ, nguyên 
là một lãnh đạo đồng thời là một nhà khoa 
học có tầm ảnh hưởng đặc biệt trong và 
ngoài nước - đã ấp ủ nhiều ý tưởng về mô 
hình liên kết trường – viện. GS.vS nguyễn 
văn hiệu luôn khẳng định rằng ĐhQGhn 
có tiềm năng vô cùng lớn trong nghiên 
cứu cơ bản, xương sống của nền khoa học 
công nghệ nước nhà. các viện nghiên cứu 
có một lực lượng cán bộ khoa học - nghiên 
cứu viên giàu kinh nghiệm, có thể cùng 
các đơn vị của ĐhQGhn thực hiện đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu cấp thiết của thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh 
hội nhập. 

những năm tháng sau đó, GS.tS nguyễn 
hữu Đức – hiệu trưởng thứ 2 của trường 
Đh công nghệ (nay là Phó Giám đốc 
ĐhQGhn) đã kế tục ý tưởng của vị hiệu 
trưởng tiền nhiệm, tiếp nối bằng những 
việc làm cụ thể. các văn bản thỏa thuận 
hợp tác giữa trường Đh công nghệ với 
một số viện nghiên cứu (trong đó có iMi) 
và doanh nghiệp lần lượt được ký kết, là 
cơ sở pháp lý tạo điều kiện triển khai các 
hoạt động phối hợp đào tạo giữa các đơn 
vị trong thực tế. 

với phương châm phối hợp đào tạo được 
nhà trường áp dụng là “phát huy thế 
mạnh về khoa học cơ bản của ĐhQGhn 
để phát triển các ngành công nghệ trọng 
điểm" cộng hưởng với giải pháp "bảo 
đảm kết hợp giữa viện nghiên cứu và 
trường đại học, gắn nghiên cứu - triển khai 

với sản xuất - kinh doanh" và xuất phát 
từ các nhu cầu trong thực tế của doanh 
nghiệp, chương trình cử nhân công nghệ 
cơ điện tử đã được thiết kế và triển khai là 
kết quả của sự phối hợp giữa trường Đh 
công nghệ, tập đoàn iMi và viện cơ học 
thuộc viện khoa học và công nghệ việt 
nam. chương trình đã phát huy và khai 
thác tiềm lực của cơ sở đào tạo có uy tín, 
đơn vị khoa học giàu nội lực và một tập 
đoàn trực thuộc Bộ công thương, có nhu 
cầu đặc biệt trong cơ cấu cán bộ có trình 
độ cao, chất lượng cao tham gia sản xuất, 
kinh doanh một số lĩnh vực đặc biệt, công 
nghệ cao trọng điểm của đất nước. 

khóa học Đặc Biệt

năm học 2007 – 2008 là năm học mở đầu 
của chương trình đào tạo cử nhân công 
nghệ cơ điện tử, với 76 sinh viên nhập 
học. Đây đồng thời là năm học đầu tiên 
nhà trường áp dụng các yếu tố tích cực 
của phương thức đào tạo theo tín chỉ cho 
tất cả các ngành học. Sau 4 năm học tập 
và rèn luyện tại trường, 73 sinh viên đã đủ 
điều kiện để nhận bằng cử nhân, trong 
số những người tốt nghiệp có hơn 95% 

Lễ tốt nGhiệP của các cử nhân nGành cÔnG nGhệ cơ Điện tử 
Đánh Dấu Một Mốc Son trên chặnG ĐườnG Phát triển của 

trườnG Đh cÔnG nGhệ - Một Đơn vị của ĐhQGhn có Sứ MạnG 
Đào tạo nGuỒn nhân Lực trình Độ Đại học, Sau Đại học và 
BỒi DưỡnG nhân tài thuộc Lĩnh vực khoa học, cÔnG nGhệ

hiệu Quả và Lợi ích của Một MÔ hình
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sinh viên đạt loại giỏi, khá. ngoài học bổng 
khuyến khích học tập của nhà nước, hầu 
hết các sinh viên ngành công nghệ cơ 
điện tử đều nhận được học bổng của các 
cơ sở doanh nghiệp trong và ngoài nước, 
thậm chí có sinh viên được nhận học bổng 
nhiều lần. kết thúc khóa đào tạo, sinh viên 
nguyễn văn Lăng – thủ khoa ngành học 
này đã vinh dự được Giám đốc ĐhQGhn 
trao tặng Bằng khen vì những thành tích 
xuất sắc trong học tập.

trao đổi thông tin về kết quả đáng khích 
lệ của khóa đào tạo này, một số giảng viên 
có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo 
dục cho rằng: sở dĩ sinh viên có kết quả 
học tập tốt như vậy là do có nền tảng kiến 
thức vững vàng ở bậc phổ thông và bằng 
chứng là điểm thi đầu vào của các sinh viên 
này khá nổi trội so với các sinh viên cùng 
khóa học. 

khóa đào tạo 2007 – 2011 ngành công 
nghệ cơ điện tử là khóa sinh viên có việc 
làm ngay sau khi tốt nghiệp cao nhất 
không chỉ so với các đơn vị đào tạo ở 
ĐhQGhn. Gần 100% tân cử nhân đã có 
việc làm đúng chuyên môn được đào tạo. 
hơn 60% sinh viên đã có việc làm tại iMi và 
số còn lại làm việc tại một số doanh nghiệp, 
tập đoàn kinh tế có thương hiệu mạnh. có 
4 cử nhân của ngành công nghệ cơ điện 
tử đủ điều kiện được ký hợp đồng nguồn 
với trường, tiếp tục phát triển trên con 

đường đào tạo và nghiên cứu khoa học.

theo Phó tổng Giám đốc iMi – tS. trần 
ngọc hưng thì các cử nhân khóa 2007 
– 2011 hoàn toàn có thể thích ứng ngay 
với các vị trí công tác tại doanh nghiệp 
bởi trong suốt quá trình đào tạo, sinh viên 
ngành công nghệ cơ điện tử đã có cơ hội 
thực hành, thực tập và làm quen tại các cơ 
sở sản xuất thuộc tập đoàn. Đây chính là 
những kết quả và lợi ích cụ thể từ mối quan 
hệ hợp tác 3 bên trường – viện – Doanh 
nghiệp. 

tiềM nănG và triển vọnG 

trong thời gian tới, nhiều cử nhân khóa 1 
sẽ có cơ hội học tập bậc thạc sĩ ngay tại 
trường Đh công nghệ - GS.tSkh nguyễn 
Đông anh, viện trưởng viện cơ học (viện 
khoa học và công nghệ việt nam), chủ 
nhiệm khoa cơ học kỹ thuật và tự động 
hóa (trường Đh công nghệ) chia sẻ. Ông 
nhấn mạnh chương trình đào tạo thạc sĩ 
công nghệ cơ điện tử đã được xây dựng 
và chờ sự cho phép của ĐhQGhn. Sau khi 
khóa đào tạo cử nhân đầu tiên tốt nghiệp 
2 năm thì chương trình thạc sĩ mới bắt đầu 
được triển khai.

trong 5 năm gần đây, trường Đhcn đã 
tuyển dụng thêm được gần 40 tiến sĩ, đưa 
tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt gần 
60% tổng số giảng viên cơ hữu, cử gần 40 
cán bộ trẻ đi làm nghiên cứu sinh ở nước 

ngoài. Là đơn vị tiên phong ở việt nam xây 
dựng mô hình khoa/ đơn vị phối thuộc 
trong quá trình triển khai hợp tác trường – 
viện – Doanh nghiệp, thu hút nhiều giảng 
viên kiêm nhiệm đến từ các viện nghiên 
cứu cùng phát triển các ngành khoa học có 
nhu cầu xã hội cao, trường Đh công nghệ 
trở thành đối tác tin cậy của các trường đại 
học, viện nghiên cứu và tập đoàn công 
nghiệp lớn trong nước và trên thế giới. 
nhà trường đã tạo lập môi trường và nhiều 
điều kiện thuận lợi (về cơ chế, trang thiết 
bị, phòng thí nghiệm, đề tài, dự án,...) để 
đội ngũ cán bộ được phát huy năng lực 
chuyên môn, niềm đam mê nghiên cứu 
khoa học, cùng xây dựng trường theo mô 
hình đại học nghiên cứu, tiêu biểu trong 
hệ thống giáo dục đại học việt nam, đạt 
trình độ ngang tầm các trường đại học tiên 
tiến trong khu vực Đông nam á, trong đó 
có một số ngành, chuyên ngành đạt trình 
độ quốc tế.

tại lễ tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân, 
đa số các sinh viên khóa 1 ngành công 
nghệ cơ điện tử đã nhận học bổng từ iMi 
holdings. tuy giá trị vật chất của các học 
bổng này không lớn nhưng đã mang đến 
cho các tân cử nhân niềm tin về chế độ đãi 
ngộ cán bộ của một tập đoàn công nghiệp 
hàng đầu việt nam, khích lệ sự cống hiến 
của mỗi cử nhân.

Đỗ nGọc DiệP
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Tôi vừa về hưu với chức danh Giáo 
sư bậc đại học. tôi muốn được 
đem trải nghiệm một đời hoạt 

động nghề nghiệp để góp phần vào 
những cuộc tranh cãi về tình hình nền 
Giáo dục đại học nước ta (Pháp).

tôi đã chọn nghề dạy học, và việc hành 
nghề ở bậc đại học của tôi đã diễn ra 
trong danh dự. Để làm tốt công việc 
đó, cũng giống như hầu hết các đồng 
nghiệp, tôi đã bằng lòng chịu vô số hy 
sinh: với một giáo sư đại học chăm chỉ, 
thật ít có những ngày nghỉ cuối tuần 
mà lại không phải mó vào chuyện gì 
liên quan đến nghề dạy học của mình, 
và những kỳ nghỉ thực thụ thì bao giờ 
cũng ngắn. 

Giáo sư bậc đại học là người làm công 
việc giảng dạy, một nhà nghiên cứu, và 
một người làm công việc điều hành. như 
vậy, suốt cuộc đời hành nghề của mình, 
giáo sư đại học có khả năng đa dạng 
hóa các hoạt động và thể hiện được 
các khả năng của mình theo nhiều cách 
khác nhau. ngày nào vị đó cũng gặp gỡ 
va chạm với những cá nhân khác nhau 

trong những mối quan hệ đa dạng khiến 
mình tránh khỏi lối hành xử khuôn sáo 
nó bóp nghẹt tính cá nhân của mình. 
những cá nhân này tạo thành một cộng 
đồng lao động hướng về các sinh viên, 
một cộng đồng chỉ có thể vận hành tử 
tế nếu như nền tảng giá trị của nó là sự 
khoan dung, sự tôn trọng lẫn nhau và sự 
phục vụ. khi những giá trị này biến mất, 
thì chính cái thể chế trường đại học của 

mình bị đụng chạm.

Đặc quyền của nhà giáo là... được dạy 
học. Được làm việc với những thanh niên 
mỗi năm mỗi đổi mới và lại được ta dõi 
theo năm này qua năm khác, do đó và 
vì đó mà giữ được cho bản thân ta trẻ 
mãi trong tâm hồn, được truyền bá tri 
thức và đem lại tình yêu tri thức, được 
học cách tư duy và diễn đạt những điều 
mình suy tư một cách có phương pháp 
và lương thiện, và nhờ vậy mà luôn được 
ở đỉnh cao của tri thức thông qua công 
việc nghiên cứu và viết lách. Đôi khi cũng 
lại được nhắc nhở về các quy tắc nghĩa 
vụ công dân và chính mình cũng tôn 
trọng các quy tắc công dân ấy: đó quả 
thật là một trong những nghề đẹp đẽ 
hơn cả, cái nghề đem lại cho ta một tình 
cảm mạnh mẽ thấy mình có ích cho xã 
hội và đôi khi cũng thấy mình vô cùng 
khoan khoái. Để hoàn thành sứ mệnh 
của mình, vị giáo sư đại học được tự do 
vô cùng. Dù cho đôi khi cũng bị chê trách 
vì những điều lạm dụng do chính cái tự 
do đó tạo ra, song cái tự do này thật 
phong phú: không có nó thì chẳng có gì 
là năng động, chẳng có cởi mở, chẳng 

cảM nGhĩ của Một Giáo Sư về hưu

GS. aLain FEnEt

>> ảnh minh họa
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có gì phải xét lại nữa. cái tự do này là 
nền tảng căn bản, nhất là trong khoa 
học xã hội, tại đây tự do là một điều kiện 
để việc chuyển giao tri thức có hiệu lực. 
tôi đã sử dụng cái tự do này trong các 
giáo trình và trong các xuất bản phẩm 
của mình và đôi khi còn sử dụng nó theo 
một cung cách không có lợi lắm cho 
nghề nghiệp mình. với chừng bấy nhiêu 
điều, tôi đã về hưu mà chẳng có chút 
gì luyến tiếc. còn có những lý do riêng 
trong chuyện này mà biểu hiện ra ngoài 
là chút gì đó mệt mỏi. nhưng các lý do 
đó đều không thể tách ra khỏi một cuộc 
trải nghiệm liên tục, tóm lại chỉ là một 
cảm giác lúc nào cũng mặt đối mặt với 
một tình trạng kém cỏi.

trước hết là tình trạng nghèo nàn về tài 
chính. Dĩ nhiên chẳng phải là tôi cố tình 
không biết rằng nghề này lương thấp, 
nhưng tôi đã không lượng được mức độ 
áp lực của việc này đối với chính sự hành 
nghề. Đôi khi vào những dịp có các cuộc 
gặp gỡ quốc tế thì tôi lại thấy ngượng, 
phải mất một thời gian dài tham dự các 
cuộc gặp gỡ như vậy tôi mới thấy rằng 
tiền nong là một cản trở cho sự hoàn 
toàn hòa nhập vào cộng đồng đại học. 
từ 12 năm nay, hẳn là chính sách trợ 
cấp cho những nghiên cứu ở bậc tiến sĩ, 
việc kín đáo cấp và không cấp theo một 
quy trình không minh bạch, đã có thể 
giải quyết chuyện tiền nong cho một số 
người nào đấy, song cái giá phải trả lại 
là sự thất vọng và sự hồ nghi ở rất nhiều 
người khác.

Đối với cá nhân thì tình trạng tài chính 
tồi tệ này chỉ là một phương diện của 
nạn thiếu tài trợ kinh niên ở bậc Đại học. 
kể từ cái thời tôi là sinh viên năm thứ 
nhất ngồi trên bậc lên xuống ở đại giảng 
đường và ghi bài vào cuốn vở đặt trên 
đùi, tôi không lúc nào không thấy các 
hậu quả ngao ngán của chuyện đó. Dù 
là so sánh ở cấp độ quốc gia hay quốc tế, 
nguyên nhân thì ai ai cũng hiểu cả rồi: 
các con số ai ai cũng biết rồi, và tự chúng 
nói lên tất cả. chắc phải làm bộ trưởng 
thì mới phủ nhận chuyện này. Sinh viên 
Mỹ, canada và sinh viên những nước 
khác đều tỏ ra kinh hoàng khi họ phát 
hiện các buổi giảng bài tại đại giảng 
đường ở nước ta có đến hàng trăm 
sinh viên ngồi nghe, một thảm họa sư 

phạm tất yếu, cùng với những sinh viên 
làm việc theo nhóm gọi tên là "nhóm 
có hướng dẫn" đông tới ba chục hoặc 
nhiều hơn nữa. thực tế này cũng gần 
giống với hoàn cảnh tồi tệ trong nghiên 
cứu các môn nhân văn và Xã hội. tôi đã 
từng trải qua biết bao nhiêu cuộc họp 
bất tận tại hội đồng khoa học chỉ để làm 
công việc chia bôi đến là đau khổ vài 
chục nghìn franc!...

tiếp theo là tình trạng nghèo nàn về 
trí tuệ của một bộ phận ngày càng lớn 
những sinh viên bắt đầu vào học ở các 
khoa. Mỗi năm, một phần ba trong 
số đó với điểm số trung bình không 
đạt mức 6/20 đã không được học tiếp. 
nghĩa của những từ tương đối giản đơn 
họ cũng không biết. Lời giảng trong 
giáo trình do ông thầy chuẩn bị đôi khi 
trừu tượng đã khiến họ chóng mệt mỏi, 
cứ như thể họ nghe giảng bằng tiếng 
nước ngoài vậy. còn về chuyện viết lách 
của họ thì, không nói chuyện bài viết bị 
tàn sát vì lỗi chính tả, bản thân việc làm 
chủ ngôn ngữ đã hỏng rồi khi những 
lỗi cú pháp cơ bản đã không được tôn 
trọng. trường trung học phổ thông đã 
làm gì những năm qua để cho một số 
đông đáng kể các tú tài đã dùng tính từ 
như là động từ vậy? Đặt câu hỏi này tức 
là lên án cái trò hề các hội đồng thi phải 
đạt được các chỉ tiêu đặt ra bởi một hệ 
thống "đuổi kịp và vượt" ào ào như thác 
đổ, mọi việc diễn ra dưới con mắt bất 
lực của một giáo sư Đại học được ngồi 
đó cho đúng yêu cầu, hệt như tôi từng 
nhiều lần bị làm như thế, để ngồi vào 
ghế chủ tịch hội đồng thi, để nuôi cái 
câu chuyện hão huyền rằng bằng tú tài 
là điều kiện đầu vào bậc đại học. hằng 
năm có nhiều bạn trẻ bị lạm dụng như 

vậy khi họ ghi danh vào năm thứ nhất 
Đại học chỉ để mất thì giờ, mất tiền, và 
tệ hơn nữa là mất lòng tự tin.

nhưng ở đây ta bắt gặp cái độc đáo 
riêng của Pháp đó là sự phân chia ra 
thành Đại học tinh hoa và Đại học 
thường (Grandes Écoles và université). 
hệ thống hóa như vậy để cho các tầng 
lớp thống trị có thể thắng trong cuộc vật 
lộn giành các vị trí và công ăn việc làm và 
tránh được những hệ quả của một công 
cuộc dân chủ hóa ngoài vỏ. những hậu 
quả tai hại sẽ càng trầm trọng thêm do 
hiện nay người ta đã đề ra những biện 
pháp cho phép các trường đại học tinh 
hoa có thể tuyển được "những sinh viên 
xuất sắc nhất" ở những trường trung 
học tại các vùng ngoại ô nghèo. những 
sinh viên kém hơn sẽ được đẩy hết vào 
các trường đại học bình thường.

kết quả là, tôi được chứng kiến năm thứ 
nhất đại học giống như một kiểu "cấp 
trung học phổ thông" tuần tự đi lên, 
điều này khiến cho các giáo sư đại học 
phải thêm gánh nặng cho những hoạt 
động cận-sư phạm, quan liêu và quá cụ 
thể, mà do chỗ không có đủ người, nên 
đã làm thay đổi hẳn bản chất nghề dạy 
học trong khá nhiều đồng nghiệp chúng 
ta. 

tôi ước mơ có những trường đại học 
mạnh, được trang bị đầy đủ, tự trị trong 
khuôn khổ quốc gia, tôi ước mơ hợp 
nhất các trường đại học tinh hoa như 
của trung tâm Quốc gia nghiên cứu 
khoa học (cnrS) trong các trường đại 
học, tôi ước mơ một định hướng bắt 
buộc đối với các sinh viên hoặc một kỳ 
thi nhập học, tôi ước mơ có trợ cấp cho 
sinh viên, một yêu sách rồi sẽ phải trở 
thành chính thức.

tôi đang mơ ước...

 PhạM toàn (dịch)

>> nhà nghiên cứu Phạm toàn
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Lực Bất tònG tâM

chúng ta vẫn nghĩ ngày nay là thời đại 
của “trao đổi chất xám” nhưng theo 
quan điểm của chúng tôi, vấn đề chảy 
máu chất xám vẫn đang diễn ra rất trầm 
trọng.

trung Quốc và nhiều nước khác vẫn 
đang tiếp tục nỗ lực thu hút nhân tài tốt 
nghiệp tại các đại học tiên tiến ở nước 
ngoài trở về.  thực tế là phần lớn sinh 

viên nước này (và cả ấn Độ) đi ra nước 
ngoài trong hơn 20 năm qua đã không 
quay trở lại. những nỗ lực gần đây của 
trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề trên 
còn quá khiêm tốn so với tốc độ tăng 
trưởng kinh tế và khoa học của nước 
này.

Lịch sử chứng kiến nhiều cố gắng của 
các chính phủ trong việc thu hút nhân 
tài trở về. ấn Độ là một ví dụ, chính phủ 
nước này đã triển khai nhiều chương 

trình nhằm thu hút trí thức ở nước ngoài. 
Một trong những khó khăn là vấn đề trả 
thu nhập. tuy nhiên, vấn đề chính lại là 
điều kiện và môi trường khoa học ở ấn 
Độ đang có rất nhiều vấn đề. nhiều nhà 
khoa học nước này trở về theo chương 
trình thu hút nhân tài của chính phủ, 
sau đó đã quay trở lại phương tây vì cảm 
thấy điều kiện và môi trường khoa học 
không phù hợp. Duy chỉ có viện công 
nghệ và Quản lý ấn Độ là đạt được chút 
ít thành công.

chính phủ trung Quốc, bằng rất nhiều 
cách, nỗ lực thu hút học giả trở về 
nhưng cũng không đạt được nhiều kết 
quả. Bộ Giáo dục và ủy ban công tác với 
chuyên gia nước ngoài mới đây đã triển 
khai chương trình 111 với nhiều hỗ trợ 
về tài chính, mục tiêu sẽ thu hút khoảng 
1000 học giả từ 100 trường đại học 
hàng đầu trở về với mục tiêu xây dựng 
100 nhóm nghiên cứu sáng tạo đẳng 
cấp quốc tế tại các đại học trung Quốc. 
theo kế hoạch, các chuyên gia này sẽ 
làm việc với các chuyên gia trong nước 
qua đó nâng cao chất lượng nghiên 
cứu nói riêng cũng như khả năng cạnh 

trunG Quốc: 

khó thu hút trí thức về nước LàM việc
GS. PhiLiP G. aLtBach, GS. Wanhua Ma

nền khoa học tại các nước ĐanG 
Phải ĐươnG Đầu với vấn Đề hẪnG hụt 
nGuỒn nhân Lực khoa học trình Độ 
cao khi Mà Phần Lớn các Giáo Sư 
hànG Đầu Đã nGấP nGhÉ tuổi nGhỉ hưu. 
việc thu hút Đội nGũ trí thức từ  các 
nước Phát triển PhươnG tây Quay trở 
về Được cho Là Một Giải PháP chiến 
Lược. tuy vậy, thực tế cho thấy, việc 
thu hút nhữnG trí thức kiều Bào hỒi 
hươnG ĐanG GặP rất nhiều khó khăn. 
Bản tin ĐhQGhn Xin trân trọnG Giới 
thiệu Bài viết của GS PhiLiP G. aLtBach 
và GS Wanhua Ma về nhữnG Gì ĐanG 
Diễn ra ở trunG Quốc.

Giáo Dục
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tranh khoa học nói chung của trung 
Quốc trên bình diện quốc tế. chương 
trình được khởi động từ năm 2005 này 
là minh chứng cho sự quyết tâm cũng 
như nhu cầu cấp bách của việc thu hút 
các nhà khoa học trình độ cao trở về. 
cho đến nay chương trình 111 đã lựa 
chọn được 662 học giả và hiện đang có 
310 người đang làm việc tại các đại học 
nghiên cứu ở trung Quốc.

hậu Quả khó LườnG

tuy vậy, chương trình này cũng tạo ra 
một số vấn đề không dự báo được từ 
trước. nhiều đại học trung Quốc không 
hiểu hết bản chất của thị trường lao 
động chất xám quốc tế và trong quá 
trình tuyển chọn, họ thường chỉ dựa 
vào sơ yếu lý lịch, kết quả học tập, chức 
danh khoa học, quan hệ cá nhân và thư 
giới thiệu chứ không có những đánh giá 
cẩn thận về sự phù hợp của ứng viên 
với môi trường và điều kiện làm việc của 
họ. Đôi khi, một số trường đại học nhận 
thấy rằng những học giả đồng ý quay 
trở về lại không phải thực sự là người họ 
mong muốn. nhiều người đã bước đến 
giai đoạn xế chiều của sự nghiệp tại hoa 
kỳ hay anh Quốc, và trở về đơn giản vì 
chỉ muốn tìm kiếm một công việc nhàn 

hạ hơn. nhiều người lại lợi dụng chương 
trình này để tạo danh tiếng nhằm thực 
hiện những mục đích cá nhân khác. và 
sự thực là các nhà khoa học hàng đầu 
từ các đại học danh tiếng phương tây 
không muốn trở về hẳn. họ thường chỉ 
chấp nhận một vị trí bán thời gian để có 
thể định kỳ trở về giảng dạy, tư vấn và 
hợp tác với các giáo sư sở tại. thực trạng 
này có vẻ như lại là kết quả hợp tác tốt 
nhất đối với các giáo sư hoa kiều.

Một hệ quả khác không lường trước đối 
với chương trình này là vấn đề lương 
bổng. những người trở về có lương cao 
hơn thường tạo sự đố kị cho các đồng 
nghiệp trong nước. thành công của 
chương trình này có thể bị đe dọa bởi 
thực tế sự bất cân xứng về lương bổng 
và điều kiện làm việc giữa những người 
trở về với những giáo sư bản địa. khi 
những giáo sư bản địa cảm thấy những 
người mới trở về không đóng góp nhiều 
hơn họ, họ sẽ bất hợp tác, điều đó gián 
tiếp làm hủy hoại môi trường làm việc. 
trong khi nhiều học giả trở về vẫn có thể 
nói tiếng trung nhưng vấn đề là họ vẫn 
chưa hòa nhập được văn hóa học thuật 
mới ở trung Quốc. thiếu hợp tác với các 
đồng nghiệp bản địa và vấn đề của tái 

hòa nhập cũng chính là những vấn đề 
nổi cộm của chương trình này.

Đối với các nước đang phát triển và có 
thu nhập trung bình, sử dụng chất xám 
trở về từ các nước phương tây là một 
mục tiêu đúng đắn. tuy vậy, trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, thu hút những nhà 
khoa học xuất sắc nhất trở về không 
phải là nhiệm vụ đơn giản, thực tế cho 
thấy là phần lớn các nỗ lực đều thất bại. 
và chừng nào vẫn còn khoảng cách 
về điều kiện làm việc, lương bổng, môi 
trường, tự do học thuật thì những người 
giỏi nhất và xuất sắc nhất sẽ còn không 
muốn trở về. những người đang ở độ 
chín của sự nghiệp, đang có năng suất 
khoa học cao sẽ chỉ muốn ở lại nước 
ngoài.

Giải pháp lúc này chỉ có thể là làm sao để 
vẫn giữ mối liên hệ với các nhà khoa học 
hàng đầu ở nước ngoài nhằm tạo nên 
những kết quả tốt nhất mà không làm 
hại gì đến môi trường học thuật vốn có.

PhạM hiệP (dịch)

Giáo Dục
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tổ chức các Đội hoànG Sa và Bắc 
hải, hình thức Độc Đáo Duy nhất 
của Quá trình Xác LậP và thực thi 
chủ Quyền trên các vùnG Quần 
Đảo nGoài Biển ĐÔnG tronG các 
thế kỶ Xvii-Xviii

cuốn sách xưa nhất và ghi chép khá đầy 
đủ và cụ thể về các đội hoàng Sa, Bắc hải 
là Phủ biên tạp lục của nhà bác học Lê 
Quý Đôn viết vào năm 1776. Sách chép: 
“Phủ Quảng ngãi ở ngoài cửa biển xã 
an vĩnh huyện Bình Sơn có núi gọi là cù 
Lao ré...; phía ngoài nữa lại có đảo Đại 
trường Sa, trước kia có nhiều hải vật và 
những hoá vật của tàu, lập đội hoàng Sa 

để lấy, đi 3 ngày 3 đêm thì mới đến, là 
chỗ gần xứ Bắc hải.... trước họ nguyễn 
đặt đội hoàng Sa 70 suất, lấy người xã 
an vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm 
cứ tháng 2 nhận giấy sai đi, mang lương 
đủ ăn 6 tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền 
câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến 
đảo ấy. ở đây tha hồ bắt chim bắt cá 
mà ăn. Lấy được hoá vật của tàu, như 
là gươm, ngựa, hoa bạc, tiền bạc, hòn 
bạc, đồ đồng, khối thiếc, khối chì, súng, 
ngà voi, sáp ong, đồ sứ, đồ chiên, cùng 
là kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải 
sâm, hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng 
8 thì về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân 

để nộp, cân và định hạng xong, mới cho 
đem bán riêng các thứ ốc vân, hải ba, hải 
sâm, rồi lĩnh bằng trở về...

họ nguyễn lại đặt đội Bắc hải, không 
định bao nhiêu suất, hoặc người thôn tứ 
chính ở Bình thuận, hoặc người xã cảnh 
Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai 
đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần 
đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc 
hải, cù lao côn Lôn và các đảo ở hà tiên 
tìm lượm vật của tàu và các thứ đồi mồi, 
hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội 
hoàng Sa kiêm quản...

… tôi đã từng thấy một đạo công văn 

 GS.tS nGuyễn QuanG nGọc

việt naM có Bờ Biển Dài, với vùnG Biển rộnG. Biển và Đảo Suốt tiến trình Lịch Sử LuÔn LuÔn Giữ vị trí 
trọnG yếu tronG Đời SốnG kinh tế, chính trị, Xã hội của Đất nước. 

từ thời kỳ tiền Sử cho Đến nGày nay, con nGười ở các vùnG nội Địa việt naM Liên tục tiến ra chiếM 
Lĩnh, khai Phá, Sinh SốnG trên các Đảo, Quần Đảo. Bắt Đầu từ các thời Lý - trần - Lê, Biển ĐÔnG Đã 
trở thành chiến Lược Phát triển của Quốc Gia Đại việt. con ĐườnG Mở ManG Bờ cõi XuốnG Phía naM 
của Dân tộc việt naM cũnG ĐỒnG thời Là con ĐườnG tiến ra chiếM Lĩnh Biển, Đảo. Đây chính Là cơ Sở 
hết Sức Quan trọnG, Một Bước chuẩn Bị thiết yếu Để tronG Bối cảnh Lịch Sử Mới, các chính Quyền 
ĐànG tronG Đã thực hiện Được kỳ tích tuyệt vời Là Xác LậP và thực thi chủ Quyền ở hoànG Sa và 
trườnG Sa.

hoànG Sa, trườnG Sa: 

nhữnG tranG Sử Được viết BằnG Máu
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của quan chính đường huyện văn Xương 
Quỳnh châu gửi cho thuận hoá nói 
rằng: năm kiền Long thứ 18 (1753) có 
10 tên quân nhân xã an vĩnh đội cát 
Liềm (Cát Vàng?) huyện chương nghĩa 
phủ Quảng ngãi nước an nam ngày 
tháng 7 đến vạn Lý trường Sa tìm kiếm 
các thứ, có 8 tên lên bờ tìm kiếm, chỉ để 
2 tên giữ thuyền, bị gió đứt dây thuyền, 
giạt vào thanh Lan cảng, quan ở đấy xét 
thực, đưa trả về nguyên quán. nguyễn 
Phúc chu (Nguyễn Phúc Khoát?) sai cai 
bạ thuận hoá là thức Lượng hầu làm thư 
trả lời"1.

như vậy, thông qua một hệ thống các tư 
liệu gốc, khách quan, xác thực và có giá 
trị sử liệu cao, Lê Quý Đôn đã giớí thiệu 
tương đối đầy đủ vị trí, đặc điểm tự nhiên 
của hoàng Sa, trường Sa, cũng như cơ 
cấu tổ chức, chức năng và hoạt động của 
hai đội hoàng Sa, Bắc hải. 

Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789) là bộ 
chính sử do Quốc sử viện thời Lê - trịnh 
biên soạn, trong đó đoạn ghi chép về 
hoàng Sa, trường Sa trên căn bản không 
khác ghi chép của Lê Quý Đôn. ý nghĩa 
của Đại Việt sử ký tục biên chính là nó 
đã biến ghi chép khoa học, khách quan 
của Lê Quý Đôn thành một nội dung của 
bộ Quốc sử, chuyển tinh thần cơ bản của 
bản chép tay của Lê Quý Đôn thành bản 
khắc in chính thức trên danh nghĩa quốc 
gia.

Đại Nam thực lục tiền biên là phần đầu 
bộ chính sử của triều nguyễn được khởi 
soạn năm 1821, hoàn thành và khắc in 
năm 1844, có đoạn mô tả vạn Lý trường 
Sa và các đội hoàng Sa, Bắc hải không 
khác Phủ Biên tạp lục và Đại Việt sử ký 
tục biên.  

Toàn tập An Nam lộ của Đỗ Bá công 
Đạo soạn năm 1686, phần bản đồ phủ 
thăng hoa và phủ Quảng ngãi phía 
ngoài biển có vẽ Bãi Cát Vàng và ghi chú 
rõ mỗi năm đến tháng cuối đông chúa 
nguyễn đưa 18 chiếc thuyền đến đó 
nhặt vàng bạc. khoảng một thập kỷ sau, 
vị hoà thượng trung Quốc thích Đại Sán 
sau khi sang Đàng trong, trên đường trở 
về nước đã mô tả khá chi tiết về bãi cát 
vạn Lý trường Sa và cho biết: “các Quốc 
vương [Chúa Nguyễn] thời trước hàng 
năm sai thuyền đánh cá đi dọc theo các 

bãi cát, lượm vàng bạc khí cụ của các 
thuyền hư hỏng dạt vào”2.

thật ra từ thế kỷ Xvi trở về trước, các nhà 
hàng hải phương tây đã có nhiều ghi 
chép và vẽ bản đồ xác định vùng quần 
đảo giữa Biển Đông là Baixos de chapar 
(Bãi đá ngầm Chămpa) hay Pulo capaa 
(Đảo của Chămpa)3 và đoạn bờ biển 
tương đương với khu vực từ cửa biển 
Đại chiêm (Quảng Nam) đến cửa biển 
Sa kỳ (Quảng ngãi) được gọi là costa da 
Pracel (Bờ biển Hoàng Sa)4. như thế từ 
rất lâu đời các nhà hàng hải phương tây 
đã coi các quần đảo giữa Biển Đông có 
quan hệ hữu cơ với vùng bờ biển Đàng 
trong. Bước sang thế kỷ Xvii, số lượng 
tàu thuyền của người phương tây đi 
đến vùng biển này thường xuyên hơn và 
nhận thức của họ về các quần đảo giữa 
Biển Đông cũng phong phú và chính xác 
hơn. nhiều tư liệu chép đến các vụ đắm 
tàu ở Paracel được người Đàng trong ra 
tận nơi cứu hộ rồi đưa các nạn nhân về 
Quảng nam. chính quyền Đàng trong 
đã dành cho mình quyền giải quyết hậu 
quả và xử lý các hàng hoá tiền bạc trên 
các tàu bị đắm ở hoàng Sa. chính vì thế 
mà vào năm 1701, các giáo sĩ người Pháp 
trên tàu amphitrite khẳng định: “Paracel 
là một quần đảo thuộc về vương quốc 
an nam”5.

như thế các tư liệu đương đại của cả việt 
nam, trung Quốc và phương tây thế kỷ 
Xvii đều chép rất cụ thể, rõ ràng và thống 
nhất về sự hiện diện của đội hoàng Sa.

tuy nhiên cũng cần phải xác định rõ 
trong thế kỷ Xvii, đội hoàng Sa được đề 
cập đến sớm nhất vào thời điểm nào và 
trong nguồn sử liệu nào?

Sử sách nhà nguyễn đều chép thống 
nhất đội hoàng Sa được tổ chức ngay 
từ thuở quốc sơ, tức là từ thời các chúa 
nguyễn đầu tiên. tuy nhiên, sách cũng 
không xác định rõ là nguyễn hoàng hay 
nguyễn Phúc nguyên hoặc nguyễn Phúc 
Lan?

tại nhà thờ họ võ, phường an vĩnh (thôn 
Tây xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi) còn giữ được tờ đơn đề ngày 15 
tháng Giêng năm 1775, do hà Liễu là 
cai hợp phường cù Lao ré xã an vĩnh 
đứng tên xin chấn chỉnh lại đội hoàng 
Sa. Đơn cho biết: “nguyên xã chúng tôi 
xưa có hai đội hoàng Sa và Quế hương. 
vào năm tân Mùi (1631), Đốc chiến là 
võ hệ đã đệ đơn xin tâu được lập hai đội 
nữa là đội Đại Mạo hải Ba và đội Quế 
hương hàm với số đinh 30 người...”. 
tư liệu cho phép suy đoán lúc đầu chúa 
nguyễn chỉ cho tổ chức một đội hoàng 
Sa 70 suất, sau lập thêm đội Quế hương 
và đến năm 1631 lại có thêm hai đội Đại 
Mạo hải Ba và Quế hương hàm 30 suất 
nữa. 

năm 1636, người hà Lan được chúa 
nguyễn cho phép mở một thuơng điếm 
ở hội an, dưới quyền điều hành của 
abraham Duijcker. ngày 6-3, tại hội an 
chúa thượng nguyễn Phúc Lan đã tiếp 
Duijcker và nhân đó, Duijcker khiếu nại 
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việc “chiếc tàu mang tên Grootenbroeck 
bị đắm ở ngoài khơi bãi cát Paracels, 
đoàn thuỷ thủ đã được các người việt 
xứ Đàng trong cứu giúp, nhưng đồng 
thời cũng lấy đi tổng số tiền là 25.580 
réaux”. Ông có nhiệm vụ xin được bồi 
hoàn số tiền đó. chúa nguyễn Phúc Lan 
cho rằng “những việc đó xảy ra từ thời 
chúa trước (tức chúa Sãi Nguyễn Phúc 
Nguyên), không nên đề cập đến nữa, 
ngược lại, người hà Lan từ nay sẽ được 
hoàn toàn tự do mang hàng hoá đến 
buôn bán, được miễn thuế. nếu như sau 
này có tàu hà Lan bị đắm ở ngoài khơi 
thì sẽ không có chuyện tịch thu hàng hoá 
được cứu hộ nữa". Phải chăng những 
người việt cứu giúp tầu Grootenbroeck 
bị đắm ở hoàng Sa nói trên chính là 
người của đội hoàng Sa, và như vậy càng 
có cơ sở để khẳng định đội hoàng Sa chí 

ít đã xuất hiện từ đầu những năm 30 của 
thế kỷ Xvii, dưới thời chúa nguyễn Phúc 
nguyên (1613-1635).  

Bước sang thế kỷ Xviii, hoạt động chủ 
quyền của chúa nguyễn ở các vùng quần 
đảo giữa Biển Đông càng trở nên nhộn 
nhịp thu hút sự chú ý nhiều người trong 
nước và nước ngoài. tư liệu về chủ quyền 
của việt nam ở hoàng Sa và trường Sa, 
bên cạnh các tài liệu chính thức của nhà 
nước, của các địa phương còn có những 
ghi chép của các thương nhân, giáo sĩ, 
các nhà quân sự, các phái bộ ngoại giao 
nước ngoài và các học giả trong và ngoài 
nước. 

cũng đúng vào năm 1776, khi Lê Quý 
Đôn viết sách Phủ biên tạp lục khảo tả 
rất cụ thể về vị trí, đặc điểm tự nhiên 
của hoàng Sa, cũng như cơ cấu tổ chức, 

chức năng và hoạt động của đội hoàng 
Sa, thì ở quê hương của đội hoàng Sa, 
dân phường cù Lao ré làm đơn nói rõ 
đội hoàng Sa đã có lịch sử lâu đời và 
bên cạnh chức năng thu lượm hoá vật, 
hải vật còn có nhiệm vụ chiến đấu bảo 
vệ an toàn vùng biển đảo: “nguyên xã 
chúng tôi từ xưa đã có hai đội hoàng Sa 
và Quế hương... Bây giờ chúng tôi lập 
hai đội hoàng Sa và Quế hương như 
cũ gồm dân ngoại tịch, được bao nhiêu 
xin làm sổ sách dâng nạp, vượt thuyền 
ra các đảo, cù lao ngoài biển tìm nhặt 
các vật hạng đồng thiếc, hải ba, đồi mồi 
được bao nhiêu dâng nạp. nếu như có 
tờ truyền báo xảy ra chinh chiến, chúng 
tôi xin vững lòng ứng chiến với kẻ xâm 
phạm. Xong việc rồi chúng tôi lại xin tờ 
sai ra tìm báu vật cùng thuế quan đem 
phụng nạp...”6.

không chỉ thống nhất với các nguồn tư 
liệu chính thức của nhà nước mà nguồn 
tư liệu này còn gắn liền với các di tích và 
truyền thuyết ở địa phương như miếu 
hoàng Sa, những bến bãi đội hoàng Sa 
xuất phát, thậm chí cả những ngôi mộ 
giả, những nghĩa địa giả với những nghi 
lễ hết sức đặc biệt của làng quê đưa tiễn 
những người con quả cảm của mình đi 
làm nhiệm vụ ở hoàng Sa, trường Sa, 
nguyện dấn thân vào cõi chết vì một 
vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc: 
“hoàng Sa đi có về không/ Lệnh vua sai 
phái quyết lòng ra đi”.

triển khai hànG Loạt các hình 
thức thực thi chủ Quyền ở cả 
hoànG Sa và trườnG Sa tronG 
Gần trọn thế kỶ XiX 

Dưới thời nguyễn, những ghi chép về 
hoàng Sa, trường Sa phong phú, đa 
dạng với nhiều thông tin cụ thể trên cả 
hai khu vực tài liệu chính thức của vương 
triều và tài liệu của các học giả.

Bộ sách đồ sộ và có nhiều thông tin 
hơn cả về hoàng Sa, trường Sa là bộ 
Đại Nam thực lục Chính biên. trong hai 
thập kỷ đầu thế kỷ XiX, vua Gia Long đã 
nhiều lần quan tâm đến việc kiểm tra, 
kiểm soát hoàng Sa được sách ghi lại 
như: “sai mộ dân ngoại tịch lập làm đôi 
hoàng Sa” năm 1803; “sai đội hoàng Sa 
là bọn Phạm Quang ảnh ra đảo hoàng 
Sa thăm dò đường biển” năm 1815 và 
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năm 1816; nhận địa đồ đảo hoàng Sa từ 
thuyền Mã cao năm 1817...

hoạt động thực thi chủ quyền ở hoàng 
Sa, trường Sa của việt nam đã phát triển 
lên trình độ cao hơn dưới thời trị vì của 
vua Minh Mệnh. năm 1833, ông lập 
kế hoạch phái người ra hoàng Sa dựng 
miếu, lập bia và trồng cây. các năm 
1834, 1835, ông cho người ra dựng 
miếu, đền thờ thần, lập bia đá và xây 
bình phong ở khu vực toà miếu cổ. năm 
1836, ông quyết định hàng năm phái 
người ra hoàng Sa xem xét, đo vẽ tỉ mỉ và 
lập thành bản đồ các đảo, hòn, bãi cát. 
khi ra đo đạc ngoài hoàng Sa, đội thuỷ 
quân Phạm hữu nhật đã mang theo 10 
bài gỗ, trên mặt khắc dòng chữ “Minh 
Mệnh thứ 17, năm Bính thân, thuỷ quân 
chánh đội trưởng 
suất đội Phạm 
hữu nhật, vâng 
mệnh đi hoàng Sa 
trông nom đo đạc 
đến đây lưu dấu 
để ghi nhớ”. Liên 
tục từ năm 1834 
đến năm 1839 
vua Minh Mệnh 
thưởng công cho 
những người đi vẽ 
bản đồ ở ngoài đảo 
hoàng Sa về. Đối 
với những người 
không may gặp 
gió bão ngoài biển 
mà bảo toàn tính mạng trở về cũng có 
thưởng; còn những người không hoàn 
thành nhiệm vụ tuần phòng ngoài biển 
thì bị phạt nặng... 

Bên cạnh Đại Nam thực lục Chính biên, 
dưới thời Minh Mệnh, Quốc sử quán 
còn được giao nhiệm vụ biên soạn bộ 
Minh Mệnh chính yếu, trong đó quyển 
25 có chép nhiều vụ tầu đắm ở ngoài 
Biển Đông, trôi dạt vào bờ đã được cứu 
giúp chu đáo. chẳng hạn vào năm 1836 
thuyền buôn nước anh gặp gió bão ở 
hoàng Sa, tạm ghé vào hải phận tỉnh 
Bình Định, đã được nhà vua “sai quan 
tỉnh tuyên cáo chỉ dụ của triều đình 
cho họ nghe, đồng thời mở cuộc phát 
chẩn…”. Điều này không chỉ nói lên 
lòng nhân đạo cao cả của người việt, mà 
quan trọng hơn chính là nghĩa vụ, trách 

nhiệm cứu hộ trên biển của nhà nước và 
cư dân việt nam với tư cách là chủ nhân 
của vùng biển đảo này.

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là 
bộ sách do triều thần nhà nguyễn vâng 
mệnh vua ghi chép những việc làm của 
triều đình thuộc lục bộ về điển chương, 
pháp luật.... được hoàn thành trong 
khoảng thời gian từ năm 1843 đến năm 
1851. trong sách có đoạn chép về việc 
lập miếu, dựng bia, trồng cây ở hoàng 
Sa và khảo sát, đo vẽ bản đồ toàn bộ 
khu vực, về cơ bản không khác so với Đại 
nam thực lục chính biên. 

Quốc triều chính biên toát yếu là bộ sử 
trích các phần quan yếu của Đại nam 
thực lục chính biên, trong đó quyển iii có 

các đoạn chép về việc xây miếu và dựng 
bia, đo vẽ bản đồ và việc cứu hộ tàu anh 
bị mắc cạn ghé vào bãi biển Bình Định.

Lịch triều hiến chương loại chí của Phan 
huy chú là bộ bách khoa thư lớn nhất 
của thế kỷ XiX, được hoàn thành vào 
năm 1821 có phần Dư địa chí chép về bãi 
hoàng Sa và đội hoàng Sa cũng giống 
như Phủ biên tạp lục. 

Việt sử cương giám khảo lược là bộ sách 
địa lý lịch sử của nguyễn thông chép về 
vạn Lý trường Sa ngoài những đặc điểm 
địa lý, tự nhiên và dấu tích của người 
việt nam trên đảo hoàng Sa, ông còn 
nói khá cụ thể về đội hoàng Sa như việc 
tuyển đinh tráng các xã an vĩnh, an hải, 
thời gian tồn tại của đội hoàng Sa...

Đại Nam nhất thống chí do Quốc sử 
quán thời tự Đức biên soạn từ năm 
1865 đến năm 1882. hoàng Sa, trường 
Sa được giới thiệu trong quyển 8 (tỉnh 
Quảng Ngãi) phỏng theo Phủ biên tạp 
lục và những tư liệu tập hợp được trong 
Đại Nam thực lục. riêng đoạn cuối sách 
cung cấp thêm: “năm Minh Mệnh thứ 
16, sai thuyền công chở gạch đá đến đây 
xây đền, dựng bia đá ở phía tả đền để 
ghi dấu và tra hột các thứ cây ở ba mặt 
tả hữu và sau. Binh phu đắp nền miếu 
đào được lá đồng và gang sắt có đến hơn 
2.000 cân”.

nhiều công trình chuyên khảo hay những 
ghi chép khách quan của các quan chức, 
học giả đương thời khác cũng cung cấp 
thêm những thông tin có giá trị.

Sử học bị khảo của 
Đặng Xuân Bảng cũng 
chép “đảo hoàng Sa (ở 
giữa bể, thuộc huyện 
Bình Sơn (Quảng Ngãi), 
dài rộng vài nghìn 
dặm)”.

Bài thơ Vọng kiến Vạn 
Lý Trường Sa của Lý 
văn Phức có một đoạn 
chú dài viết khá cụ thể 
về khu vực biển đảo mà 
chính tác giả suýt mắc 
nạn. theo nguồn tài 
liệu này thì ngay từ đầu 
thế kỷ XiX, nhà nguyễn 

đã từng thuê các thuỷ thủ dày dạn kinh 
nghiệm và các phương tiện kỹ thuật hiện 
đại của phương tây trực tiếp dẫn dắt một 
số con thuyền vượt Biển Đông. Điều này 
cũng góp phần giải thích bản đồ khu 
vực biển đảo của việt nam tuy vẫn giữ 
phong cách vẽ truyền thống, nhưng đã 
sớm cập nhật những thông tin mới và độ 
chính xác cao của bản đồ hằng hải các 
nước phương tây đương đại.

cũng thuộc nguồn tài liệu thư tịch và có 
giá trị cao để khẳng định quá trình các 
nhà nước việt nam dưới thời nguyễn 
thực thi chủ quyền của mình ở hoàng 
Sa và trường Sa là các Châu bản triều 
Nguyễn. Qua nghiên cứu khảo sát 144 
tập của hai triều Minh Mệnh và thiệu 
trị, chúng tôi tìm ra được một số tư liệu 
là bằng chứng rõ ràng về quá trình thực 
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thi chủ quyền của các 
nhà nước phong kiến 
việt nam ở hai quần đảo 
này như bản dụ của vua 
Minh Mệnh (13/7/1835 
và 13/7/1837) về các 
đoàn đi công vụ ở 
hoàng Sa; các bản tấu 
của thủ ngự Đà nẵng 
về việc thuyền của Pháp 
mắc cạn ở hoàng Sa 
(21/6/1830); các bản tấu 
của Bộ công về việc phạt 
những người đi hoàng 
Sa không lập xong bản 
đồ (13/7/1837), về việc 
phái đoàn công vụ lên 
đường ra hoàng Sa 
nhưng do gặp gió lớn 
mà không xuất phát 
được... Đặc biệt có tờ 
tấu của Bộ công (21/6 
/1838) cho biết đoàn 
khảo sát hoàng sa trở về 
báo cáo đã đến được 25 
đảo (trong 3 sở), còn 1 sở 
hơi xa lại gặp gió lớn nên 
chưa tới được...

Dưới thời nguyễn bên 
cạnh việc triển khai đo 
vẽ thực tế ở hoàng Sa, 
trường Sa là việc nhà 
nước cho hoàn thành 
nhiều bộ bản đồ quan trọng, trong đó 
tiêu biểu nhất là Đại Nam nhất thống 
toàn đồ hoàn thành trong khoảng từ 
năm 1838 đến năm 1840 dưới thời 
vua Minh Mệnh. Quần đảo hoàng Sa, 
trường Sa trong bản đồ được vẽ chung 
thành một cụm hình lưỡi dao kéo dài 
gồm khoảng ba chục đảo lớn, trong đó 
hoàng Sa ở phía cực bắc được nối liền 
với vạn Lý trường Sa (tức Trường Sa) ở 
phía nam trong một chuỗi các đảo chưa 
có dấu hiệu phân tách. thật ra vào năm 
1830 cũng đã xuất hiện tấm Bản đồ vẽ 
theo phong cách này, nhưng đang còn ở 
dạng bản thảo và sau này thời thiệu trị 
có Đại Nam toàn đồ, dưới thời tự Đức có 
Đại Nam nhất thống toàn đồ (Nam Bắc 
kỳ hội đồ) là sự tiếp nối của phong cách 
vẽ bản đồ hiện đại.

Xuất hiện trước và sau Đại Nam nhất 

thống toàn đồ có khá nhiều bản đồ 
khác vẽ hoàng Sa, trường Sa vẫn theo 
phương pháp tryền thống như Nam Việt 
bản đồ, Thiên tải nhàn đàm, An Nam 
dư địa chí, Khải đồng thuyết ước, Nam 
Việt địa dư trích lục, Nam Việt địa đồ cựu 
lục... các bản đồ này tuy không cung cấp 
thông tin mới, nhưng lại xác nhận một 
thực tế là suốt trong thế kỷ XiX, hoàng 
Sa, trường Sa đã được đưa vào sách giáo 
khoa dạy cho học sinh hay dùng làm sách 
phổ biến kiến thức để mọi người dân việt 
nam ghi nhớ phần lãnh thổ không thể 
tách rời của nước việt nam thống nhất.

ngay từ khi mới bắt đầu thiết lập vương 
triều, nguyễn ánh tiếp tục công cuộc 
thám sát và phòng thủ biển nhằm củng 
cố chính quyền. Một người Pháp trở 
thành một đại thần trong triều là Jean 
Baptiste chaigneau (1769-1825) trong 
khi làm quan ở huế xác nhận: "Xứ Đàng 

trong mà Quốc vương 
ngày nay mang danh 
hiệu hoàng đế bao gồm 
xứ nam hà theo đúng 
nghĩa của nó, xứ Bắc hà, 
một phần vương quốc 
của cao Miên, một vài 
đảo có người ở không 
xa bờ biển và quần đảo 
hoàng Sa, gồm có những 
đảo nhỏ, bãi đá ngầm và 
mỏm đá không người ở. 
chỉ đến năm 1816 thì 
nhà vua hiện nay mới 
chiếm hữu được quần 
đảo này".

các tác giả phương tây 
lúc đó, trong các tác 
phẩm của mình, cũng 
đều công nhận chủ 
quyền pháp lý của các 
vua nhà nguyễn đối với 
quần đảo hoàng Sa.

Giám mục Jean Louis 
taberd người Pháp, 
người nhiều năm truyền 
giáo ở Đàng trong 
cho rằng: "Quần đảo 
Pracel… vào năm 1816, 
nhà vua đã tới long trọng 
cắm lá cờ của mình và đã 
chính thức giữ chủ quyền 
ở các bãi đá này, mà chắc 

là sẽ không có một ai sẽ tìm cách tranh 
giành với ông ta". Ông còn cho xuất bản 
cuốn Từ điển La Tinh An Nam và kèm 
theo tấm bản đồ An Nam đại quốc họa 
đồ, trong đó ở khoảng vĩ tuyến 170 bắc 
và kinh tuyến 1100 đông, bản đồ có vẽ 
một cụm các đảo nhỏ với dòng chữ ghi 
chú: Paracel Seu Cát Vàng.

tiến sĩ Gutzlaff, hội viên của hội địa lý 
hoàng gia Luân Đôn, biên soạn cuốn 
sách Geography of the Cochinchinese 
Empire cho biết: "chính phủ an nam 
nhận thấy lợi ích có thể đem lại được nếu 
như dựng lên một ngạch quan thuế và 
đã duy trì những thuyền đánh thuế và 
một đội quân nhỏ đồn trú ở tại chỗ để 
thu thuế đối với tất cả những ai đến đó, 
và để bảo vệ những dân chài của nước 
họ".
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năm 1850, M. a Dubois de Jancigny, cựu 
đại uý, phái viên của chính phủ Pháp ở 
trung Quốc và Đông Dương đã viết sách 
nói rõ: "chúng tôi chỉ muốn nhận xét 
rằng đã từ 34 năm nay, (tức là từ 1816 
đến 1850), quần đảo Paracels (mà những 
người An Nam gọi là Cát Vàng), thật là 
một chốn mê cung chằng chịt những 
hòn đảo nhỏ, đá ngầm và bãi cát thật 
sự đã làm những người đi biển kinh hãi 
và chỉ có thể kể đến trong số những địa 
điểm hoang vu cằn cỗi nhất của địa cầu, 
quần đảo do đã bị các người xứ Đàng 
trong chiếm giữ. chúng tôi không rõ họ 
đã có đặt một cơ sở nào không (có thể 
với mục đích là bảo vệ công việc đánh 
cá), nhưng chắc chắn rằng nhà vua Gia 
Long đã chủ tâm đính thêm đoá hoa độc 
nhất vô nhị đó vào chiếc vương miện của 
ông, bởi vì ông đã xét thấy cần thiết phải 
đi tới việc đích thân chiếm giữ lấy quần 
đảo đó, và chính vì thế mà năm 1816 
ông đã long trọng kéo lá cờ xứ Đàng 
trong lên mảnh đất đó".

trong những thập kỷ cuối thế kỷ XiX, 
khi Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm 
lược việt nam, triều đình tự Đức không 
còn đủ sức chống lại đã lần lượt để mất 
chủ quyền về tay thực dân Pháp, trong 
đó có cả chủ quyền các vùng biển đảo. 
tuy nhiên vùng đất máu thịt của tổ tông 
vẫn là niềm thôi thúc các thế hệ con dân 
đất việt đấu tranh đến cùng để giành lại 
chủ quyền bằng mọi giá.

*

*    *

tư liệu về nguồn gốc, chức năng và hoạt 
động của các đội hoàng Sa và Bắc hải 
(trong đó đặc biệt là đội Hoàng Sa) càng 
ngày càng được tập hợp phong phú hơn, 
đa dạng hơn. chúng ta không chỉ biết 
về các đội hoàng Sa, Bắc hải trong chủ 
trương thành lập và chỉ đạo hoạt động 
của các chúa nguyễn, của vương triều 
tây Sơn và các vua nhà nguyễn, mà 
còn biết khá cụ thể các chủ trương ấy 
đã được chính quyền và nhân dân các 
địa phương tự giác chấp hành và thực 
hiện một cách đầy đủ và hết sức nghiêm 
chỉnh. Đây không chỉ dừng lại ở những 
văn bản chính thức của nhà nước và 
những hoạt động phong phú đa dạng ở 

các địa phương, mà còn được tập hợp 
trong những ghi chép của các học giả, 
các nhà chức trách việt nam, các thương 
nhân và giáo sĩ phương tây, thậm chí 
đến cả nhà sư trung Quốc đương đại, 
những người đã thông qua quan sát trực 
tiếp hay khảo cứu công phu từ những 
văn bản gốc về hoạt động của các đội 
hoàng Sa, Bắc hải mà ghi chép lại một 
cách khách quan, trung thực. 

tất nhiên các đội hoàng Sa và Bắc hải 
với chức năng chủ yếu là bảo vệ và khai 
thác các vùng quần đảo xa giữa Biển 
Đông, cũng có lúc thiên về công việc 
khai thác, cũng có lúc thiên về công việc 
bảo vệ, nhưng dù là thiên về chức năng 
nào thì cũng không thể thay thế được 

các đội thuỷ quân. vì thế trong lịch sử 
chủ quyền của việt nam ở hoàng Sa và 
trường Sa, có những lúc hoạt động của 
đội hoàng Sa rất nổi bật, nhưng cũng có 
những lúc bị lu mờ, thậm chí có khi bị 
ghép chung vào công việc của đội thuỷ 
quân. chúng ta từng biết có triều đình 
đã từng quyết định bãi bỏ đội hoàng Sa 
và chuyển công việc của đội hoàng Sa 
cho đội thuỷ quân, nhưng ngay sau đó 
họ lại phải tính chuyện tái lập... các đội 
hoàng Sa, Bắc hải dù hoạt động độc lập 
hay phụ thuộc vào đội thuỷ quân, thậm 
chí có là hoạt động dưới danh nghĩa của 
đội thuỷ quân đi nữa, thì cứ vẫn là một 
tổ chức độc đáo của các nhà nước việt 
nam thế kỷ Xvii, Xviii, XiX trong chủ 
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trương khẳng định chủ quyền của mình 
ở hoàng Sa và trường Sa mà không có 
bất cứ một quốc gia nào trong khu vực 
có được. 

Đến giữa thế kỷ XiX trước cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp, mặc 
dù dân các đảo Lý Sơn, Phú Quý, các xã 
an vĩnh, an hải, Bình an... vẫn tiếp tục 
đi ra hoàng Sa, trường Sa thu lượm hoá 
vật, hải sản dâng nộp cho triều đình huế 
- nghĩa là vẫn thực hiện một chức năng 
của đội hoàng Sa, Bắc hải xưa, nhưng 
chức năng bảo vệ biển đảo đã chuyển 
hẳn cho các đội thủy quân. Đến khi triều 
đình huế thất thủ, không còn khả năng 
tổ chức lại quân đội, củng cố các đội 
thuỷ quân để bảo vệ trực tiếp kinh thành 
huế, thì đương nhiên họ cũng không 
còn khả năng khôi phục hoạt động của 
đội hoàng Sa, Bắc hải nữa. Sự chấm dứt 

hoạt động của đội hoàng Sa, Bắc hải, 
như thế, tuyệt nhiên không phải là do 
nhà nước phong kiến việt nam từ bỏ 
chủ quyền của mình trên các vùng quần 
đảo giữa Biển Đông.

tư liệu cho biết các nhà nước việt nam 
đã thực thi chủ quyền của mình ở hoàng 
Sa và trường Sa dưới các hình thức và 
biện pháp khác nhau như vãng thám 
kiểm tra kiểm soát, khai thác các hoá vật 
và hải sản, tổ chức thu thuế và cứu hộ 
tàu bị nạn, khảo sát, đo vẽ bản đồ, dựng 
miếu thờ, lập bia chủ quyền, dựng bài 
gỗ lưu dấu để ghi nhớ, trồng cây để cho 
người qua lại dễ nhận biết... Lực lượng 
ra làm nhiệm vụ ở hoàng Sa, trường Sa 
không chỉ có các đội hoàng Sa, Bắc hải, 
các đội thuỷ quân, Biền binh, vệ giám 
thành mà cả binh đinh, dân phu. Mỗi 
chuyến đi ra hoàng Sa trường Sa đều 

phải có quyết định của nhà nước dưới 
hình thức “tờ sai để thi hành công vụ” 
và nhiều khi chính nhà vua trực tiếp chỉ 
đạo việc quyết định cho thuyền ra khơi 
hay tạm dừng lại. Sau khi kết thúc công 
việc họ phải chạy thuyền thẳng về kinh 
đô để báo cáo tình hình, khai nộp hoá 
vật, hải vật. nhà vua thông qua Bộ công 
để kiểm tra, đánh giá và tuỳ mức độ 
đóng góp hay vi phạm mà luận công hay 
định tội, thưởng phạt công minh. những 
người hoàn thành nhiệm vụ đều được 
nhà nước cấp bằng xác nhận. công 
việc ở hoàng Sa và trường Sa là vô cùng 
gian nan nguy hiểm, nhiều trường hợp 
có đi mà không có về. thậm chí có khi 
người ta phải làm lễ truy điệu sống, làm 
đám tang trước để an ủi người đi. ý thức 
được đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với 
quê hương đất nước, nhiều người thản 
nhiên đi vào cái chết, tự giác coi đó là 
trách nhiệm của chính mình. trang lịch 
sử chủ quyền của việt nam ở hoàng Sa 
và trường Sa được viết bằng máu, được 
đánh đổi bằng cả cuộc đời của lớp lớp 
những con người như thế.

chủ quyền của việt nam ở hoàng Sa 
và trường Sa là một trong những trang 
đẹp nhất, bi hùng nhất của lịch sử hàng 
nghìn năm dựng nước và giữ nước của 
dân tộc việt nam ta, mà bất cứ người 
việt nam chân chính nào cũng cần phải 
biết trân trọng và gìn giữ, không chỉ cho 
hôm nay, mà còn cho muôn đời sau.

-------
1Lê Quý Đôn: toàn tập (Phủ Biên tạp  lục), t i, Bản 
dịch nxb khXh, hà nội, 1977, tr 116.

2thích Đại Sán: hải ngoại kỷ sự, viện Đại học huế, 
tr 125.

3Bản đồ thế giới của Mercator xuất bản tại 
amsterdam (hà Lan) 1606, in lại trong cuốn asia in 
Maps from ancient time to the Mid-19th century, 
Lepzig, 1989.   

4Bản đồ Bartholomeu Lasso vẽ năm 1590 và 1592-
1594, in trong cuốn sách Les Portugains sur les côtes 
du vietnam et du cămpa của P.y.Manguin, Paris, 
1972; Bản đồ van Langren 1598, in trong cuốn 
iconographie historique de l’indochine của P.Boudet 
và  a.Masson, Paris, 1931.

5Jean.yves clayes: Journal de voyage aux Paracels 
(indochine no 45, 1941, tr 7).

6Đơn của phường cù Lao ré xã an vĩnh ngày 15 
tháng Giêng năm 1776 (lưu tại nhà thờ họ võ thôn 
tây xã   Lý vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng ngãi).                   
.                                         

>> Bản đồ của công ty Đông ấn hà Lan
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Tháng 12 cùng năm, tổng thống 
nixon ký Luật (chống) ung thư 
quốc gia (national cancer act), 

tuyên bố thực thi kế hoạch hành động 
ung thư quốc gia. nội dung chủ yếu của 
hành động này là mở rộng quy mô, chức 
trách và phạm vi của viện nghiên cứu 
ung thư quốc gia (nci, national cancer 
institute), quyết định Giám đốc viện phải 
do tổng thống chứ không phải viện 
nghiên cứu sức khỏe nhà nước (nih) bổ 
nhiệm, dành cho nci địa vị tương đối 
độc lập, đồng thời tăng mạnh kinh phí 
nghiên cứu ung thư. hầu như chỉ sau 
một đêm ngân sách của nci tăng thêm 
23%, lên tới 230 triệu uSD và sau đó 
luôn luôn tăng, ngân sách hàng năm 
vượt quá 5 tỉ uSD.

90 tỉ uSD chi cho cuộc chiến 

chốnG unG thư

tính từ năm 1971 tới nay viện nghiên 
cứu ung thư quốc gia nci đã sử dụng 90 
tỉ uSD cho nghiên cứu, điều trị và phòng 
ngừa ung thư. công việc này đã có kết 
quả ra sao?

nếu bình tâm xem xét ta sẽ thấy từ thập 
niên 90 trở đi tỉ lệ mắc ung thư và tỉ lệ 
người chết vì bệnh này ở Mỹ đã dần giảm 
xuống, tỉ lệ chết vì 7 loại ung thư chủ 
yếu có giảm đáng kể, nhưng nhìn chung 

cuộc chiến chống ung thư chưa giành 
được thắng lợi như dự kiến. nghiên cứu 
càng nhiều, càng sâu lại phát hiện càng 
lắm vấn đề mới, cộng thêm quá trình 
đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng 
lâm sàng đòi hỏi một thời gian khá dài. 
tình hình đó đã làm nổ ra cuộc tranh cãi 
suốt bao năm qua tại nước Mỹ về vấn đề 
được mất trong cuộc chiến chống ung 
thư.

năm 1986 một nhà thống kê sinh vật 
đưa ra nhận định: trong 15 năm qua, tỉ 

cuộc chiến chốnG unG thư 
ĐanG Đi vào nGõ cụt

tronG thÔnG ĐiệP Gửi Quốc hội Mỹ nGày 22/1/1971, tổnG thốnG niXon 
Lần Đầu tiên chính thức Đề Xuất: “tÔi yêu cầu Sự tán ĐỒnG Đầu tư 
thêM 100 triệu uSD Để Phát ĐộnG Một PhonG trào tích cực tìM ra 
cách Điều trị Bệnh unG thư... nước Mỹ Đã Đến Lúc cần tậP trunG cố 
GắnG Để chế nGự Loại Bệnh ĐánG Sợ này, như Đã từnG tậP trunG cho 
việc nGhiên cứu Sự Phân rã hạt nhân và Đưa nGười Lên Mặt trănG.”
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lệ phát sinh ung thư và tỉ lệ người chết vì 
ung thư về cơ bản không có gì thay đổi, 
nước Mỹ đang thất bại trong cuộc chiến 
với ung thư. ý kiến này đã gây ra một 
cuộc tranh luận kéo dài.

năm 2003, do chịu ảnh hưởng từ sự lạc 
quan sau khi hoàn thành dự án nhóm 
gien loài người, Giám đốc nci andrew 
c. von Eschenbach đặt ra mục tiêu hy 
vọng năm 2015 sẽ chấm dứt được nỗi 
đau khổ và cái chết do ung thư đem lại. 
Mục tiêu này gây ra tranh cãi lớn hơn. 
Lý do là kế hoạch chống ung thư tuy 
đã cứu được tính mạng của nhiều bệnh 
nhân song tình hình chống một số dạng 
ung thư như ung thư tuyến tụy, ung 
thư não, ung thư gan vẫn chưa có gì cải 
thiện.

tháng 8/2009, thượng nghị sĩ Edward 
kennedy chết bởi một dạng ung thư 
não khó chữa. Sự việc này một lần nữa 
kích thích nước Mỹ và cộng đồng quốc 
tế quan tâm hơn tới mối đe dọa của ung 
thư ác tính đối với tính mạng loài người.

hiện nay, riêng nước Mỹ hàng năm có 
thêm khoảng 1,5 triệu người mắc bệnh 

ung thư, khoảng nửa triệu người chết 
vì bệnh này; hầu như một phần tư loài 
người cuối cùng đều chết vì ung thư. 
thống kê mới nhất của thượng hải, 
thành phố lớn nhất trung Quốc cho 
thấy trong 100 người thượng hải thì có 
1 người bị ung thư; nhìn chung tỉ lệ mắc 
bệnh và tỉ lệ chết vì ung thư ở đây đã đạt 
mức trung bình quốc tế.

có lẽ do chịu ảnh hưởng bởi tình hình tỉ 
lệ phát bệnh và tỉ lệ chết vì ung thư hiện 
nay vẫn còn ở mức cao nên trong lần 
kỷ niệm 40 năm thực thi kế hoạch hành 
động chống ung thư, các thông tin đưa 
ra đều ít thấy có những từ ngữ lạc quan, 
chúc mừng, phần lớn là nói về các vấn 
đề tồn tại, khuyết điểm.

Phòng ngừa và điều trị ung thư là một 
thách thức lớn đối với các nhà khoa học. 
Xã luận trên tạp chí Science viết: những 
vấn đề 40 năm trước làm đau đầu các 
nhà nghiên cứu, như “sự biến dị của 
tạp sắc thể có phải bắt nguồn từ tế bào 
ung thư hay không”, “tế bào ung thư 
có phải là kẻ ngoại xâm cần phải trừ diệt 
hay không”, “virut có vai trò gì trong 

bệnh ung thư” v.v... ; trong đó, ngoại 
trừ mối quan hệ giữa virut với ung thư 
đã được tương đối làm rõ ra, những vấn 
đề còn lại vẫn còn đang gây khó khăn 
cho các nhà nghiên cứu ung thư. Bài xã 
luận cho rằng giới nghiên cứu ung thư 
hiện nay cần tìm kiếm lời giải rõ ràng 
hơn từ góc độ sinh vật học cho các vấn 
đề trên, và đây có thể là thách thức lớn 
nhất trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư 
thời gian tới.

vì Sao khó chế nGự Được unG thư

tại sao việc điều trị ung thư phức tạp 
như vậy? tổng biên tập tạp chí Science, 
nhà sinh học Bruce alberts giải thích: 
phần lớn các ca ung thư khi được phát 
hiện thì khối u đã phát triển tới mức có 
hơn 1 tỉ tế bào ung thư. trong suốt quá 
trình đó, những tế bào ác tính ấy sẽ giả 
trang thay đổi bằng nhiều phương thức, 
tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của hệ 
thống kiểm soát sự sinh trưởng của cơ 
thể (hệ thống này làm cho khoảng 800 
nghìn tế bào trong cơ thể người ở vào 
trạng thái được kiểm soát), phá hoại cơ 
chế tự sát của tế bào ...
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tế bào ung thư sẽ không ngừng thay 
đổi, khả năng biến dị và khả năng biến 
đổi gien của nó mạnh tới mức làm cho 
bất cứ liệu pháp riêng lẻ nào cũng không 
thể một lần diệt sạch được chúng; cho 
dù chỉ có một số ít tế bào ung thư sống 
sót được là chúng không ngừng sinh sôi 
nẩy nở và cuối cùng phát triển tới mức 
có thể một lần nữa gây hại. Đây cũng là 
nguyên nhân làm cho các liệu pháp tân 
tiến hiệu quả mạnh bị thất bại. alberts 
kiến nghị: để diệt tế bào ung thư một 
cách hữu hiệu, nên đồng thời dùng ít 
nhất hai loại thuốc tấn công tế bào ung 
thư bằng những con đường khác nhau, 
vì khối u rất khó đối phó được với hai 
(hoặc hơn hai) loại thuốc. ngoài 
ra, còn một nhiệm vụ khó khăn 
và bức thiết là phải tìm ra một xê 
ri dược phẩm vừa có thể diệt trừ 
các tế bào ung thư lại vừa không 
gây tổn thương cho các tế bào 
bình thường khác.

Định nGhĩa Lại việc nGhiên 
cứu unG thư

trước tình hình ảm đạm trên, 
trong lĩnh vực nghiên cứu ung 
thư gần đây xuất hiện quan điểm 
chung sống với ung thư, tồn tại 
khi trên người có khối u. Một số nhà 
nghiên cứu đề xuất cần định nghĩa lại 
việc nghiên cứu ung thư, cần xuất phát 
từ bản chất sinh vật học để đi sâu tìm 
hiểu cơ lý của u bướu.

thí dụ năm 2009 Bruce alberts đề xuất 
ý kiến ung thư là một thứ bệnh thuộc về 
sinh vật học tế bào. cơ thể con người là 
tập hợp của khoảng 80 nghìn tỉ tế bào; 
sự di chuyển và sự sinh sôi nẩy nở của 
bất cứ tế bào nào một khi đã mất kiểm 
soát thì có thể gây ra ung thư. chức 
năng của cơ thể người được phát huy 
bình thường là do mỗi một tế bào đều 
tiếp nhận tín hiệu phát từ tế bào ở gần 
nó, cho nó biết nên hành động ra sao. 
trong hầu hết các trường hợp, những 
tín hiệu đó đều ra lệnh cho tế bào nên 
ở vào trạng thái ngủ nghỉ mà không cần 
phân rã; nhưng có trường hợp, thí dụ khi 
cơ thể bị tổn thương, thì tín hiệu sẽ ra 
lệnh cho tế bào sinh sôi nẩy nở và phân 
rã, nhằm sinh ra những tế bào mới cần 
thiết cho sự phục hồi tổn thương. Mỗi 

một tế bào đều biết đích xác nó phải 
làm gì, bởi lẽ trong Dna của mỗi tế bào 
đều có trình tự đặc biệt dựa vào mệnh 
lệnh. nhưng cùng với sự già hóa của con 
người, các sai sót nhỏ của lệnh phát từ 
Dna sẽ tích lũy tăng dần lên. khi lượng 
các sai sót lệnh lên tới mức đủ lớn — thí 
dụ lên tới 10-20%, vượt xa khả năng tự 
sửa sai của cơ thể người, thì mới sinh ra 
ung thư. ngoài ra, các khiếm khuyết khi 
sửa chữa dãy Dna cũng có thể dẫn đến 
việc các tế bào bình thường chuyển hóa 
thành tế bào ung thư, xác suất đột biến 
của nó cao hàng trăm lần so với tế bào 
bình thường. khiếm khuyết này chủ yếu 
sẽ khêu gợi sự tăng sinh tế bào ung thư 

vào thời kỳ đầu; xác suất tai nạn cao là 
yếu tố làm cho các tế bào đó thoát ra 
khỏi sự giám sát của hệ thống tự động 
sửa sai đa chức năng của cơ thể.

trong tế bào con người có ít nhất 150 
loại albumin khác nhau giúp cho việc 
hoàn thành sửa chữa Dna, qua đó hình 
thành nhiều kênh sửa chữa khác nhau 
nhưng lại chồng lấn nhau. các nhà di 
truyền học và sinh học phân tử cần khám 
phá xem mỗi kênh này sau khi xảy ra 
thay đổi sẽ đem lại cái gì, chẳng những 
là tế bào cơ thể người mà còn kể cả các 
loại sinh vật mẫu (model organism) như 
vi khuẩn, nấm men, giun sán, ruồi quả 
(fruit bat), cá và chuột. các nhà hóa học 
và sinh hóa cần sàng lọc chọn lấy chất ức 
chế có thể dùng để chế tạo dược phẩm; 
các chuyên gia công nghệ nhóm gien và 
nhóm albumin cần nghiên cứu thiết kế 
những phương pháp kiểm nghiệm giá 
rẻ để kiểm nghiệm những khiếm khuyết 
đặc biệt dẫn đến tỉ lệ đột biến cao. như 
vậy có thể dùng thuốc ức chế và thuốc 

bịt kín kênh khiếm khuyết để giết tế 
bào ung thư. nhưng các cơ quan tài trợ 
nghiên cứu ung thư hiện nay đều chưa 
coi trọng vấn đề này.

Watson, người đề xuất mô hình chuỗi 
xoắn kép Dna (Dna Double helix 
Model) cho rằng, cùng với nhận thức 
sâu sắc hơn về cơ lý phân tử gây ra bệnh 
tật, hiện nay là lúc nên phát động một 
cuộc chiến chống ung thư có ý nghĩa 
thật sự.

Bruce alberts đồng ý với ý kiến đó 
nhưng cho rằng một kế hoạch như thế 
sẽ đòi hỏi mở rộng phạm vi tài trợ cho 
nghiên cứu ung thư. viện nghiên cứu 

ung thư quốc gia nci nên mở rộng 
tầm mắt nghiên cứu ung thư, cần 
hiểu được rằng phần lớn những 
phát hiện có ý nghĩa sâu xa hơn đối 
với việc điều trị ung thư thì đến từ 
các nghiên cứu cơ sở ở những sinh 
vật mẫu chứ không phải là từ các 
nghiên cứu u bướu rất phức tạp ở 
cơ thể người. trên mặt điều trị u 
bướu, y học chuyển hóa cần được 
coi trọng hơn.

Di căn unG thư Mới Là Sát thủ

theo thống kê, 90% các trường 
hợp bệnh nhân ung thư chết là do di 
căn. Phẫu thuật, điều trị bằng hóa chất 
và phóng xạ đều không thể tránh được 
sự di căn. các phương pháp khác như 
dùng chất ức chế sinh ra bởi mạch máu, 
điều trị bằng bia phân tử, tuy trong thời 
gian ngắn có thể ức chế sự sinh trưởng 
của khối u nhưng cũng xúc tiến sự di 
căn, không chắc đã kéo dài được cuộc 
sống của bệnh nhân.

“thà khống chế khối u còn hơn là tiêu 
diệt nó” hiện nay đã trở thành chuyển 
biến lớn về sách lược đấu tranh với ung 
thư. các thầy thuốc cần tìm cách hạn 
chế tế bào ung thư trong một phạm vi 
nhất định, không cho nó phát triển và 
lan rộng.

hỒ anh hải (theo internet)
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Patrick GEDDES và Sự tiến hóa của các thành Phố

Quy hoạch vùng bắt đầu với một học giả mà tư tưởng bao trùm nhiều lĩnh vực: Patrick 
Geddes (1854-1932) của xứ Scotland, miền Bắc nước anh. Ông tốt nghiệp trường mỏ ở 
London năm 1978, sau đó giảng động vật học ở Đại học Edinburgh trong vòng 8 năm và 
xuất bản một cuốn về tình dục học vào năm tiếp theo (1889) trước khi làm trưởng bộ môn 
thực vật học tại Đại học Dundee. những năm sau đó ông giành nhiều thời gian làm việc 
tại ấn Độ để tư vấn cho chính phủ thuộc địa tại đây về cách vận hành các thành phố đồng 
thời nắm giữ vị trí trưởng bộ môn Xã hội học tại Đại học Bombay.

tư duy về mối liên hệ giữa xã hội loài người và thiên nhiên của Geddes bắt đầu từ những 
tác phẩm của các nhà địa lý và xã hội học Pháp như Élissée reclus và Frederic Le Play. trong 
tư duy của ông, con người và các đô thị là một phần của hệ sinh thái, tác động vào môi 
trường sống đồng thời chịu tác động từ môi trường sống đó. Geddes cổ vũ ý tưởng rằng 
sự phát triển của các thành phố và làng mạc cần được xây dựng trên sự am hiểu về thiên 
nhiên và điều kiện hiện hữu. Ông đề xuất quy hoạch phải bắt đầu bằng việc khảo sát hiện 
trạng, một bước cơ bản trong quá trình thực hiện quy hoạch ngày hôm nay nhưng không 
như vậy vào thời kỳ của ông. từ tòa tháp trong khuôn viên Đại học Edinburgh, Geddes 
quan sát cả một vùng rộng lớn trước mắt và nhận ra mối liên hệ giữa nơi chốn, nghề 
nghiệp và con người. Do đó việc nghiên cứu một thành phố bắt đầu bằng việc tìm hiểu 
những dòng sông và những cánh đồng.

Một trong những nền tảng triết học khác định hướng cho Geddes là ý niệm về sự hợp tác 
giữa con người với con người. Ông chối bỏ tư duy của chủ nghĩa Darwin về sự sống thuộc 

thuở Bình Minh của Quy hoạch vùnG

Quy hoạch vùnG ra Đời khi 
Mối Quan hệ Giữa thành 
thị và nÔnG thÔn, Giữa 
MÔi trườnG Xây DựnG và 
thiên nhiên Bắt Đầu có 
nhữnG trục trặc vào Đỉnh 
cao của cách MạnG cÔnG 
nGhiệP. Sau Một thế kỉ Đầy 
Biến Đổi, Quy hoạch vùnG 
ĐanG trở Lại với nhữnG ý 
tưởnG nGuyên thủy của 
nó vào Buổi Bình Minh của 
thế kỉ 20.
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kẻ có khả năng thích ứng tốt nhất hay 
chủ nghĩa taylor (cha đẻ của lý thuyết 
quản lý công nghiệp hiện đại) mà ông 
nghĩ rằng biến người công nhân thành 
những robot trên dây chuyền sản xuất. 
từ quan điểm về sự hợp tác và tinh thần 
cộng đồng, Geddes đi đến ý tưởng về sự 
phát triển đô thị thành những thị trấn 
có quy mô dân số vừa phải, thân thiện 
với con người và phân tán trong một 
vùng đô thị thay vì tập trung vào những 
thành phố khổng lồ và cho phép thiên 
nhiên xen vào giữa những thành phố đó 
như những vành đai xanh. năm 1915, 
Geddes xuất bản cuốn sách Cities in 
Evolution (các thành phố trong Sự tiến 
hóa) trong đó ông viết:”các thành phố 
giờ đây phải chấm dứt việc lan tỏa như 
những vũng mực hay vết dầu loang”, 
nhưng phát triển giống tự nhiên “với 
những chiếc lá xanh nằm lẫn trong đám 
lá vàng”.

hiệP hội Quy hoạch vùnG hoa kỳ 
(rPaa) 

ở bên kia bờ Đại tây Dương, những 
ý tưởng vĩ đại nhưng trừu tượng của 
Geddes trở thành niềm cảm hứng 

cho những người tiên phong trong 
quy hoạch đô thị. năm 1923, Lewis 
Mumford, clarence Stein (kiến trúc sư 
thiết kế các "đơn vị láng giềng" đầu tiên) 
cùng với nhà lâm học Benton Mackaye 
thành lập hiệp hội Quy hoạch vùng hoa 
kỳ (rPaa) nhằm thực hiện một số dự án 
vùng, truyền bá về quy hoạch vùng và 
thực hiện khảo sát một số khu vực trọng 
yếu. nhận định 2 xu hướng đang xảy ra 
đồng thời: sự phát triển của phương tiện 
giao thông cá nhân và hệ thống hạ tầng 
khiến cho đô thị mở rộng với một tốc 
độ kinh hoàng, trong khi các thành phố 
trung tâm trở nên chật chội, kém hiệu 
quả và không còn thân thiện với con 
người. Quy hoạch vùng được đề cập như 
là một lời giải. Mumford viết:

Quy hoạch vùng không đặt câu hỏi một 
diện tích lớn chừng nào thì cần được đặt 
trong một cơ chế quản lý vùng, nhưng 
muốn tìm giải pháp cho việc phân bổ 
dân cư và tiện ích công cộng nhằm thúc 
đẩy và khuyến khích một cuộc sống 
sinh động và sáng tạo xuyên suốt toàn 
vùng – một vùng ở bất cứ quy mô địa lý 
nào chia sẻ cùng một sự thống nhất về 

khí hậu, đất đai, cây cỏ, sản xuất và văn 
hóa. Nhà quy hoạch vùng cố gắng quy 
hoạch một khu vực mà các địa điểm và 
tài nguyên, từ rừng đến đô thị, từ nền 
đất cao tới mặt nước, đều được phát 
triển hợp lý và dân cư sẽ được phân bố 
để sử dụng, thay vì lạm dụng và tàn phá, 
những thế mạnh tự nhiên. Quy hoạch 
vùng nhìn nhận con người, sản xuất 
và đất đai như là một thể thống nhất. 
Thay vì nỗ lực một cách tuyệt vọng bằng 
chế tài này hay thể chế kia để làm cuộc 
sống trong các trung tâm đô thị trở nên 
dễ chịu hơn, quy hoạch vùng xác định 
những tiện ích nào là cần thiết trong các 
trung tâm mới.

chính cái ý cuối cùng này gắn những ý 
tưởng của Geddes và rPaa với mô hình 
thành phố vườn của Ebenezer howard. 
nếu như quy hoạch vùng là tạo ra một 
khung cho bức tranh phát triển, mô hình 
thành phố vườn tạo nên những họa tiết 
là những thị trấn nhỏ nằm xung quanh 
các thành phố lớn, trên nền xanh của 
đất nông nghiệp và khu bảo tồn. cũng 
chính từ cái ý này mà nhóm rPaa và 
howard bị nhà phê bình quy hoạch Jane 
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Jacobs vào thập niên 60 phê phán như là 
những người chối bỏ thành phố. Quan 
điểm của Jacobs là nếu như thành phố 
là nơi tệ hại như những gì các nhà quy 
hoạch vẫn mô tả thì vấn đề là phải thay 
đổi chứ không phải bỏ rơi chúng.

nhữnG Bản Quy hoạch Đầu tiên

Mặc dù mục tiêu chính của rPaa là 
xây dựng viễn cảnh dài hạn cho những 
vùng đô thị rộng lớn, những thử nghiệm 
thành công đầu tiên của nhóm là các 
khu dân cư mới nằm ở ngoại ô new york 
như Sunnyside Gardens và radburn. Bản 
quy hoạch vùng đầu tiên trong lịch sử 
dành cho new york lại không thuộc bản 
quyền của rPaa. thomas adam, chủ 
tịch đầu tiên của viện Quy hoạch đô thị 
hoàng gia anh quốc lúc đó đã ngoài 50 
tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đến hoa 
kỳ 4 năm trước khi rPaa ra đời. Lúc đó, 
ông đã nhìn thấy vai trò của quy hoạch 
vùng: ”Sự quan trọng của một trong 
những khía cạnh hiện đại của quy hoạch 
là sự định hướng và quản lý sự phát triển 
diễn ra tại vùng nông thôn và bán nông 
thôn, nơi những khu công nghiệp mới 
được xây dựng” và khẳng định “không 
có mô hình quy hoạch đô thị nào có thể 
được thỏa mãn nếu việc chuẩn bị thiếu 
đi sự liên hệ với sự phát triển của toàn 
bộ vùng xung quanh thành phố”. Do 
đó khi vị chủ tịch của quỹ phi lợi nhuận 
russell Sage Foundation tìm người cho 
vị trí Giám đốc Quy hoạch và khảo sát 
cho dự án quy hoạch vùng new york 

đầy tham vọng, adams là cái tên không 
thể bỏ qua. trong con mắt của những 
doanh nhân tài trợ cho dự án vốn tốn 
kém tới 1 triệu uSDvà kéo dài 10 năm thì 
adams là ứng cử viên hoàn hảo vì triết lý 
của ông là quy hoạch phải tôn trọng thị 
trường và có tính khả thi – những quan 
điểm ít nhiều mâu thuẫn với quan điểm 
của rPaa.

Dự án vùng new york của adams bao 
trùm một diện tích rộng 13.000 km2 với 
tâm là tòa thị chính thành phố và gần 9 
triệu cư dân – một quy mô chưa từng 
có trước đó. Bản quy hoạch bao gồm 
6 cuốn thuyết minh và 2 cuốn bản vẽ 
với những ý tưởng kinh điển nhất của 
lịch sử quy hoạch. Đây là cuốn về kinh 
tế đô thị với nhận định rằng rất nhiều 
hoạt động kinh tế đã di chuyển ra ngoại 
ô bởi chúng không cần vị trí trung tâm 
và đề nghị dùng quy hoạch sử dụng đất 
để tránh tác động tiêu cực của các hoạt 
động này. Đây là cuốn mô hình "đơn vị 
láng giềng" của nhà xã hội học clarence 
Perry trong đó ghi nhận rằng xe hơi 
đang từng bước tạo ra những thành 
phố tế bào. cuốn về dân số và đất đai 
cho rằng chính sự tập trung của hạ tầng 
giao thông đã khuyến khích sự tập trung 
các hoạt động kinh tế và hệ quả là sự 
tắc nghẽn giao thông và phí phạm tài 
nguyên…

khác với nhóm rPaa, adams tin rằng 
định dạng của một vùng là ổn định và 
những thay đổi chỉ có thể là cải tạo và 

nâng cấp. Do đó, bản quy hoạch vùng 
new york không đề xuất sự phát triển 
các trung tâm mới mà thay vào đó là tái 
phân phối sự tập trung các hoạt động 
kinh tế từ lõi ra các trung tâm thứ cấp 
hiện hữu. Mâu thuẫn của bản quy hoạch 
là mặc dù dự báo sự tăng dân số của 
vùng lên tới con số 21 triệu người vào 
năm 1965, nó không giải quyết được 
việc bố trí số lượng dân cư tăng thêm 
như thế nào.

người phê phán mạnh mẽ nhất tác 
phẩm kinh điển này là Lewis Mumford. 
Ông phê phán quan điểm rằng sự phát 
triển đô thị là không thể tránh khỏi và 
bỏ qua quy hoạch như là công cụ để 
điều tiết. Ông chỉ trích việc đồ án chối bỏ 
nhà ở xã hội, coi các dự án giao thông 
là giải pháp thay thế thay vì chỉ là công 
cụ hỗ trợ cho các dự án xây dựng công 
đồng và coi mô hình thành phố vườn là 
không tưởng. Bất chấp những phê phán 
của Mumford, bản quy hoạch vùng new 
york được triển khai thông qua hiệp hội 
Quy hoạch vùng (rPa) dưới sự lãnh 
đạo của những tinh hoa trong giới kinh 
doanh. Bản quy hoạch đặc biệt thành 
công trong việc xây dựng hệ thống hạ 
tầng cho new york trong khi những ý 
tưởng của Mumford vẫn nằm trên giấy.

trong khi adams nhận được hợp đồng 
để đời tại new york, những ý tưởng 
của nhóm rPaa lại có ảnh hưởng lớn 
lên các thủ đô châu âu hơn là tại nơi 
nó ra đời. Bản quy hoạch vùng London 
mở rộng năm 1944 dưới sự chủ trì của 
Patrick abercrombia là sự kết tinh của 
những ý tưởng về quy hoạch vùng dựa 
trên tư duy sinh thái bắt đầu từ Geddes. 
Phương pháp khảo sát của Geddes được 
sử dụng để tìm ra cấu trúc cộng đồng 
của London – một đại đô thị của những 
ngôi làng – và mô hình thành phố vườn 
của howard được áp dụng để phát triển 
các đô thị vệ tinh. Sau đó là sự kết hợp 
của mô hình "đơn vị láng giềng" của 
clarence Perry thành những tế bào gắn 
kết bởi một mạng lưới không gian mởi 
với hệ thống giao thông tầng bậc của 
clarence Stein. Một vành đai xanh được 
xác lập xung quanh thành phố nhưng 
đồng thời ăn sâu vào tận trung tâm 
London. Bản quy hoạch vùng London 
năm 1944 một mô hình hoàn toàn hữu 
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cơ thừa kế từ Patrick Geddes, Ebenezer 
howard và những nhà tiên phong trong 
nhóm rPaa. Mumford gọi tác phẩm 
này là tài liệu quy hoạch quan trọng nhất 
kể từ cuốn sách kinh điển của Ebenezer 
howard: Garden cities of tomorrow 
(thành phố vườn của ngày mai).

Sự tái Sinh

Quy hoạch vùng cùng với quy hoạch đô 
thị nói chung biến đổi mạnh mẽ từ giữa 
thế kỉ 20. Mối quan tâm về định dạng 
không gian sống trở nên sút kém. thay 
vào đó là những nghiên cứu về phát triển 
kinh tế dựa trên những tính toán khoa 
học được trợ giúp bởi hệ thống máy tính 
ngày càng tối tân. từ tư duy môi trường 
của Geddes, howard và nhóm rPaa, 
quy hoạch vùng đã chuyển thành ngành 
khoa học dựa trên tư duy địa lý và kinh 
tế học cho đến khi nhà quy hoạch Peter 
calthorpe theo chủ nghĩa Đô thị mới 
(new urbanism) viết cuốn The Regional 
City vào cuối thập niên 90. cuốn sách 
kêu gọi một tiếp cận tổng thể về kinh 
tế, xã hội, môi trường và kiến trúc vùng 
đô thị trong đó coi trọng 3 vấn đề: bảo 
vệ môi trường, công bằng xã hội và kiến 

thiết không gian sống. new urbanism 
không chỉ kế thừa lối tư duy tổng hợp và 
trân trọng tự nhiên của thế hệ Geddes, 
Mumford mà cả phương pháp khảo sát 
bằng lát cắt địa lý của riêng Geddes. 
andrés Duany, một trong những người 
sáng lập của new urbanism, tái lập 
phương pháp của Geddes dưới tên gọi 
transect planning (tạm dịch: quy hoạch 
tương thích với môi trường). transect là 
một lát cắt địa lý qua một vùng để xác 
định chuỗi biến đổi của môi trường. Đối 
với quy hoạch, lắt cắt này có thể sử dụng 
để xác định một tập hợp các hình thức 
định cư thay đổi theo mức độ và mật độ 
của tính đô thị – một chuỗi biến đổi dần 
dần từ vùng nông thôn tới trung tâm 
thành phố. trong transect planning, sự 
thay đổi về hình thức định cư này là cơ sở 
để tổ chức các nhân tố của môi trường 
xây dựng: công trình, lô dất, sử dụng 
đất, đường phố, cây xanh và thậm chí cả 
biển chỉ đường và đèn đường,v.v… để 
tạo thành những môi trường tổng hòa 
(immersive environment).

Quy hoạch vùng ra đời bằng chiêm 
nghiệm của Geddes về mối liên hệ giữa 

con người và thiên nhiên và những 
thách thức mà nhân loại đang đối mặt 
trong thế kỉ 21 không gì khác hơn là sự 
đổ vỡ của mối quan hệ này. ở góc độ 
địa phương, mâu thuẫn lớn nhất giữa 
các đơn vị hành chính trong một vùng 
thường là các vấn đề môi trường. Đốt 
rơm trên những cánh đồng hà tây từng 
làm bầu trời hà nội mịt mù và khi nhà 
máy vedan ở Đồng nai làm ô nhiễm 
sông Lòng tàu, ngư dân ở cần Giờ điêu 
đứng. Sự mở rộng địa giới hà nội mới 
đây phần nào là giải pháp cho việc thiếu 
vắng cơ chế quản lý vùng bằng việc 
hình thành một “siêu” tỉnh. và bản quy 
hoạch chung thủ đô dựa theo một mô 
hình đô thị vệ tinh đã rất cũ có thể học 
hỏi nhiều từ Quy hoạch vùng London 
năm 1944. Bản quy hoạch ấy sẽ thành 
công nếu dựa trên một sự hiểu biết và 
trân trọng thực sự môi trường thiên 
nhiên như Patrick Geddes đã gửi gắm.

nGuyễn Đỗ DũnG
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cuộc chạM trán Lịch Sử 
Giữa DEEP iMPact và Sao chổi tEMPEL 1

tronG Lịch Sử tháM hiếM khÔnG Gian, các nhà khoa học Đã tốn Bao cÔnG Sức và tiền của chỉ 
Để tìM ra Được nhữnG Manh Mối Dù Là nhỏ nhất về Lịch Sử hình thành hệ Mặt trời, Để từ Đó hÉ 
Lộ nhữnG Quá khứ Đầy Biến ĐộnG của trái Đất. tronG rất nhiều Sứ Mệnh khÔnG Gian Đó, có Lẽ Sự 
chạM trán Giữa Phi thuyền DEEP iMPact của cơ Quan hànG khÔnG - vũ trụ Mỹ (naSa) và Sao chổi 
tEMPEL 1 Đã Đi vào Lịch Sử khoa học.
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Sứ mệnh trị giá 333 triệu 
uSD của naSa để bắn một vật thể 
nhân tạo nặng 371 kg vào nhân 

sao chổi tempel 1 đã đi vào lịch sử thám 
hiểm hệ Mặt trời bằng các trạm thăm 
dò không gian. hệ thống trạm thăm 
dò không gian bao gồm một tàu mẹ có 
kích thước tương đương với một chiếc 
xe hơi và 5 vật thể va chạm có vai trò 
như những viên đạn với kích thước bằng 
chiếc máy giặt. Deep impact được trang 
bị 4 bộ phận thu thập số liệu để quan 
sát các hiệu ứng từ vụ va chạm. Một 
camera và phổ kế hồng ngoại bao gồm 
thiết bị phân giải cao hri được gắn trên 
tàu mẹ cùng với thiết bị phân giải trung 
bình Mri. Một thiết bị Mri tương tự thứ 

hai cũng được gắn trên viên đạn để ghi 
nhận khoảnh khắc cuối cùng ngay trong 
thời khắc va chạm với nhân sao chổi. 
trong suốt quá trình tiếp cận sao chổi, 
các camera trên Deep impact tiến hành 
chụp khoảng 4500 bức ảnh.

Sau một hành trình du hành dài trong 
không gian, Deep impact đã tiếp cận 
thành công đến sao chổi tempel 1. 
cùng với sao chổi tempel 1 ở khoảng 
cách 0,89 au (134 triệu km) từ trái 
Đất, Deep impact đã bắn viện đạn thứ 
nhất vào nhân sao chổi này với tốc độ 
37,000km/h . 

Sau khi đâm vào sao chổi, các thiết bị 
trên tàu mẹ đã ghi nhận một vụ bùng 

sáng và chớp nhỏ được tạo ra phần dưới 
của nhân. Sau đó, hiện tượng này nhanh 
chóng lan toả trên bề mặt của sao chổi. 
chớp sáng kéo dài hơn một giây. tiếp đó 
là một chùm sáng mở rộng. các mảnh 
vụn của vật chất bắn dọc trên bề mặt và 
phóng vào không gian như những chùm 
lông vũ ngoạn mục với vận tốc xấp xỉ 
5km/s . vật chất được đốt nóng trong 
một vụ nổ tương đương với 5 tấn thuốc 
nổ tnt. Một đám mây bụi lớn được hình 
thành. các nhà khoa học hi vọng khi 
đám mây bụi này tan đi và lắng xuống 
có thể nhìn sâu xuống đáy của miệng hố 
để quan sát được cấu tạo bên trong của 
nhân sao chổi. thiết bị trên tàu mẹ ghi 
nhận một miệng hố va chạm được tạo 
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thành và lớn dần theo thời gian trong 
suốt khoảnh khắc va chạm. các nhà 
khoa học đã tiến hành xử lý và phân tích 
các số liệu để tính toán chính xác kích 
thước của miệng hố từ 50 đến 250km.

Điều quan trọng nhất mà các nhà khoa 
học chờ đợi cho sứ mệnh thám hiểm này 
là muốn biết cấu tạo và thành phần của 
nhân sao chổi. từ đó tiết lộ những câu 
trả lời cho những câu hỏi về bản chất 
nhân sao chổi và sự hình thành của hệ 
Mặt trời. Bởi vì hầu như vật chất từ khi 
hình thành hệ Mặt trời, khoảng 4,6 tỷ 
năm về trước, đều vẫn nguyên trạng 
không thay đổi dưới bề mặt của sao 
chổi. vì vậy, nhiệm vụ của Deep impact 
là bắn một vật thể nhân tạo khoan sâu 
vào nhân sao chổi. Băng đá, bụi và khí 
được đốt nóng bị bắn tung ra khổi bề 
mặt được các camera, phổ kế hồng 
ngoại cùng các thiết bị cảm biến ghi 
nhận và phân tích. Sau đó gửi các số liệu 
về trung tâm điều khiển ở trái Đất. các 
tín hiệu này cần khoảng thời gian là 7 
phút 30 giây để truyền về trái Đất .

những hình ảnh rõ nét về bề mặt nhân 
sao chổi tempel 1 được chụp bởi camera 

trên Deep impact và camera trên viên 
đạn trước tối thiểu 3,7 giây khi va chạm 
cho thấy những kết cấu địa hình gồ ghề 
với những hố tròn. nhân sao chổi này 
hình củ khoai tây có đường kính khoảng 
14 km chiều dài và 4,8 km chiều rộng. 
Phổ kế hồng ngoại cùng một số thiết 
bị khác phân tích ánh sáng giống như 
một lăng kính giúp tiết lộ các thành 
phần hoá học trong nhân sao chổi. nó 
ghi nhận các phân tử cấu tạo nên lớp vỏ 
khí và bụi xung quanh nhân bao gồm 
nước, hydrocacbon, cacbondioxide và 
cacbonhydroxide. Đặc biệt, các kết quả 
gợi ý rằng, lớp bụi trên bề mặt của nhân 
khá mịn và tinh. 

nhân của sao chổi cấu tạo chủ yếu là 
hỗn hợp của băng đá và một số thành 
phần vật chất hữu cơ khác. Xung quanh 
khí và bụi được đốt nóng tạo ra một lớp 
khí đậm đặc bao quanh nhân, gọi là 
coma, cản trở các quan sát quang học 
về đặc điểm địa hình. các bức ảnh trước 
đó chụp bởi camera trên Deep impact 
từ tháng 5 sau khi được xử lý và loại trừ 
lớp khí quyển bao quanh đã tiết lộ về lõi 
của tempel 1.

ngoài ra, với việc chụp ảnh nhân sao 
chổi trước và sau va chạm sẽ giúp các 
nhà khoa học hiểu hơn về động lực học 
sao chổi. trong có việc nghiên cứu sự 
tự quay của nhân trong suốt quá trình 
chuyển động trên quỹ đạo.

các nhà khoa sẽ còn phải mất nhiều 
tháng để xử lý tất cả các số liệu mà Deep 
impact gửi về. trong khi các hình ảnh 
vẫn được camera trên Deep impact chụp 
thì các kính thiên văn không gian như 
hubble, Spitzer cùng các kính trên mặt 
đất cũng thực hiện những quan sát đối 
với sao chổi tempel 1. Điều này sẽ làm 
phong phú hơn nguồn tư liệu để cung 
cấp những hiểu biết toàn diện và chi tiết 
hơn về sao chổi.

Đức Minh 
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nhữnG ĐiểM tối khoa học

ở ấn Độ, một số quỹ dành cho 
nghiên cứu còn xa rời thực tế, 
đặc biệt đối với những lĩnh vực 
nghiên cứu mới. nước này cũng 
đang thiếu hụt những nhà khoa 
học lão luyện tham gia vào việc 
đánh giá những đề tài khoa 
học. Quá trình xét duyệt các 
đề tài không kiểm tra hồ sơ các 
ứng viên một cách nghiêm túc 
và minh bạch dẫn đến việc làm 
giảm hiệu quả đầu tư. hơn nữa, 
xu hướng chọn những vấn đề khoa học an 
toàn và tránh các dự án nhiều rủi ro cần 
phải được thay thế bằng sự pha trộn giữa 
rủi ro và sáng tạo. Sự miễn cưỡng trong 
khảo sát các nghiên cứu dẫn đến sự thoái 
hóa các tiêu chuẩn khoa học.

Một vấn đề khác nảy sinh tại các phòng 
thí nghiệm chính là sự nhận thức chưa 
đầy đủ và thiếu sáng tạo của những người 
làm công tác quản lý do đó không thể 
tạo ra những nhân tố nòng cốt thúc đẩy 

quá trình nghiên cứu. trong phạm vi các 
phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu có 
rất ít tiếng nói về các quyết định mà nó 
ảnh hưởng trực tiếp đến công việc nghiên 
cứu của họ. Điều này làm cho các nhà 
khoa học cảm thấy bản thân họ không 
liên quan đến quá trình phát triển của 
chính nơi mình cống hiến. 

Bên cạnh đó, sự thiếu vắng các cơ chế bồi 
dưỡng lãnh đạo dẫn đến thực trạng quản 
lý cứng nhắc và hệ quả là sự tiến thân của 
người làm quản lý phụ thuộc vào sự đỡ 

đầu của cấp trên thay vì nhờ vào 
năng lực thực sự.

Một đặc điểm nữa chính là cơ 
chế phân bổ quỹ cho các đề tài 
nghiên cứu chưa thực sự hiệu 
quả. chẳng hạn, theo truyền 
thống, những viện nghiên cứu 
sinh học chuyên đề có hai nguồn 
cung cấp tài chính: hội đồng 
nghiên cứu khoa học và công 
nghiệp (cSir) và Bộ khoa học - 
công nghệ (DSt) cùng với văn 
phòng công nghệ sinh học. 

cSir thường cấp kinh phí cho những dự 
án nghiên cứu lớn, trong khi DSt và văn 
phòng công nghệ sinh học lại chú trọng 
hỗ trợ những đề tài nhỏ. nhìn bề ngoài, 
cSir cung cấp kinh phí nghiên cứu theo 
quy trình hành chính đồng bộ, nhưng 
thực tế nó vẫn phải chịu đựng cách làm 
việc quan liêu không hiệu quả. chính 
điều này đã gây cản trở cho những nhà 
phát minh trẻ trong việc tìm kiếm và thiết 
lập những chương trình nghiên cứu mới. 
ngân sách nghiên cứu phóng khoáng 

ấn Độ chú trọnG Phát triển khoa học Sự SốnG

Sau khi Đạt Được thành cÔnG nổi Bật tronG 
cÔnG nGhiệP cÔnG nGhệ thÔnG tin, ấn Độ 
ĐanG tậP trunG tiềM Lực khoa học Phát 
triển khoa học Sự SốnG Để ManG Lại Lợi ích 
trực tiếP cho Xã hội. nhận Diện Được nhữnG 
MảnG tối còn tỒn tại, Quốc Gia naM á này 
ĐanG cải cách hệ thốnG khoa học Để tạo 
ra nhữnG Đột Phá Mới tronG Một Lĩnh vực 
Được Đánh Giá Là rất Giàu tiềM nănG.
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không quan trọng bằng việc tạo ra một kế 
hoạch hành chính hiệu quả.

nhữnG Dấu hiệu Lạc Quan

ấn Độ là một nước đang phát triển, và 
quốc gia này đang phát huy mọi khả năng 
của khoa học phục vụ những nhu cầu 
thiết yếu của đất nước. Đất nước nam á 
này đang tập trung đầu tư vào khoa học 
ứng dụng và để lại một ít không gian cho 
nghiên cứu cơ bản. Đối với việc phát triển 
lĩnh vực y sinh, ấn Độ có rất nhiều tiềm 
năng và lợi thế: truyền thống hiếu học, 
lực lượng khoa học đông đảo, nguồn đa 
dạng sinh học phong phú, dân số đông 
là lợi thế cho nghiên cứu về những biến 
đổi gen liên quan đến bệnh tật. Bởi vậy, 
cộng đồng nghiên cứu về lĩnh vực khoa 
học sự sống của ấn Độ đã tạo ra một đột 
phá quan trọng trong lĩnh vực sinh học hệ 
thống. việc chuyển từ nghiên cứu hóa lý 
truyền thống trong sinh học sang những 
nghiên cứu về cơ chế bệnh sẽ trở thành 
một thế mạnh nghiên cứu cho tương lai. 
có rất nhiều nhà khoa học ấn Độ đang 
làm việc ở nước ngoài mong muốn được 
đóng góp để làm tăng chất lượng nghiên 

cứu của đất nước mình. Phương tiện 
thông tin đại chúng ở ấn Độ cũng đóng 
một vai trò quan trọng trong việc giáo 
dục và thông tin cho người dân về những 
kỹ năng khoa học, tiến bộ nghiên cứu 
và những lợi ích của khoa học đối với xã 
hội. nhưng trên tất cả, các nhà khoa học 
ấn Độ cần phải được cung cấp một môi 
trường nghiên cứu thật tốt có tính kích 
thích sáng tạo. việc này sẽ nâng những 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh 
học lên một tầm cao mới.

trong những năm gần đây, nhiều cơ 
quan quản lý quỹ khoa học của ấn Độ đã 
tăng cường hỗ trợ cho những nghiên cứu 
tạo ra sản phẩm mang lại lợi ích trực tiếp 
cho xã hội, đặc biệt là lĩnh vực khoa học 
sự sống như y sinh. ở Mỹ, các nhà khoa 
học thường xuyên phàn nàn về những 
khó khăn trong việc hỗ trợ kinh phí từ 
viện y học Quốc gia (nih). nhưng ngược 
lại, việc cung cấp kinh phí nghiên cứu 
lại không phải là vấn đề ở ấn Độ, bởi vì 
hầu hết những kế hoạch nghiên cứu chất 
lượng tốt gửi tới những cơ quan quản lý 
quỹ như DBt, DSt và hội đồng nghiên 
cứu y học ấn Độ (icMr) đều được duyệt 

cấp kinh phí. tuy nhiên, số tiền cấp cho 
những công trình nghiên cứu thường rất 
nhỏ (10.000-15.000 uSD/năm), vì vậy 
buộc các nhà khoa học ấn Độ phải tìm 
rất nhiều nguồn cung cấp kinh phí nghiên 
cứu khác nhau.

chính phủ ấn Độ đang tăng cường hỗ 
trợ cho nghiên cứu triển khai (r&D). ngân 
sách của DBt và icMr đã tăng lên trong 
sự vượt quá của tốc độ lạm phát thập niên 
trước. Lượng tài chính của DBt và icMr 
hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học sinh học 
đã tăng lên trung bình 30% (từ 10.000 
uSD lên 15.000 uSD/năm). những viện 
nghiên cứu mới như trung tâm Sinh học 
phân tử và tế bào (ccMB) ở hyderabad 
hay trung tâm Sinh học Quốc gia (ncBS) 
ở Bangalore được thành lập với nhiệm vụ 
thực hiện những nghiên cứu cơ bản trong 
lĩnh vực sinh học và những lĩnh vực liên 
quan phục vụ cuộc sống. những nỗ lực 
vượt bậc của các nhà khoa học trong và 
ngoài nước đã tạo nên sức mạnh nghiên 
cứu và một bầu không khí lạc quan cho 
triển vọng nghiên cứu khoa học ở quốc 
gia này.
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Giữa năm 2011, chính phủ ấn Độ đã 
thông báo tăng gấp đôi ngân sách cho 
nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ trong 5 năm tới. Đây là động thái 
quan trọng biến ấn Độ trở thành trung 
tâm sáng tạo để cạnh tranh với những 
nước mới nổi như trung Quốc, Braxin. 
ngoài ra, các ngân khoản dành cho học 
bổng tiến sĩ, sau tiến sĩ cũng sẽ được tăng 
gấp 5 lần. 

con ĐườnG Phía trước

Mặc dù phải đương đầu với nhiều thách 
thức, nhiều nhà khoa học ấn Độ tin rằng, 
tương lai đang trở nên sáng sủa hơn đối 
với nghiên cứu y sinh ở ấn Độ. Điều này 
được phản ảnh không chỉ ở việc số lượng 
các bài báo của những nhà sinh học ấn 
Độ trên những tạp chí nghiên cứu chuyên 
ngành quốc tế uy tín với những chỉ số 
tương tác cao tăng lên không ngừng, mà 
còn ở việc tăng số lượng nhà sinh học trẻ 
chất lượng cao từ nước ngoài trở về để bắt 
đầu những chương trình nghiên cứu mũi 
nhọn. ở phương tây, những nhà khoa học 
trẻ này có thể dễ dàng nhận được những 
vị trí hấp dẫn, nhưng do nhiều lý do, họ đã 
chọn con đường trở về ấn Độ. thời gian 
đã thay đổi, trên chính quê hương mình, 
những nhà khoa học trẻ có thể tìm kiếm 
cho mình một vị trí nghiên cứu phù hợp và 
dễ dàng hơn nhiều so với thế hệ đi trước. 

Để phát huy tối đa tiềm năng trong lĩnh 
vực khoa học sự sống, theo các nhà khoa 
học hàng đầu của ấn Độ, quốc gia này 
phải có những cải cách trong các hệ thống 
quản lí khoa học.

trước hết, những chương trình nghiên 
cứu và những đề xuất cấp kinh phí lớn 
phải được thẩm định bởi những nhà khoa 
học độc lập đang làm việc ở ngoài đất 
nước ấn Độ. có rất nhiều nhà khoa học 
ấn Độ làm việc ở nước ngoài mong muốn 
tham gia vào công việc này. 

hơn nữa, quốc gia nam á này cần một 
hệ thống linh động và nghiêm ngặt hơn 
dựa trên những tiêu chuẩn khoa học 
khách quan để khuyến khích những nhà 
khoa học tài năng. hệ thống này cần hạn 
chế những nhà khoa học thiếu năng lực 
và khuyến khích những nhà khoa học giỏi 
bằng tài chính. cùng với đó, hệ thống 
khoa học của nước này cần phải thay đổi 
văn hóa quản lý, tôn trọng ý kiến đề xuất 
và quyết định của các nhà khoa học.

các nhà nghiên cứu trẻ là một thành phần 
quan trọng cho phát triển của nền khoa 
học quốc gia. theo các nhà khoa học, cần 
thu hút các quỹ, đặc biệt là các tổ chức 
quốc tế như, Wellcome trust hay viện 
y học howard hughes, để nuôi dưỡng 
và tăng cường năng lực nghiên cứu cho 
những nhà phát minh trẻ. Mặt khác, 

những nhà nghiên cứu trẻ phải được 
khích lệ sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

Một thực tế nhức nhối là hầu hết những 
tiến sĩ ở ấn Độ đều rời đất nước để tiếp 
tục chương trình sau tiến sĩ ở những 
nước có nền khoa học phát triển. vì vậy, 
những cơ quan quản lý quỹ nghiên cứu 
phải tìm cách khuyến khích để giữ lại một 
số nghiên cứu sinh nhất định và thu hút 
những sinh viên ngoại quốc giỏi đến ấn 
Độ để tiếp tục những chương trình đào 
tạo bậc cao. cũng theo các nhà khoa học 
ấn Độ, đất nước của họ cần đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng của các viện nghiên 
cứu, trường đại học, không chỉ dừng ở 
việc mua sắm thiết bị mới mà còn phải duy 
trì và sử dụng chúng hiệu quả. nguồn tài 
chính nên được cung cấp để khuyến khích 
sự hợp tác liên ngành và chia sẻ những 
công nghệ đắt tiền. 

ấn Độ cần đưa những chương trình đào 
tạo sau đại học về y sinh để đảm bảo việc 
chuyển những khám phá khoa học cơ bản 
thành những lợi ích y tế. cuối cùng, phải 
nhanh chóng thúc đẩy giáo dục đào tạo 
chất lượng cao trong lĩnh vực sinh học ở 
bậc đại học. Điều này sẽ khuyến khích 
những sinh viên giỏi tiếp cận đến những 
đẳng cấp nghiên cứu.

Đức PhườnG

khoa học &  Phát triển

49                 Số 245 - 2011



chùM núi Lửa khổnG LỒ Dưới Đáy 
Đại DươnG

Một chùm núi lửa lớn với chiều cao 
khoảng 3.000m đã được một nhóm 
khảo sát nam cực phát hiện dưới đáy biển 
nam cực, gần quần đảo South 
Sandwich ngoài khơi Đại tây 
Dương. 

nhóm thám hiểm đã sử dụng máy 
quét hình ảnh dưới nước và phát 
hiện 12 núi lửa ngầm. nhiều núi 
lửa trong số này rõ ràng có dấu 
hiệu hoạt động trong thời gian 
gần đây. các núi khác đã “chết” 
và tạo ra những miệng núi lửa 
khổng lồ đường kính khoảng 
5.000 m.

theo các nhà khoa học, hệ thống núi lửa 
này là kết quả của sự dịch chuyển về phía 
đông của mảng lục địa nam Mỹ bên dưới 
đảo South Sandwich, mang theo nước đi 

sâu vào lòng trái đất. nước thoát ngược 
lên dẫn đến những đợt phun trào đá 
nóng chảy.

Phát hiện này rất thú vị đối  với các nhà địa 
chất vốn đang hy vọng tìm hiểu sâu hơn 

về những đợt phun trào dưới lòng biển 
cũng như quá trình hình thành lớp vỏ lục 
địa. chúng cũng là một kho khám phá 
cho các chuyên gia sinh học vì các lỗ nước 

nóng phun ra từ đáy đại dương sẽ tạo ra 
một môi trường mới cho sự sống. Đồng 
thời điều này cũng nâng cao nhận thức về 
mối nguy hiểm đối với con người. những 
núi lửa như vậy thường có độ dốc không 
ổn định và nếu toàn bộ một phía trở nên 

mất ổn định, nó có thể đột ngột 
sụt xuống và tạo ra sóng thần.

Quần đảo South Sandwich ở rất xa 
lục địa nhưng những đợt sóng thần 
ở ấn Độ Dương hồi năm 2004 
cho thấy sóng thần có thể gây ra 
hậu quả nghiêm trọng ở những 
khoảng cách rất xa so với nơi bắt 
nguồn của nó. theo ông ian Dalziel 
thuộc Đại học texas (Mỹ), bờ biển 
phía tây của châu Phi “sẽ đặc biệt 
dễ bị tổn hại bởi một cơn sóng 
thần do những ngọn núi lửa mới 

được phát hiện này gây ra”.

trùnG QuanG

intErnEt thay Đổi cách Sử DụnG 
trí nhớ

từ vài thập niên qua, internet thực sự 
tạo nên một cuộc cách mạng về truyền 
thông. với sự phát triển của ngành công 
nghệ thông tin, chúng ta có thể “chạm 
tay” vào khối lượng kiến thức 
khổng lồ. internet có thay đổi lối 
suy nghĩ của nhân loại? Đó là cơ 
may hay đe dọa? hàng loạt câu 
hỏi được đặt ra và internet trở 
thành đề tài tranh luận của các 
nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh 
vực khác nhau.

Mới đây, bài viết trên chuyên 
san Science của nhóm chuyên 
gia tâm lý đến từ các đại học 
columbia, harvard, Wisconsin 
của Mỹ đã thử đưa ra một hướng 
giải đáp cho chủ đề nóng bỏng 
này. theo họ, internet và máy vi 
tính đã thực sự làm thay đổi cách 
thức sử dụng trí nhớ của chúng ta.

Quan sát của nhóm chuyên gia trên 
những người tham gia thí nghiệm cho 
thấy, lúc gặp một câu hỏi khó, phức tạp, 
hầu hết đều đáp một cách không cần 
suy nghĩ: “Google một phát là ra ngay!”. 
ngoài ra, với một thông tin vừa được 

cung cấp, họ quên rất nhanh khi biết 
chắc chắn dữ liệu này đã được “cất giữ” 
cẩn thận trong máy vi tính. Điểm thú vị là 
sau đó, họ nhớ rõ vị trí lưu trữ của từng 
phần. theo trưởng nhóm nghiên cứu 
Betsy Sparrow, internet thậm chí còn có 
chiều hướng thay thế sách vở, bạn bè, 

đồng nghiệp ở một số người. thông 
thường, đây là những nguồn cung cấp 
thông tin chính yếu từ môi trường bên 
ngoài cho chúng ta.

nghiên cứu của nhóm chuyên gia Mỹ đã 
khẳng định một số giả thuyết trước đây 
về sự phát triển của trí nhớ con người. 

tờ Le Figaro dẫn lời nhà nghiên cứu 
Emmanuel Sander thuộc Đại học Paris 8 
(Pháp) cho biết: “thay vì cố gắng thuộc 
lòng các số điện thoại, chúng ta chỉ cần 
nhớ cách sắp xếp trong danh bạ. với 
internet, cũng cùng nguyên tắc như thế, 
nhưng ở tầm ảnh hưởng lớn hơn”.

tuy nhiên, vẫn rất khó xác định 
những ảnh hưởng cụ thể của 
internet đến trí nhớ hay sự hiểu 
biết của những người thường 
xuyên lướt web. tích lũy kiến 
thức không đơn giản như trữ 
đồ đạc trong một ngăn kéo. 
thông tin được thu thập chỉ 
có thể trở thành “sở học” khi 
có sự kết nối qua lại một cách 
hợp lý. Ông Sander nhận định: 
“nếu bạn có khả năng phân 
tích tốt, internet sẽ là nguồn 
lợi khổng lồ. ngược lại, bạn chỉ 
bị “bội thực” về thông tin mà 
thôi”. vấn đề của các chuyên 
gia về giáo dục là làm thế nào 
để trẻ em sử dụng internet 
một cách hiệu quả nhất. Sự ra 

đời của máy tính điện tử chưa bao giờ 
làm giảm giá trị của bảng cửu chương ở 
chương trình tiểu học.

Lan chi

tin khoa học - cÔnG nGhệ
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Phát hiện thế Giới Bị Mất tích

các nhà khoa học vừa phát hiện một vùng đất có niên đại 
cách đây 56 triệu năm ở bắc Đại tây Dương, từ dữ liệu do các 
tập đoàn dầu mỏ cung cấp.

chôn sâu trong lớp trầm tích nơi đáy biển của Đại tây Dương 
là một thế giới bí ẩn có nguồn gốc xa xưa, với những rãnh cắt 
do sông suối và những chóp nhọn từng thuộc về các đỉnh 
núi cao. nó giống như bản đồ của một quốc gia trên cạn chỉ 
khác là được bảo quản ở độ sâu 2 km dưới đáy biển. Đó là 
một khu vực rộng khoảng 10.000 km2 nằm về phía tây các 
đảo orkney-Shetland, và phần nổi của nó trồi lên mặt nước 
biển đến gần 1km.

Đội ngũ nhà khoa học, do ross hartley dẫn đầu, đã phát 
hiện được một lớp gồ ghề dày đến 2km bên dưới thềm lục 
địa, chứng cứ cho thấy có một quang cảnh đang bị vùi sâu 
bên dưới, khiến người ta liên tưởng đến huyền thoại về lục 
địa mất tích atlantis. các nhà nghiên cứu tìm được 8 con 
sông chính, cũng như các mẫu phấn hoa và than đá, dấu 
hiệu cho thấy từng có sự sống ở khu vực trên. tuy nhiên trên 
hết, họ thu thập được chứng cứ về một môi trường sinh vật 
biển, có cả các hóa thạch nhỏ. Điều này cho thấy vùng đất 
từng nằm trên mặt biển rồi bị chìm xuống nước trong vòng 
2,5 triệu năm. Đứng về góc độ chuyên gia, chuyện thay đổi 
như vậy là nhanh một cách đáng ngạc nhiên.

hạo nhiên

tạo ra rănG từ tế Bào Gốc

các nhà khoa học ở Đại học khoa học tokyo đã dùng tế bào gốc để nuôi 
những cái răng có hình dạng đầy đủ. các răng nhân tạo này trông giống 
hệt răng thật, biết cảm nhận đau và khỏe để nhai tốt. Bước đột phá này 
đã được thực hiện nơi loài chuột.

các nhà nghiên cứu pha trộn hai loại tế bào gốc chứa thông tin tạo răng 
và nuôi trong phòng thí nghiệm trong một hỗn hợp hóa học và vitamin. 
Sau năm ngày, chúng đã tạo ra một “răng non” nhỏ. Sau đó răng non 
được để trong một hộp nhựa và đưa vào cơ thể chuột. Sau 60 ngày, răng 
non phát triển thành răng đầy đủ và người ta lấy hộp răng ra để cấy răng 
vào xương hàm chuột.

răng người được tạo ra bằng kỹ thuật sinh học như thế có thể cung cấp 
răng có vẻ tự nhiên hơn so với răng giả.

Q.hươnG

Phát hiện Mặt trănG thứ tư của Sao DiêM vươnG

cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (naSa) vừa thông báo về việc kính 
viễn vọng không gian hubble tìm thấy mặt trăng thứ tư bay quanh sao 
Diêm vương. Mặt trăng này chưa được đặt tên chính thức và các nhà 
khoa học chỉ tạm gọi là P4. 

Sao Diêm vương được phát hiện vào năm 1930 và mãi đến năm 2006 
thì nó mới được phân loại như một hành tinh. P4 có kích cỡ nhỏ nhất so 
với 3 mặt trăng còn lại của sao Diêm vương (charon, nix, hydra). Mặt 
trăng P4 nằm giữa quỹ đạo của nix và hydra, cả hai đều được phát hiện 
bởi viễn vọng kính hubble vào năm 2005. charon được phát hiện năm 
1978 bởi Đài quan sát hải quân Mỹ.

Bốn mặt trăng được cho là đã hình thành khi sao Diêm vương va chạm 
với một hành tinh khác trong thuở ban đầu hình thành thái dương hệ. 
Mặt trăng của trái đất chúng ta có thể đã hình thành cùng một cách 
như vậy. naSa cho biết hình ảnh của P4 được hubble ghi nhận lần đầu 
tiên vào ngày 28.6.2011 và được khẳng định bởi những hình ảnh kế 
tiếp ghi được vào ngày 3 và 18.7.

 SonG Mai

khoa học &  Phát triển
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Ai đã từng vào bếp nấu cơm đun 
bằng than củi (hay rơm rạ) hẳn 
có lần biết thế nào là cảnh cơm 

khê, cơm cháy. Đó là tình trạng cơm (và 
cả cháo nữa) bị cháy không đều, do bén 
lửa to, lan ra khắp nồi, tạo nên mùi nồng 
khét. khi bị khê, cơm không những rất 
khó ăn (có khi phải bỏ đi) mà còn gây 
tâm lí không vui cho bản thân người nấu 
và những người thân. theo tín ngưỡng 
dân gian, đó còn là một điềm xấu. Gì 

chứ đang chuẩn bị đi đâu xa, hay chuẩn 
bị đi thi, hay mồng một đầu tháng mà 
đột nhiên bị một nồi cơm khê ai cũng 
cho rằng đấy là dấu hiệu “xúi quẩy”. từ 
chuyện cơm khê này, dân gian ta còn 
dùng để miêu tả những chuyện “khê” 
khác: tiền khê nợ đọng, chiêm khê mùa 
thối, giọng nói khê nồng,… nhưng dù 
là “khê” nào đi nữa thì sắc thái của tổ 
hợp  từ cũng thiên về nghĩa không hay.

kinh nghiệm về chuyện nấu cơm sao 

cho ngon (cơm sôi nhỏ lửa, đợi cạn, vần 
kĩ) trở thành bài học về tài đảm đang 
tháo vát của cô gái nào đó trong công 
việc nội trợ, nữ công gia chánh. và từ 
“sự tình” đặc biệt này, người đời muốn 
nói một lời nhắn nhủ mang ý nghĩa triết 
lí để ông cha ta khuyên các nàng dâu. 
họ cần phải biết ứng xử sao cho phải 
trong những tình huống bất thường: gia 
đình gặp “sự cố”, ông chồng đột nhiên 
giận dỗi, nặng lời to tiếng. nguyên nhân 

cơM SÔi nhỏ Lửa Một Đời khÔnG khê
  PGS.tS PhạM văn tình

tiếnG việt Xưa & nay

nGuyên văn câu ca Dao này Là: CHồNG GiậN THì Vợ BớT 
Lời/ CơM Sôi NHỏ LửA MộT Đời KHôNG KHê. Đây Là Một 
Lời khuyên rất chí Lí về cách ứnG Xử của nhữnG cặP vợ 
chỒnG. Đây cũnG Là Một Bài học tuyệt vời về chữ nhẪn 

rất cần Phải có tronG cuộc SốnG Lứa ĐÔi.
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dĩ nhiên là có nhiều. thái độ nổi 
đoá của đức ông chồng như 
vậy đương nhiên là không phải. 
nhưng cuộc đời vốn đa dạng 
nhiều hình vẻ, không phải lúc 
nào cũng xuôi chèo mát mái (bát 
đũa còn có khi xô nữa là). những 
lúc như vậy, rất cần một thái độ 
bình tĩnh ôn hoà của người vợ. 
nếu các nàng cũng lên mặt giận, 
cũng “ăn miếng trả miếng” 
cho hả thì chẳng khác nào thổi 
bùng ngọn lửa dưới đáy nồi cơm 
đang sôi. chẳng cần đợi lâu, chỉ 
vài ba phút là cả nhà (có khi cả 
láng giềng) sẽ được thưởng thức 
mùi vị của sự thiếu kiềm chế kia 
ngay. Bấy giờ thì chẳng còn “anh nói 
em nghe” hay “em nói anh nghe” mà 
là “cả anh và em cùng nói, hàng xóm 
nghe”...

chữ nhẫn luôn là một bài học ứng xử 
trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. 
nó đặc biệt có ý nghĩa trong những tình 
huống làm nên hạnh phúc mái ấm gia 

đình. Đàn ông mạnh mẽ, quả cảm, xốc 
vác  nhưng cũng có lúc nóng nảy, bồng 
bột, thậm chí thô lỗ. thói đời, giận quá 
mất khôn. những lúc như vậy, người vợ 
cần vào vai một chiếc “điều hoà nhiệt 
độ”. nhẹ nhàng, nhún nhường, bình 
tĩnh tìm cách gỡ. nhẫn ở đây là dịu 
dàng, nhẫn nại (chứ không phải là nhẫn 
nhục) để lái con thuyền bất ngờ bị cơn 
giông tố trở lại cân bằng. Đó không chỉ 

là một thái độ mà là một bản 
lĩnh. có bao cô gái mảnh mai, 
đào tơ liễu yếu mà có tài làm 
dịu đi bao nỗi bất bình trong 
cuộc sống. họ đã ngăn chặn cả 
cuộc “chiến tranh nóng” bùng 
nổ đến “chiến tranh lạnh” âm 
thầm. họ xứng đáng là chủ thể 
đích thực trong mỗi mái nhà yên 
vui và ấm cúng. “Lạt mềm buộc 
chặt” mà!

Một sự nhịn, chín sự lành. Sự 
nhẫn nhịn quả là liều thuốc đặc 
trị rất lợi hại. các cô gái cần 
biết đặt bổn phận “một nửa 
thế giới nhưng lại là trụ cột của 

một gia đình”. Bởi vậy, trong bất luận 
hoàn cảnh nào, họ cũng cần biết im 
lặng chia sẻ và nói sao đúng lúc. Sự hoà 
thuận không dành cho những ai thích lí 
sự, hiếu thắng, càng không có chỗ cho 
những ai không biết “ăn làm sao, nói 
làm sao” cho vừa.

tiếnG việt Xưa & nay
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nGÔi nhà 65 nGuyễn thái học: 

nơi Quần anh hội tụ

hoạ Sĩ Mai văn hiến vẪn Gọi Đùa khoảnG 
Sân rộnG toà Biệt thự cũ của vua Bảo 
Đại Số 51, Phố trần hưnG Đạo, nGÔi nhà 
chunG của hội văn nGhệ việt naM Là 
“cái Sân Gạch” (tên tiểu thuyết của 
Đào vũ), khi tÔi Mới về LàM “ kí Giả kịch 
trườnG ở tạP chí Sân khấu, năM 1977. 
toà Soạn Là căn PhònG nhỏ ở Dãy nhà 
Phụ, Đối Diện văn PhònG hội Mỹ thuật, 
tầnG trệt nGÔi nhà Lớn, nơi Mai văn  
hiến Là chánh văn PhònG. ÔnG thườnG 
chỉ trỏ cho tÔi, kẻ hậu Sinh Mới vào 
nGhề Bình Luận Sân khấu, Biết Mặt các 
hoạ Sĩ Danh tiếnG, thườnG vẽ Bìa rất 
ĐẹP cho tạP chí Sân khấu, thỉnh thoảnG 
Qua Lại nơi Đây.

Bây giờ, khó mà nhận ra ngôi biệt 
thự này, nếu chạy xe lướt qua  mặt 
phố. Phải nhìn kĩ mới thấy biển số 

nhà. trước kia, cửa vào ngôi nhà luôn 
rộng mở. cánh cửa gỗ thiết kế hình vòng 
cung hoành tráng, chạm khắc hoa văn 
thủng, thấp thoáng sau đó là mái cong 
biệt thự. nay cổng vào thu nhỏ. tranh 
bày la liệt trước, trong cổng và bờ tường, 
kín đặc mặt tiền căn phòng cũ của hoạ 

sĩ Song văn đã mất, đã chuyển nhượng 
cho chủ mới từ lâu. tôi đi lạc, không nhận 
ra chỗ rẽ bên hông ngôi nhà, đi sâu vào 
trong, mới đến được căn phòng 20m2 ở 
phía sau của Mai văn hiến. Đường vào 
vẫn khấp khểnh, xi măng trát vội như 30 
năm về trước khi tôi lần đầu đến phỏng 
vấn ông hiến về mỹ thuật sân khấu.

 ngôi biệt thự xây từ thời thuộc Pháp, 
sau hoà bình từng là nơi ở của hàng 

chục hoạ sĩ, nếu chỉ tính người cầm cọ: 
Mai văn hiến, văn Giáo, trần Đông 
Lương, nguyễn Phan chánh, nguyễn tư 
nghiêm, nguyễn Sáng, huỳnh văn Gấm, 
Dương Bích Liên, Song văn, nguyễn Sơn. 
hiện giờ, con gái trưởng Mai thị ngọc 
oanh của Mai văn hiến, sinh 1958 vẫn 
ở đấy thờ phụng ông bà nội và cha mẹ. 
oanh mua thêm phòng phụ gần đó, 
sống với chồng cũng là họa sĩ. oanh cười 
buồn: “Bố mẹ em mất cả, mẹ trước, bố 
sau, bố mất năm 2006. hàng xóm họa 
sĩ của bố cũng mất hầu hết, bác nguyễn 
Sáng chuyển vào Sài Gòn năm 1987, sau 
mất trong đó. Bác nguyễn tư nghiêm 
sang số 8 phố Phan Bội châu. Em gái 
em, Mai thị ngọc Lan, sinh 1961, lấy 
nguyễn Đình chính, con cụ nguyễn Đình 
thi,  theo chồng lên mạn hồ tây rộng rãi 
nhà cửa”… rẽ vào phòng oanh, chẳng 
còn treo bức tranh nào của bố hiến. Mai 
văn hiến là hoạ sĩ vẽ tranh châm biếm 
nức tiếng, vẽ tranh lính cụ hồ thật khoẻ 
mạnh, thuần hậu. nghe tôi bình luận 
tranh ông vẽ bộ đội như lực điền cày 
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ruộng, ông nhả khói thuốc lào, cười hào 
sảng: Đích thị rồi, tôi vẽ nông dân mặc áo 
lính nhiều nhất. không vẽ thế thì ai kéo 
pháo lên Điện Biên hả cô? tôi thích cách 
nói năng hóm hỉnh tinh tế ấy của ông. 
rồi thích ông bình luận tranh của các 
hoạ sĩ hay vẽ bìa cho tạp chí Sân khấu: 
trần Lưu hậu là tay số một về tranh bột 
màu vẽ hoa quả tĩnh vật. Ông này học 
mỹ thuật Liên Xô mà “nhả tranh” lại 
thuần việt. hậu làm mỹ thuật sân khấu 
cho các vở cổ điển thì miễn chê. nếu hậu 
thích tặng tranh tĩnh vật bột màu cho cô 
thì đừng chối nhé, treo nó lên tường nhà 
cô, ấm áp cả mùa đông đấy. cô chú ý 
ông Phái vẽ tranh chèo nhé, màu nguyên 
thuỷ trong xống áo đào chèo đẹp chói 
chang lộng lẫy vẻ quê mùa. Màu chèo 
của Phái là màu rực má hồng môi đỏ của 
các cô đào. các cô chưa ra vai, vẫn ỡm 
ờ ở hậu trường, ngồi vẽ chân mày cong, 

tô môi hồng, mắt đen nhưng nhức, đẹp 
đến chịu hết nổi, cô nhỉ? tôi phải nhận 
rằng Mai văn hiến là hoạ sĩ có mắt xanh 
tinh đời và đã mở mắt cho tôi khá nhiều 
về thưởng thức hội hoạ…

 trong cùng ngôi nhà này, Mai văn hiến 
là hình ảnh ngược của hoạ sĩ nguyễn 
Sáng, chủ nhân căn phòng hẹp chưa 
đến 12m2 trên gác. Ông hiến lạc quan, 
suốt ngày tận tuỵ làm việc ở văn phòng 
hội Mỹ thuật, vui vẻ cười đùa với đám 
hậu sinh chúng tôi. nguyễn Sáng khép 
kín, cô độc, chìm sâu trong nội tâm và 
men rượu. Ông sống một mình, đường 
vợ con không thuận. cô thuỷ, người vợ 
thứ hai cưới muộn, ngay trong đám cưới 
đã đổ bệnh, sống với ông hơn một năm 
rồi mất. Ông không tái hôn, một mình 
thui thủi ra vào căn phòng bé xíu, tính 
nết ngang ngạnh, ít bạn, rất khó gần. 

thực ra, nguyễn Sáng là tính cách nam 
Bộ chính hiệu. Do cuộc đời nhiều điều 
bất ưng, lại nghèo túng, không được 
người cùng thời tri âm, tri kỷ với cử chỉ 
hội hoạ đầy cá tính của mình, dù được 
đánh giá là “cây đại thụ sơn mài” việt, 
nhưng khi ông còn sống, ít người biết giá 
trị tranh sơn mài của ông. nghe tin tranh 
“kết nạp Đảng” của ông, được một Bảo 
tàng nước ngoài mượn triển lãm, Bảo 
tàng Mỹ thuật việt nam đã đặt bảo hiểm 
bức tranh này 2 triệu uSD. cả một đời vẽ 
sơn mài đẹp mê hồn, ông chỉ lần đầu duy 
nhất được triển lãm cá nhân năm 1984. 
trong phòng ông, hiếm bao giờ treo 
tranh của chính ông. trong lần triển lãm 
ấy, hình như nguyễn tuân đã thắc mắc 
thật đáo để: cả đời Sáng nó vẽ đẹp đến 
thế mà không có nổi một mề đay (huân 
chương) là sao?

khi nguyễn Sáng vì quá thương nhớ 
người vợ quá cố, không chịu biết thêm 
người đẹp nào, cuối đời cứ một mình 
ở miết căn gác nhỏ, thì hoạ sĩ Dương 
Bích Liên lại rất thích tiếp xúc với những 
người đẹp, nhan sắc khác thường, luôn 
thích người đẹp đến thăm hỏi; khiến 
Dương tường phải cho đó là kẻ duy mĩ 
dễ thương kinh khủng. có lần, Dương 
tường đưa ba người đẹp thăm Dương 
Bích Liên: nghệ sĩ kịch, thi sĩ và biên tập 
viên kiêm dịch giả. nhan sắc cả ba đang 
chín mặn mòi. vừa nhác thấy ba bóng 
hồng, Dương Bích Liên đã bừng mặt 
hể hả. Ông bỏ phắt ủ ê, chán chường, 
lập tức nói cười hóm hỉnh, lôi cuốn. 
chuyện nở như cơm gạo vàng. Dương 
tường tủm tỉm nghĩ: bạn mình đang 
hân hoan đã đầy thanh sắc trần gian. 
chưa hết, Dương Bích Liên nháy mắt 
vui vẻ, biến mất sau cánh cửa phòng bé 
xíu. Lát sau ông hoan hỉ về, giơ cao hai 
chai vang chát chính cống Pháp, vui vẻ 
mở nút, tràn trề ngẫu hứng, đến không 
buồn gọi tên thật, mà âu yếm gọi phứa 
ba giai nhân: cô Dần, cô Mão, cô Mùi, 
mặc kệ họ cười rũ phản đối. trước mắt 
ông, các thiếu phụ bỗng thành nhan 
sắc lộng lẫy. cái ngu ngơ, xôn xao, náo 
động trước sắc đẹp của ông, khiến ba 
giai nhân động lòng. Sau này, cả ba đều 
quyến luyến, mến mộ ông, thường qua 
lại thăm ông, lúc buồn sầu đau ốm. thi 
thoảng, họ mua bát phở nóng, chu đáo 
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mang tận nhà ông những chiều tối hà 
nội não nùng mưa rét. họ xót thương 
ông, một mình, không vợ con trên gian 
gác nhỏ. họ chăm bẵm, yêu chiều ông 
như đứa trẻ, lúc cuối đời. Ông cũng thế, 
hâm mộ họ rất lâu. Mê man vẽ họ, rất 
lâu…Dương tường đã tự hỏi: Bây giờ 
nghệ sĩ còn ai hồn nhiên mê người đẹp 
như họ Dương đến thế không? 

…tất cả những hoạ sĩ sống trong ngôi 
nhà này đều hồn nhiên sống trong không 
gian riêng của mình, hoà chung lòng yêu 
mến gắn bó với kiến trúc kiểu Pháp của 
ngôi nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng như 
thế đã quá nửa thế kỉ. họ đều biết lịch sử 
ngôi nhà là của cụ cự Lãnh, chủ thầu lớn 
của hà nội thời thuộc Pháp.

trong trí nhớ của những ngưòi nổi 
tiếng từng là những đứa trẻ sống trong 
ngôi nhà này, thì nhà điêu khắc - hoạ sĩ 
nguyễn Sơn, người đã dựng tượng Bác 
hồ ở hai đầu tổ Quốc, từng có xưởng 
họa và phòng tranh ngay mặt tiền sau 
cổng ngôi nhà, chiếc cổng kiến trúc lối 
nhật, với ngói ống, tường hoa, đường 
con tiện chạy quanh nhà và hai cánh 
cửa gỗ lim nay đã mất. hoạ sĩ Mai văn 
hiến và nguyễn Sơn hay dựng sân khấu 
trong sân nhà cho trẻ chơi trăng trung 
thu. Đỗ nhuận đệm đàn cho chúng hát, 
nhà điêu khắc nguyễn văn Lí hái nho 
góp cỗ trông trăng từ giàn nho ngay 
cửa căn phòng phụ của ông. trẻ con 
ngôi nhà không quên cụ nguyễn Phan 

chánh sống nho nhã thong thả như 
tiên ông trên gác hai, mềm mỏng như 
bức tranh nổi tiếng “chơi ô ăn quan” 
của ông. Đặc biệt gác 3 ngôi nhà, có 
họa sĩ nguyễn tư nghiêm. Lũ trẻ may 
lắm cũng chỉ nhìn thấy ông hai lần trong 
ngày: sáng xe đạp đi làm. Đêm về xách 
xô xuống nhà lấy nước. Mãi khi tuổi xế 
bóng, ông mới lấy thu Giang, con gái 
nguyễn tuân, làm vợ.

 Lại thêm ông văn Giáo cao lớn, cả đời 
mê vẽ tranh Bác hồ và tranh phong cảnh 
của ông thật trong trẻo niềm vui sống. 
trần Đông Lương nổi tiếng thế giới với 
tranh lụa, phấn mầu, vẽ thiếu nữ việt 
đẹp nõn nường. 500 tranh nhan sắc việt 
của ông đang lưu lạc khá nhiều nơi trên 
thế giới.

và nguyễn Sáng cô đơn, với triết lí “sư 
tử chỉ đi một mình”. có lần say tít cung 
thang, không lên gác được, bọn trẻ trai 
phải bế ông lên. ngôi nhà còn là nơi quần 

anh hội tụ. thi sĩ trần Dần, nguyễn Bính, 
văn cao, Bùi Xuân Phái, nguyễn tuân, 
trần văn cẩn... thường đến với đồng 
nghiệp - bạn hiền ở đây. có đến 7 giải 
thưởng hồ chí Minh cho văn nghệ sĩ ở 
ngôi nhà này và biết bao cảm hứng sáng 
tạo, hạnh phúc, đau khổ, yêu đương…
trong suốt cuộc đời dài của họ đã diễn ra 
ở chính ngôi nhà này.

 chao ôi, một thời oanh liệt của ngôi nhà 
nay còn đâu?

nghệ sĩ kịch chiều Xuân, con dâu Đỗ 
nhuận, vợ Đỗ hồng Quân, vẫn sống với 
gia đình trên căn gác nhỏ ngôi nhà, đã 
ngậm ngùi mơ ước: giá như ngôi nhà 
trở thành bảo tàng sống của văn nghệ 
sĩ một thời hà nội được chăng? câu hỏi 
hình như vẫn còn treo nguyên ở đó.

nGuyễn thị Minh thái
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>> họa sĩ Mai văn hiến
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chiều. nắng cuối ngày xiên xiên 
nhúng vạn vật trong một màu 
vàng suộm. cái nắng cuối hạ 

này dễ làm lòng người bâng khuâng. tôi 
chợt nôn nao, giá được về quê để ngồi 
bên dòng châu Giang mà hít căng lồng 
ngực mùi sông nước… Mà cũng lạ thật, cứ 
khi nào gặp những khúc quanh trên ngả 
đường đời, những lúc buồn…tôi lại tha 
thiết muốn về quê, và cứ về quê thì tôi lại 
như lấy lại được năng lượng để mà tiếp tục 
bươn đi trên con đường đời với niềm tin 
mãnh liệt rằng cuộc đời mà ta đang sống 
còn nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui lắm. nhớ 
quê trong tôi lúc này cũng là nhớ dòng 
châu Giang hiền hòa, phẳng lặng như 
không từng chảy. 

Sông châu được tách ra từ sông Đáy, tổng 
chiều dài 30km đi qua và làm ranh giới giữa 
các địa phương của tỉnh hà nam: thành 
phố Phủ Lý, huyện Duy tiên, Bình Lục, Lý 
nhân.

Dòng sông ngút ngát, nước trong vắt nhìn 
thấy rõ cả những con cá người mỏng dính 
lấp lánh vẩy bạc, những con ốc phủ đầy 
rêu lặng lẽ bò. hai bên bờ sông có những 
khóm tre già trầm mặc, những vạt hoa cải 
vàng rực và những ruộng ngô xanh ngút 
ngát. những buổi sáng sớm, khi làn sương 

nước mỏng tang còn vương trên mặt sông 
thì những chiếc thuyền câu đã khỏa nước 
lướt đi, tiếng chèo khua nhẹ và tiếng gõ 
cạch cạch lùa cá vào lưới vang khắp một 
quãng sông. Buổi chiều, khi cái nắng quái 
cuốn dần vào bờ bãi phía bên sông, bến 
nước bỗng nhộn nhịp hẳn lên. các bà, các 
chị rửa rau, giặt giũ chuyện trò râm ran, vài 
cậu nhỏ ngụp lặn nhảy loi choi trên mặt 
nước… những người chài lưới đem những 
sản vật đánh bắt được vào xóm cất tiếng 
rao “ai cá, tôm đơi…” vang vang qua các 
rặng râm bụt trên đường làng. những con 
cá sông thịt dai và ngọt sẽ được mẹ kho 
bằng niêu đất, ủ trấu cho nhừ ngấu ăn 
được cả những chiếc xương bùi bùi, những 
con tôm chắc nịch đeo một bụng trứng 
xanh ngắt được rim khô, sẽ “trôi” vèo vèo 
cả nồi bảy, nồi ba cơm… những nếp nhà 
thấp thoáng sau những cây mít, cây cau. 
Đâu đó trong không gian thoảng mùi khói 
bếp, mùi phân trâu ngai ngái. Một điệu 
chèo cất lên da diết từ chiếc loa trên cây đa 
đầu làng… chao ơi là thanh bình.

nhưng khoảng chục năm trở lại đây dòng 
châu Giang không còn hình dáng cũ. nó 
như cô gái lỡ thì đã già nua, bệnh tật lại còn 
bệ rạc. Phía thành phố Phủ Lý cá chết phơi 
bụng trắng ven bờ do khu công nghiệp xả 
hóa chất độc hại xuống sông. Đoạn qua 

quê tôi (làng Đại hoàng của nam cao) bèo 
nhật Bản phủ kín mặt sông. cái thứ bèo 
ngày xưa chỉ loáng thoáng trôi, chúng tôi 
thường thích thú ngắm những bông bèo 
tây có nhành hoa phớt tím, ngắt một bó về 
cắm vào cốc nho nhỏ để trên bàn học thì 
bây giờ bạt ngàn một thảm bèo xanh sẫm, 
cứ như thể bèo đã hút cạn hết nước dòng 
châu Giang mất rồi. hai bên bờ rác rến đầy 
ắp, những ruộng ngô, ruộng rau không đủ 
nước tưới tiêu nên cũng chẳng thể xanh 
ngút ngát như thuở nào, cá tôm cạn kiệt 
và chẳng còn đâu những làn gió mát thổi 
hây hây từ mặt sông như lá phổi của làng, 
chẳng còn đâu cái thú chiều xuống, sau 
một ngày lao động vất vả người dân quê ra 
sông quẩy đôi thùng nước, trao đổi những 
câu chuyện làm… xôn xao bến nước sông 
quê.

tôi đưa con về quê và muốn kể con nghe 
về dòng sông quê mình ngày xưa ấy 
nhưng lại nghĩ làm sao gửi bằng hết cái 
cảm, cái hương, cái vị của sông quê (như 
tôi đã được hưởng) cho con thấm, khi mà 
sông giờ đã tiều tụy nhường này. thôi thì, 
đành cùng con sống với những hồi ức về 
sông và cầu mong một ngày dòng châu 
Giang sẽ lại đẹp như xưa.                                                                 

  SonG LonG

XÔn Xao Bến nước SÔnG Quê
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tronG cái rủi có cái May

Làng cựu thuộc một trong những ngôi 
làng cổ của thủ đô, thuộc xã vân từ, Phú 
Xuyên, cách hà nội chừng 40 km. năm 
1921, do một gia đình bất cẩn đã để hỏa 
hoạn lan ra cả ngôi làng làm bằng tre nứa. 
Làng cựu nghèo, lại càng thêm túng quẫn, 
nhiều người không chịu bó gối, đã rời làng 
ra hà nội kiếm kế sinh nhai. 

người làng cựu xưa nổi tiếng từ thời Pháp 
thuộc với nghề may cho tây. những đôi 

bàn tay thô vụng quen làm ruộng bây giờ 
trở thành “đôi tay vàng” nhờ sự chăm chỉ, 
khéo léo. họ chuyên may comple cùng các 
bộ đầm tân thời phục vụ cho người Pháp 
cũng như giới thượng lưu ở hà nội, Sài 
Gòn. Ban đầu họ đi lên từ “cái mặc” để 
khắc phục “cái ăn”, dần dần họ trở thành 
những thương hiệu “đệ nhất hà thành” 
như Phúc hưng, Phúc Mỹ, Đức Lợi... “Giàu 
nứt đố đổ vách”, các thương gia làng cựu 
bấy giờ có cuộc sống cũng rất tây. họ mở 
cửa hiệu tại thành phố lớn, con cho học 
trường tây, còn tiền thì họ về quê “đua 
nhau” xây dựng biệt thự, để chứng tỏ sự 
thành đạt với quê hương và cũng là nơi 
nghỉ ngơi cuối tuần. Làng cựu nghèo khó 
thuở nào được “thay áo mới” biến thành 
“làng tây”.

 vẻ ĐẹP kiến trúc

như các biệt thự Pháp ở Sa Pa, Đà Lạt, làng 
cựu được xây dựng trên kiến trúc Đông 
Dương, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc 
kinh viện châu âu và kiến trúc thành phần 
bản địa. vì vậy, kiến trúc làng cựu mang 
nhiều tính sáng tạo, phù hợp với thẩm 
mỹ, văn hóa người việt. Dấu ấn kiến trúc 
châu âu dễ dàng nhận thấy trong bố cục 
hình khối, kết cấu đăng đối trong ngôi nhà 
cổ. nhà cụ Phó Du được xây dựng năm 
1929, thuộc loại sớm nhất làng tiêu biểu 
cho kiến trúc Đông Dương. Được nhấn 
mạnh khối trung tâm, hai bên cân xứng, 
phía trước đan xen những vườn hoa nhỏ 
tạo điểm nhấn, ngôi nhà mang vẻ bề thế 
mà bay bổng. trên chóp mái được trang trí 
bộ tam đa đường nét tinh tế. cửa chính 
và cửa phụ được mở rộng theo kiểu cuốn 
vòm nhiều lớp, hài hòa với những họa tiết 
đắp nổi mang tinh thần cổ điển như hoa 
lá, phượng hạc. 

Làng cựu mang vẻ đẹp thuần việt với 
những ngôi nhà kiểu dân gian bằng gỗ lim 
mang dáng dấp “cong cong mái đình”. 
chạm trổ trên các đầu xà là hình tượng 
trang trí bộ tứ linh (Long, Li, Qui, Phượng), 
tứ quý (tùng, cúc, trúc Mai). Mỗi ngôi nhà 
lại có cách thiết kế cổng độc đáo. những 

Bỏ thì thươnG, vươnG thì tội

nếu như Phố cổ hà nội ManG 
kiến trúc Độc Đáo của nÉt 
văn hóa kẻ chợ, LànG cổ 
ĐườnG LâM Gợi nhớ Quần 
thể LànG Xã nGười việt Xưa 
thì LànG cựu Giản Dị, SanG 
trọnG với nhà Xây kiểu  
PháP hòa Quyện kiến trúc 
thuần việt.
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tấm đại tự trên vòm cổng, liễn đối mang 
nét á Đông thuần khiết. Bức đại tự chữ 
hán: Lợi du vãng (nguồn lợi từ xa đến) 
mong muốn những điều tốt đẹp, thiểu 
cao đại ( Bớt tự cao tự đại) nhắc nhở về tính 
khiêm tốn. 

trước cửa mỗi nhà thường đắp nổi bức 
cuốn thư có hình thanh kiếm và ngọn bút 
hai bên. ấn tượng đầu tiên khi tới làng là 
cổng làng quy mô, được xây dựng theo 
kiến trúc quyển thư, tựa như một cuốn 
sách khổng lồ đang mở rộng. Qua đó 
nhận ra làng cựu là mảnh “đất học”, luôn 

đề cao và hướng tới tri thức. 

Làng cựu đẹp bởi vẫn giữ nguyên dáng vẻ 
làng quê việt nam truyền thống. từ thời 
xa xưa, làng xã là một tổ chức cộng đồng 
khép kín, làng cựu là một điển hình với 
lũy tre bao quanh. trong làng có nhà thờ 
họ, trường học, nơi giao lưu kết nối cộng 
đồng, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa con 
người với con người. Làng cựu tập hợp 
những ngôi nhà ba gian quây quần. Mỗi 
chiều, khắp ngõ xóm vang tiếng trẻ con 
đọc sách, những cụ già ngồi hóng mát, 
người lao động tất bật với mùa gặt. 

Là một điểm đến hấp dẫn, có tiềm năng du 
lịch nhưng trong làng chưa hề thấy có dấu 
vết của thương mại hóa. Làng cựu cũng 
không có nghề phụ hoặc đặc sản, khách 
đến chỉ chụp ảnh rồi đi, muốn tiêu tiền 
cũng không có chỗ tiêu. Quanh năm chỉ 
làm nghề nông, mùa gặt về cả ngôi làng 
nhuộm một màu vàng ươm, của nắng, 
của rơm, của những bông lúa trĩu nặng. 
chúng tôi gặp chị hồng thanh, thành viên 
trong một gia đình duy nhất còn làm nghề 
may trong làng. chị cho biết, trong nhà 
chủ yếu là may gia công, còn nghề may 
comple nổi tiếng một thời đã bị mai một. 
Đi dọc làng cũng chỉ bắt gặp một, hai quán 
quê đơn sơ, vỏn vẹn chiếc bàn gỗ ọp ẹp 
đựng lọ cà muối, mấy mớ rau cùng vài ba 
bịch bim bim. khách muốn mua không 
thấy chủ quán đâu cả, gọi mãi thì mới biết 
họ đang ngồi bên kia đường hóng gió.

cách hà nội không xa, không thua kém 
gì các làng cổ khác trong kiến trúc, ý nghĩa 
lịch sử nhưng ngôi làng này hầu như bị 
lãng quên. việc cần thiết nhất là việc tu 
sửa lại làng cũng không được quan tâm. 
có lẽ bởi đây là một việc không dễ để làm 
trong ngày một, ngày hai, không khéo sẽ 
trở thành một di tích được “bê tông hóa” 
như một số nơi ở nước ta.

trong bối cảnh “tấc đất tấc vàng”, lại nằm 
giữa một nơi đô thị hóa diễn ra từng ngày, 
khắp nơi đua nhau xây dựng, con người 
cũng cần cho mình một không gian sống 
tiện nghi. trong làng có những ngôi nhà 
trong tình trạng “Bỏ thì thương, vương thì 
tội”. Làng cựu nhiều lần đứng trước “lối 
rẽ” nhưng kỳ lạ thay ngôi làng ấy vẫn giữ 
được hầu như nguyên vẹn giá trị. về làng 
cựu không thấy nhà cao tầng cùng kiểu 
kiến trúc chắp vá cũ mới lẫn lộn như một 
số làng cổ khác. như được tìm thấy trong 
lớp hóa thạch cũ kỹ, phủ bụi bởi thời gian, 
làng cựu vẫn mang nét hoang sơ, tươi mới 
như ngày mới khánh thành. có lẽ, cũng 
bởi vì được lãng quên nên làng cựu bây 
giờ mới đẹp đến thế. 

câu chuyện về làng cựu còn dài, không 
chỉ về số phận một ngôi làng mà còn là 
thân phận con người trong buổi giao thời. 

                            Đỗ Quyên
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“Dù đi góc biển chân trời/ Mâm 
cơm báo hiếu nhớ mời mẹ cha” 
- câu ca ấy đã ăn sâu vào ký ức 

của những người con dân tộc nguồn từ 
thuở thiếu thời. về Minh hóa, Quảng 
Bình những ngày sau vụ thu hoạch ngô 
trên nương, lúa trên rẫy, đặt chân vào 
bản của đồng bào nguồn, ta sẽ bắt 
gặp không khí nhộn nhịp chuẩn bị gạo 
ngon, quang gánh mới để mang mâm 
cơm truyền thống đến nhà ông bà, cha 
mẹ dâng lên tỏ lòng hiếu thảo...

“cuộc sống của người nguồn trên 
đất này vất vả từ bao đời. nhưng cũng 
chính từ những gian truân ấy mà tổ tiên 
chúng tôi đã hình thành nên một phong 
tục hiếu nghĩa tốt đẹp có sức sống vượt 

thời gian đó là mỗi năm một lần sau vụ 
thu hoạch mùa màng dù được mùa hay 
không thì con cháu vẫn thành tâm tự 
tay làm mâm cơm ngon quảy đến dâng 
lên mời cha mẹ thưởng thức. tôi có 6 
người con nên năm nào cũng lần lượt 
được dâng 6 mâm cơm, vui, hạnh phúc 
và hài lòng lắm...” - cụ ông cao văn 
Phái ở xã Xuân hóa (huyện Minh hóa) 
chia sẻ. Quảy cơm báo hiếu là tục riêng 
của cộng đồng người nguồn nhưng nó 
xuất hiện từ bao giờ thì chẳng ai nhớ 
nổi. những bậc cao niên thì giải thích 
rằng, từ xa xưa lắm, những đứa con 
của bản làng phải rời xứ đi tứ phương 
để kiếm sống nên chẳng thể cận kề 
chăm sóc cha mẹ. chỉ đến khi năm 

cùng tháng tận, mùa màng đã mãn mới 
về nhà đoàn tụ và đó là dịp thuận lợi 
nhất để dâng lên cha mẹ những món 
ăn ngon tỏ lòng hiếu thảo, mong cha 
mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ. thời 
gian qua đi, dần dần không chỉ có con 
cháu ở xa, mà cả những người con sống 
ở gần cha mẹ cũng thực hiện việc quảy 
cơm báo hiếu dịp cuối năm để ngày 
nay nó trở thành một phong tục truyền 
thống tốt đẹp. 

còn có một tích khác về xuất xứ của 
phong tục quảy cơm báo hiếu này mà 
đồng bào nguồn ở thung lũng hóa Sơn 
vẫn truyền lại rằng: ngày xưa dân cư ở 
rừng núi Minh hóa rất nghèo. có người 
con trai lên rừng đặt bẫy, bắt được một 

Gánh cơM Báo hiếu Mẹ cha

60 Bản tin Đại học Quốc gia hà nội



văn hóa - nGhệ thuật

con lợn lòi to. anh đem lợn về làng và 
chọn những miếng thịt ngon nhất dâng 
mẹ già, ăn với cơm lúa rẫy mới. năm 
sau, vào dịp gần tết nguyên đán, nhớ 
lại bữa cơm ngon ấy, người mẹ già (đã 
bị bệnh nặng) buột miệng thở dài: “Giá 
mà được ăn một bữa ngon như dạo 
năm trước thì có nhắm mắt cũng thỏa 
lòng!”. vợ anh nghe được bèn đem kể 
lại với chồng. thương mẹ, hai vợ chồng 
lấy thóc giống đem giã lấy gạo nấu cơm. 
người chồng đi bắt cá ngoài suối, nhà 
chỉ có một con gà đang đẻ trứng, người 
vợ bắt làm thịt luôn. Lạ thay, sau bữa ăn 
mẹ anh dần khỏi bệnh. năm đó, cây lúa 
nào trên rẫy cũng tốt tươi. Dân làng biết 
chuyện đều nói là nhờ con cái hiếu thảo 

nên trời đất phù hộ cho dân bản được 
mùa. từ đó vào dịp tết đến là các gia 
đình trong vùng theo anh trai làng làm 
cơm, chọn thức ăn ngon dâng cha mẹ...

Đồng bào nguồn cũng có quan niệm 
rằng, cha mẹ mỗi năm mỗi tuổi, ngày 
càng già yếu, khi cha mẹ còn sống thì 
phải cho ăn uống tươm tất, ăn thật 
ngon, chứ đến khi về với tổ tiên rồi thì 
có muốn báo hiếu cũng chẳng được 
nữa. vậy nên gia đình nào cũng chuẩn 
bị gánh cơm báo hiếu cho dù năm đó 
được mùa hay mất mùa, làm ăn may 
hay rủi. Mâm cơm hiếu chẳng cần quá 
cao sang nhưng phải đủ các sản vật của 
nhà nông như cơm nếp, cơm tẻ, bánh 
lá, thịt gà, cá ao, rau rừng... và quan 

trọng nhất là phải do tự tay các con chế 
biến, nấu nướng, bày biện, càng nhiều 
thức tự tay làm lấy càng thể hiện sự 
thành kính đối với cha mẹ. người con 
nào đã có gia đình riêng thì sắp mâm 
cơm báo hiếu cha mẹ chồng rồi đến cha 
mẹ vợ, mỗi năm chỉ có một lần nên ai 
cũng thành tâm, cung kính, chẳng so 
đo, tính toán. Muốn “quảy cơm báo 
hiếu” phải thông báo trước một ngày 
cho cha mẹ biết để không nấu cơm và 
tránh trùng với người con khác. Mâm 
cơm hiếu làm xong được xếp cẩn thận 
vào hai chiếc thúng mới lấy lá chuối 
rừng đậy lên trên, đặt vào đôi quang 
mây, dùng đòn tre gánh lên vai, vợ quảy 
đằng trước, chồng cầm chai rượu hay 
vài lon bia bước theo sau cùng đến nhà 
cha mẹ. Đến nơi, chọn chính giữa nhà, 
trải chiếc chiếu hoa, trước mặt cha mẹ, 
các con chung tay bày mâm tươm tất, 
rồi người chồng khoanh tay kính cẩn 
mời, đại ý rằng: “thời gian cứ thế trôi 
đi, mẹ cha mỗi ngày một già yếu, phận 
làm con đau lòng cũng chẳng thể thắng 
được quy luật tự nhiên, mâm cơm này 
là thể hiện tấm lòng biết ơn trân thành 
của chúng con kính dâng lên cha mẹ. 
Mong cha mẹ sức khỏe, hạnh phúc để 
sống lâu trăm tuổi cùng các con, các 
cháu...”.

thường khi cha mẹ ngồi vào mâm, các 
con cũng ngồi cùng để rót rượu, gắp 
thức ăn và hầu chuyện các bậc sinh 
thành. trước khi thưởng thức mâm 
cơm ngon của con cháu, bao giờ người 
cha cũng không quên khấn mời những 
người trong gia đình, họ tộc đã khuất 
về cùng dự. ngay tại mâm cơm ấy cũng 
là dịp để các con nói với ông bà, cha 
mẹ những lời xin lượng thứ nếu trong 
năm qua lỡ có điều gì không phải. Là 
mẹ cha, mấy ai chấp nhất các con thế 
nên không khí bữa cơm bao giờ cũng 
thật tươi vui, đầm ấm...

vĩnh Minh
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Theo các câu chuyện truyền miệng, 
ông tổ của nghệ thuật rối tày thẩm 
rộc ở huyện Định hóa (thái nguyên) 

là cụ Ma công Bằng, thuộc dòng họ Ma 
Quang, sống cách đây 200 năm. kể từ đó, 
cho đến những năm 50 của thế kỷ XX, 
nghệ thuật rối cạn đã trở thành nét sinh 
hoạt văn hóa phổ biến rộng rãi trong cộng 
đồng người tày và các dân tộc khác khắp 
các xã trong huyện Định hóa. vào dịp đầu 
xuân, bên sân đình của các tổng, các xã hay 
trong các lễ hội Lồng tồng (xuống đồng), 
những con rối cạn xuất hiện từ các buồng 
trò được quây bằng lá cọ, tưng bừng diễn 
xướng các động tác sinh hoạt thường 
ngày của con người cũng như muông thú; 
mang vác những ước nguyện về sự đỗ đạt 
vinh danh bảng vàng, thời tiết thuận hòa, 
mùa màng bội thu.

Sau 40 năm gián đoạn, năm 1996, đoàn 
nghiên cứu của viện dân tộc học cùng 
các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian 
người Mỹ đã tìm đến làng thẩm rộc. Biết 
đến dòng họ Ma Quang hiện còn lưu giữ 
những con rối cổ cũng như nghệ thuật 

 rối cạn ĐanG “Mắc cạn”
“cả PhườnG rối, Giờ chỉ còn tÔi Biết Đẽo rối, Đọc và hiểu ý 
nGhĩa của Lời Giáo. LớP trẻ hiện tại chẳnG Mặn Mà LắM với 
nGhệ thuật rối cạn. Sau cơn tai Biến, Sức khỏE tÔi rất yếu, 
hiện tại tÔi chỉ Lo khÔnG tìM Được nGười có nănG khiếu, có 
khả nănG Để truyền nGhề”, trưởnG PhườnG rối tày thẩM 
rộc (Bình yên – Định hóa – thái nGuyên) Ma QuanG chónG 
trăn trở.
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rối cạn đặc sắc một thời, những vị khách 
đã đề nghị ông chóng cùng với cha của 
mình là ông Ma Quang Mai khôi phục 
nghệ thuật rối cạn gia truyền. Được sự 
giúp đỡ của đoàn nghiên cứu, ông chóng 
đã nhờ người dịch được 12 bài giáo, 8 trò 
rối cổ từ sách nôm tày cổ; rồi chế tác rối, 
lập phường tập luyện, biểu diễn. Đến năm 
2000, phường rối tày thẩm rộc đã mang 
rối cạn đi biểu diễn tại Liên hoan rối quốc tế 
tổ chức tại hà nội.

rối tày thẩm rộc là loại hình rối que, 
mô phỏng hình ảnh vua quan, lão nông, 
muông thú được đẽo từ gỗ thừng mực. 
hiện phường rối gia truyền của dòng họ 
Ma Quang vẫn còn giữ được 33 con rối cổ 
200 năm tuổi. Ông Ma Quang chóng đã 
dựa vào những con rối cổ này để chế tác ra 
những bộ rối cạn cho các bảo tàng trong 
nước và quốc tế, cũng như mang đi biểu 
diễn. hiện tại, ông chóng là người duy 
nhất nắm được kỹ thuật đẽo rối.

Một buổi biểu diễn rối nước truyền thống 
gồm 8 trò, kéo dài nửa buổi, theo trình tự 
“tiền ổi hậu ca”. Mở màn buổi biểu diễn, 
hai người sẽ ra trước buồng trò “ổi” nhằm 
giới thiệu về phường rối và ổn định trật tự. 
Sau đó sẽ là các trò biểu diễn với những 
người điều khiển rối trong buồng trò, 
những người chơi nhạc cụ trống, phách, 
thanh la… và người đọc lời giáo. Lời giáo 
thường là các bài văn vần, có tính tương 
tác, đối thoại với người xem, dẫn dắt các 
động tác biểu diễn của rối và biểu đạt các 
ước nguyện của con người. tiết mục đặc 
trưng nhất của rối tày thẩm rộc, cũng 
là tiết mục khép màn trong các buổi biểu 
diễn của lễ hội xuống đồng, là trò người 
leo cây bắt tắc kè. tắc kè có khả năng dự 
báo thời tiết rất chính xác, tiết mục người 
leo cây bắt tắc kè với niềm tin là con người 
cũng có thể biết trước diễn biến của thời 
tiết, điều chỉnh sản xuất và cầu mong cho 
một vụ mùa bội thu. các trò rối cổ tiêu 
biểu gồm rối mệ, rối táp, rối bồi, rối tắc kè.

Ông chóng cho biết, trước mỗi lần mang 
rối đi diễn trò, trưởng phường rối sẽ làm 
lễ thắp hương thỉnh Ông tổ phường rối, 
cũng như “thần rối”. từ xưa, con rối được 
người dân nơi đây quan niệm như những 
vị thần, những con ma (bởi rối gắn với lễ 
hội Lồng tồng). ngày xưa, những người 
trong phường rối mất đi thường có tục lệ 
chôn theo những con rối. Qua những câu 
chuyện được lưu truyền, bên cạnh giá trị 
nghệ thuật dân gian đặc sắc, rối tày ở Định 
hóa còn mang trên mình những quan 
niệm về tâm linh huyền bí.

Ông Ma Quang chóng có hai người con 
trai, nhưng chưa người nào học nghệ thuật 
rối từ cha. hiện tại, phường rối tày thẩm 
rộc một năm chỉ biểu diễn vài ba lần, điểm 
hẹn chắc chắn nhất là lễ hội Lồng tồng 
atk Định hóa diễn ra đầu xuân. theo ông 
chóng, do những người trong phường rối 
đều là người lao động trong làng, không 
có kinh phí nên việc tập hợp phường rối để 
luyện tập là điều rất khó. trưởng phường 
rối tày của xã Bình yên luôn trăn trở tìm 
người kế thừa mà chưa có. Dù buồn bã, 
nhưng ông chóng tin rằng, điều huyền bí 
đưa ông từ một sĩ quan chuyên nghiệp trở 
về kế tục nghệ thuật rối của cha ông sẽ tiếp 
tục lựa chọn được người có tài đức để kế 
thừa nghệ thuật chân truyền. Ông chóng 
cũng hi vọng, sự giúp đỡ mọi mặt và kịp 
thời của các cơ quan quản lý văn hóa để 
rối tày thẩm rộc tiếp tục đi vào đời sống 
văn hóa cộng đồng và được truyền lại cho 
lớp kế cận.

tự cườnG
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ngày nay bất kỳ một cuộc thi nhan sắc 
nào dù là thi hoa hậu hay hoa vương đều 
có chuyên gia nhân trắc học trong thành 
phần ban giám khảo. Mọi khán giả nhìn 
chung chỉ cảm thấy dấu hiệu của nhân 
trắc qua các số liệu về chiều cao, cân 
nặng và số đo 3 vòng của mỗi thí sinh 
khi Mc xướng lên. tuy nhiên đánh giá 
về các chỉ số nhân trắc không chỉ có như 
vậy mà nó còn được chuyên gia nhân 
trắc xác định chi tiết hơn như: các chỉ số 
của những bộ phận trên khuôn mặt và 

cơ thể của thí sinh, xác định về các bệnh 
ngoài da; các dị tật hình thái, dị tật giọng 
nói thông qua khẩu hình, sự nhịp nhàng 
của các bộ phân khi vận động, tính hợp 
lý giữa hình thái và những biểu hiện tinh 
thần qua ánh mắt, nụ cười, sự bối rối hay 
tự tin đều được thể hiện rõ nét qua sự co 
cơ mặt, màu sắc của các tổ chức trên cơ 
thể là biểu hiện của sức khoẻ…

Một phụ nữ được xem là đẹp và thu hút 
người khác phải đạt các chuẩn mực nhất 
định theo nhân trắc học nhằm tìm ra 
người đạt chuẩn lý tưởng nhất. Dù bạn 

thuộc nền văn hoá nào, bạn là ai thì khi 
ngắm nhìn hoa hậu thế giới bạn cũng 
đều thấy đẹp, vấn đề chỉ là đẹp nhiều 
hay đẹp ít mà thôi. Điều này chứng 
tỏ thực tế đang tồn tại những tiêu chí 
khách quan về cái đẹp, những thang giá 
trị riêng được đa số thừa nhận. những 
tiêu chí đó là gì có định lượng được 
không? Xin thưa là có đó chính là các 
phép đo đạc trên cơ thể mà ta quen gọi 
là “nhân trắc”. 

nhân trắc học (anthropometry) là một 
ngành khoa học nghiên cứu về các 

Định Giá cái ĐẹP: khÔnG Dễ
PGS.tS Mai văn hưnG

cảM nhận về cái ĐẹP khÔnG chỉ Là chức nănG của năM Giác Quan Mà nó còn Bị chi Phối rất 
Lớn Bởi các yếu tố tâM Lý, tình cảM và trí tuệ, Mà nhữnG yếu tố này Lại “khÔnG ai GiốnG 
ai”. cái ĐẹP Lại chịu Sự chi Phối của các Giá trị văn hoá khác nhau, chuyện Xưa kể rằnG “ở 
vươnG Quốc của nhữnG nGười Gù LưnG Mọi nGười Đều cho rằnG ai cànG có LưnG Gù nhiều 
thì cànG ĐẹP, kẻ nào LưnG thẳnG Bị coi Là Dị DạnG và tất nhiên Là khÔnG Bao Giờ Được thaM 
Gia các cuộc thi nhan Sắc”. 
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phương pháp đo trên cơ thể người và 
sử dụng toán học để phân tích những 
kết quả đo được nhằm tìm hiểu quy 
luật về sự phát triển hình thái người. 
hệ phương pháp nghiên cứu này cho 
phép tìm hiểu được những đặc trưng số 
lượng về những biến dị của các cá thể 
tuỳ thuộc vào giới tính, lứa tuổi, dân 
tộc, nghề nghiệp cũng như các yếu tố 
tự nhiên khác. khoa học nhân trắc được 
hình thành và phát triển song song với 
lich sử phát triển của nhân học. người 
đặt nền móng là nhà nhân học nổi tiếng 
người Đức rudolf Martin.

Dấu hiệu nhân trắc đặc trưng: bao gồm 
các kích thước rộng, vòng, kích thước 
góc, lực cơ,... tính chất định lượng của 
các dấu hiệu nhân trắc được tính bằng 

các đơn vị đo lường như: centimet, 
milimet, kilogram, newton, độ... hoặc 
bằng các chỉ số hệ thông số. Đây chính 
là cơ sở khoa học nhằm đánh giá khách 
quan vẻ đẹp của cơ thể, đánh giá khả 
năng thích ứng của con người với môi 
trường sống. 

Dấu hiệu nhân trắc cổ điển: bao gồm 
các mốc đo được quy định trong danh 
pháp giải phẫu học quốc tế, những dấu 
hiệu này được sử dụng khá phổ biến 
trong các ngành hội hoạ, điêu khắc, y 
học, thể thao,...

Dấu hiệu nhân trắc ergonomi là những 
dấu hiệu nhân trắc về mặt định hướng 
trong không gian tương ứng với kích 
thước được thiết kế bao gồm: dấu hiệu 
nhân trắc tĩnh, dấu hiệu nhân trắc động, 

các kích thước từng phần của cơ thể, các 
kích thước choán chỗ và góc hoạt động 
của các khớp. các dấu hiệu này được đo 
ở trạng thái và tư thế khác nhau phỏng 
theo trạng thái và tư thế hoạt động 
của người từ đó nhằm thiết kế các đồ 
dùng cá nhân, công cụ lao động, thiết 
kế thời trang, thiết kế các phương tiện 
giao thông, nhà cửa,... phù hợp với kích 
thước của cá nhân, nhóm tuổi, giới tính, 
sở thích, tính tối ưu trong hoạt động vận 
động của cá nhân giúp con người sống 
thoải mái và đạt năng suất cao trong lao 
động. 

PhÉP Đo nGười ĐẹP

Loài người từ rất xa xưa đã biết nhìn 
nhận cái đẹp cơ thể mình qua các con số 
định lượng rất khoa học. những người 
ai cập cổ đại xưa dùng tỉ lệ Phi để đánh 
giá cái đẹp. Một phụ nữ được coi là đẹp 
nếu có tỉ lệ các phần trên gương mặt 
bằng với tỉ lệ Phi. Leonad de vinci khi vẽ 
một hình chữ nhật quanh gương mặt 
nàng Mona Lisa, tỉ lệ giữa chiều dài và 
chiều rộng của hình chữ nhật bằng với 
1,618. Qua nhiều thời đại, vẻ đẹp của 
nàng Mona Lisa vẫn được công nhận 
và chiêm ngưỡng. trong thời đại công 
nghệ hiện nay, tS. Stephen Marquardt 
đã dựa vào tỉ lệ Phi để tạo ra mặt nạ trên 
máy tính. Mặt nạ này khi đặt vào gương 
mặt của một người sẽ giúp đo mức độ 
đẹp của khuôn mặt đó. theo kết quả 
của Marquardt, gương mặt càng vừa với 
mặt nạ sẽ càng xinh đẹp.

có thể nói bất cứ phụ nữ nào cũng 
muốn mình đẹp, vậy thế nào là đẹp? Để 
xác định cái đẹp khách quan từ lâu con 
người đã dùng đến các thuật nhân trắc, 
theo đó có các phép đo chiều cao cơ bản 
như cao đứng, cao ngồi; các vòng đặc 
trưng như vòng ngực, vòng hông, vòng 
mông, vòng cánh tay, vòng đùi… Phụ 
nữ được coi là đẹp và quyến rũ là người 
có các chỉ số đo và tỷ lệ giữa các chỉ số 
này ở mức lý tưởng nhất, gọi là “chỉ số 
vàng”. tuy nhiên, “chỉ số vàng” không 
phụ thuộc vào một kích thước nào cả 
mà lệ thuộc nhiều vào tỷ lệ giữa các số 
đo. 

ví dụ: Phụ nữ việt nam hiện nay có chiều 
cao trung bình là 156 – 160cm nên vòng 
1 lý tưởng là 79 – 85cm, số đo lý tưởng 
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của 3 vòng sẽ là khoảng 82cm – 60cm – 
84cm. nếu chiều cao từ 170cm trở lên, 
số đo vòng 1 lý tưởng là 91 – 93cm, và 
số đo lý tưởng 3 vòng là: 92cm – 65cm 
– 94cm. nếu lấy số đo vòng 2 chia cho 
số đo vòng 3, ta sẽ được tỷ lệ của vòng 2 
và vòng 3. tỷ lệ này nằm trong khoảng 
0,67~0,80 là lý tưởng nhất. 

Một gương mặt được coi là đẹp khi các 
bộ phận mắt, mũi, môi, cằm… có kích 
thước và sự phân bố hài hòa hợp lý, thực 
tế cho thấy có những cô gái nếu nhìn 
riêng rẽ từng bộ phận trên khuôn mặt 

đều đẹp nhưng nhìn toàn thể khuôn 
mặt lại không đẹp, đó chính là tính 
tương tác giữa các bộ phận chưa hoàn 
toàn hợp lý. trong khi đó có người các 
bộ phận nếu quan sát riêng thì không 
đẹp nhưng nhìn toàn thể lại rất đẹp 
chứng tỏ sự tương tác giữa các bộ phận 
này khá hợp lý. ngoài ra đặc điểm nhân 
trắc gây ấn tượng và khác biệt như “lúm 
đồng tiền”, “răng khểnh”, “nốt ruồi 
duyên”,.. cũng đóng vai trò khá quan 
trọng. tuy nhiên vẻ đẹp hình thể của 
người phụ nữ hiện đại, chịu ảnh hưởng ít 

nhiều sự giao thoa của 
các nền văn hoá nên 
khi “đo đạc” cũng cần 
tham chiếu về sự phù 
hợp giữa các tiêu chí 
đặc trưng và tiêu chí 
phổ biến.

ngoài các chỉ số về 
hình thể tổng quát, 
để xác định một phụ 
nữ đẹp còn căn cứ vào 
một số chỉ số nhân học 
khác như: hình thái các 
răng, vòng cung răng, 
độ dài và hình thái 
các ngón tay, màu sắc 
của mắt, vị trí và kích 
thước của hai ngực, 
kích thước của rốn, tỷ 
lệ giữa độ dài đầu so 
chiều dài toàn thân… 
thông thường đôi mắt 
phụ nữ việt nam chỉ có 

2 màu đen hoặc nâu, và màu đen được 
xem là đẹp hơn. 

các công trình nghiên cứu về nhân trắc 
học của trung tâm nhân trắc thuộc 
trường Đh Giáo dục, ĐhQGhn, nhiều 
năm qua bước đầu cho thấy; đa số phụ 
nữ việt nam có các chỉ số tương đối 
gần với tiêu chuẩn nhân trắc tiểu chủng 
người á đông như: hình dáng và kích 
thước các bộ phận trên khuôn mặt (mắt, 
tai, mũi, miệng, vân môi), vân tay, màu 
sắc và độ dài tóc, sự khá cân đối giữa 
tay và chân…tuy nhiên có một số chỉ 
số còn hạn chế, điển hình là chiều cao 
đứng. thiếu nữ việt nam trưởng thành 
chiều cao trung bình hiện nay chỉ đạt 
khoảng 156cm trong khi thiếu nữ hàn 
Quốc: 164cm, nga: 167cm, thuỵ Điển: 
171cm… Bên cạnh đó, độ thẳng của 
xương đùi, sống mũi và vòng 3 nhiều 
người chưa đạt chuẩn. nguyên nhân 
đầu tiên là do đặc trưng chủng tộc, kế 
đến là do môi trường sống, điều kiện 
kinh tế khó khăn, chế độ ăn không đủ 
dinh dưỡng… 

Làm thế nào để phụ nữ việt nam đạt 
các chỉ số về nhân trắc học một cách 
tương đối và trở nên đẹp hơn? Đây là 
một câu hỏi mà chị em rất muốn tìm 
lời đáp, nhưng quả là rất khó. Một tin 
mừng đó là chính phủ đã phê duyệt 
chiến lược phát triển nhân lực việt nam 
theo đó, đến năm 2020 chiều cao trung 
bình của thanh niên sẽ từ 165 cm, tăng 
thêm 4cm so với hiện nay, đây là một 
nhiệm vụ rất khó khăn. tuy nhiên không 
vì thế mà chúng ta không có cách giúp 
nữ giới ngày càng đẹp hơn. Phụ nữ nên 
phát huy những nét đẹp nhân trắc sở 
trường vốn có của mình như đôi mắt, làn 
da, mái tóc, đôi môi… Bên cạnh đó kết 
hợp rèn luyện thể thao, đặc biệt là bơi 
lội sẽ giúp các chỉ số hài hòa hơn. không 
những thế chọn trang phục phù hợp 
với cá tính và vóc dáng sẽ giúp phái đẹp 
thu hút hơn. Giải phẫu thẩm mỹ cũng 
là một biện pháp làm đẹp, tuy nhiên chị 
em không nên lạm dụng vì có thể nó sẽ 
phá vỡ tính cân đối về nhân trắc mà tạo 
hoá đã dày công ban cho mỗi người. 
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Giống như bao bạn bè cùng trang 
lứa, thuở ấu thơ tôi cũng có một 
mái ấm với người cha ngày ngày 

đi làm thuê cuốc mướn, còn mẹ thì chiu 
chắt từng đồng để lo cho gia đình. Dù cái 
nghèo khó luôn đeo đẳng nhưng đó có lẽ 
là những tháng năm tôi sống hạnh phúc, 
vui vẻ nhất. khi tôi vừa vào học lớp 1 thì tai 
họa ập xuống gua đình. cha đi vác gỗ thuê 
gặp nạn không qua khỏi, nợ nần khắp nơi 
không trả được. Sau một năm để tang cha, 
mẹ đi bước nữa với lý do để có người gánh 
vác gia đình. nghe nói dượng từng là một 
cai bãi vàng khét tiếng đã giải nghệ, cũng 
có chút tài sản, dù đã 1 đời vợ nhưng tan 
vỡ vì không có con, gá nghĩa với mẹ tôi 
mong có người nối dõi. tôi chẳng phản 
đối cũng không tỏ ra đồng ý với cuộc hôn 
nhân mới của mẹ, có lẽ vì vậy mà dượng 
thường tỏ ra xa lánh tôi.

hơn 1 năm sau khi có dượng, mẹ tôi sinh 
em bé, dượng vui mừng ra mặt. tôi vẫn 
đi học bình thường dù công việc ở nhà có 
vất vả hơn. những tưởng cuộc sống cứ vậy 
trôi đi nào ngờ... khi em tôi tròn 2 tuổi thì 
dượng đột ngột phát bệnh, nằm liệt mấy 
tháng liền rồi qua đời. Mẹ suy sụp, hoảng 
loạn như con thuyền mất lái. Một sáng 
mùa đông lạnh lẽo, mẹ gửi em bé đến nhà 
bà ngoại, đưa tôi đến tận cổng trường tiểu 
học, dặn dò đủ thứ, rồi mẹ bảo phải lên 
bệnh viện huyện lấy kết quả xét nghiệm. 
Mẹ đi từ buổi sáng hôm ấy và không 
quay về cùng chị em tôi nữa. Sau này có 
người hàng xóm bảo rằng đã gặp mẹ trên 
chuyến xe vào tây nguyên, nghe đâu mẹ 
bị một bệnh gì nặng lắm, phải đi thật xa 
để chữa. khi ấy, tôi không khóc chỉ ý thức 
được rằng, từ nay trách nhiệm chăm lo cho 
em sẽ là của mình.

Mất cha, xa mẹ, chị em tôi không bơ vơ vì 
vẫn còn bà ngoại dù khi ấy bà đã già lắm. 
nghe dân làng khuyên, tôi cùng ngoại 
nhiều lần đưa em đi khám, xét nghiệm 
nhưng thật may, em tôi hoàn toàn khỏe 
mạnh. ngoại luôn động viên tôi phải trở 
thành sinh viên đại học, khổ mấy cũng phải 
cố gắng. Ba bà cháu sống dựa vào khu 
vườn rau trước nhà. Mùa nào rau ấy, sáng 
sáng tôi dậy sớm cùng ngoại hái rau. khi 
bà quảy gánh ra chợ, tôi và em đưa nhau 

đến trường. cuộc sống thiếu thốn, không 
may những khi đau ốm, ngoại đều phải 
vay mượn xóm giềng để lo thuốc thang, 
biết vậy nên chị em tôi bảo nhau phải gắng 
học thật giỏi, ngoài giờ trên lớp thì ra đồng 
mò cua, bắt tép hoặc ai thuê gì làm nấy để 
đỡ đần bà.

ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào 
trường Đại học kinh tế (Đại học Quốc gia 
hà nội), ngoại mừng đến trào nước mắt, 
hàng xóm đến chia vui nhưng ai cũng ái 
ngại vì... học đại học sẽ tốn nhiều tiền, mấy 
bà cháu sẽ tính sao đây? tôi biết trong lòng 
ngoại lo âu lắm nhưng bên ngoài ngoại 
vẫn cứng cỏi để cháu yên tâm: “khổ mấy 
cũng chịu, bà sẽ vay mượn để các con tiếp 
tục học, sau này mới sướng được!”...

Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm thứ 3 và 
chẳng còn xa nữa, ước mơ về một tấm 
bằng cử nhân kinh tế sẽ thành hiện thực. 
cả tôi, bà ngoại và em gái đều đã phải vượt 
qua những tháng ngày thực sự vất vả. thật 
may, tôi được miễn học phí, được ưu tiên 
ở trong ký túc xá, được vay vốn từ ngân 
hàng chính sách để trang trải chi phí, được 

nhận một số học bổng ngoài ngân sách 
khi có thành tích học tập tốt, tìm được một 
chỗ gia sư phù hợp để có thêm tiền thỉnh 
thoảng gửi về giúp bà và em... cuộc sống 
đã luôn mỉm cười với những ước mơ của 
tôi và những người bạn có hoàn cảnh bất 
hạnh hơn tôi nhưng luôn lạc quan nhìn về 
phía trước.

hôm vừa rồi, ngay sau khi cơn lũ lịch sử tàn 
phá quê nhà rút đi, biết tôi lo lắng không 
yên, ngoại đã bảo em viết thư gửi ra hà 
nội: “... Lũ rút rồi, ngoại và em bình an chỉ 
có vườn rau là hỏng hết nhưng hai bà cháu 
đang vun luống để gieo đợt rau mới, chị 
yên tâm học thật tốt nhé! ngoại mong sau 
này chị em mình sẽ có công việc ổn định 
để tiếp tục thực hiện ước mơ... đi tìm mẹ!”.

vâng! tôi tin vào những ước mơ chính 
đáng bởi khi bị đặt vào những hoàn cảnh 
khó khăn nhất, tôi mới nhận ra mình 
không dễ gục ngã...

hươnG huyền 

Lặn Lội Đi tìM ước Mơ
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cổ tích nha tranG
Nha trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, 

khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh khánh hòa. các bãi biển dài của thành 
phố này đã biến nơi đây  thành một thành phố du lịch.

các di tích của người chăm vẫn còn tại nhiều nơi ở nha trang. tháp Bà Po nagar hay 
còn gọi là tháp Bà do vua chămpa là Satyavarman xây dựng vào xong vào năm 784. 
trải qua mưa nắng của thời gian, tháp bị hư hại nhiều. thời Pháp thuộc, Trường viễn 
Đông Bác cổ đã dùng gạch xây lại nhiều phần và đắp một số tượng lên thân tháp. 
Mặt bằng thứ nhất của tháp được lát gạch, có 22 trụ và các bậc liên tiếp để lên khu 
tháp. Mặt bằng thứ hai là một cụm gồm bốn tháp đều được xây dựng theo kiểu tháp 
của người chăm, gạch xây rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính. Lòng tháp 
rỗng tới đỉnh, cửa tháp quay về hướng Đông. Mặt ngoài thân tháp có nhiều gờ, trụ 
và đấu. trên đỉnh các trụ thường đặt gạch trang trí hoa văn hình vòm tháp, trông như 
chiếc tháp nhỏ đặt trên một tháp lớn.  trên thân tháp còn có nhiều tượng và phù điêu 
bằng đất nung, trong đó có hình thần Po nagar, thần tenexa, các tiên nữ, các loài thú 
như nai, ngỗng vàng, sư tử... tháp chính thờ thần Po nagar, tượng trưng cho sắc đẹp, 
nghệ thuật và sáng tạo. các tháp khác thờ thần Siva, thần Sanhaka và thần Ganeca. 
hàng năm, vào tháng 3 âm lịch rất đông người dân đến lễ bái ở tháp Bà.

Bùi tuấn

văn hóa - nGhệ thuật
>> toàn cảnh thành phố biển nha trang, phía xa bên trái là khu du lịch vinpearl

>> toàn cảnh khu tháp

>> tầng giữa gồm 22 cột 
trụ, di tích của một tòa nhà 

rộng lớn không còn mái

>> Màn biểu diễn múa của 
các thiếu nữ dân tộc chăm
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văn hóa - nGhệ thuật

>> tháp thờ thần Siva

>> Linh vật Linga, yoni

>> các chi tiết kiến trúc  
của tháp Po nagar

>> tượng nữ thần 
Durga đang múa 
giữa hai nhạc 
công ở tháp chính 
Po nagar

>> Đường vào 
trong tháp     

Po nagar
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văn hóa - nGhệ thuật

Trang thô

Đã có lúc tim anh thành sỏi đá

Lát con đường chẳng biết dẫn về đâu!

như định mệnh kiếp đời anh vất vả

Đau đáu chờ ai trong bóng tối hư không.

Bỗng một ngày chẳng có bão dông 

tia sét đánh khiến tim anh bật lửa

anh hiểu chỉ bây giờ, hoặc không bao giờ nữa

Phải thắp niềm tin trong cõi hư vô. 

 

nguồn lạch yêu thương tưởng đã cạn khô

nào ngờ ngọn lửa tình vẫn ngùn ngụt cháy 

như đại dương dữ dằn sóng dậy

cuốn sạch ưu phiền, hoang hoải mênh mang.

cuộc đời này đầy rẫy trái ngang

có nghĩa gì khi tình yêu say đắm

Dẫu cuộc sống có vạn lần cay đắng

chẳng hề chi khi mình đã có nhau.

châu GianG

Töï söï
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văn hóa - nGhệ thuật

tháng Bảy nước nhảy qua bờ

cái ngày mẹ mất chị chưa lấy chồng

Một vai gánh, một vai gồng

chị làm mẹ trẻ bế bồng sáu em. 

Một câu lục bát chung chiêng

câu ru như nấc trùng triềng giêng hai

chợ Do một gánh mòn vai

Bát cơm phần bố, củ khoai phần mình.

chút cá vụn để dành em

Sắn bùi mấy khúc độn thêm cho chồng. 

các em như lá rụng dần

chồng khuất bóng, con cũng thành người xưa.

Mà sao chị vẫn ngồi kia

hay chờ đứa út cùng về cõi xa? 

Em thương chị muốn khóc òa

Sợ mây tháng bảy đổ nhòa thành mưa...

nấm đất nâu vùi xương trắng 

rưng rưng hát lời cỏ xanh 

ngày lung linh cười với nắng 

Đêm cùng trăng sương long lanh. 

Mịt mù khói lửa chiến tranh 

Đã qua phần ba thế kỷ 

trời trong mây trắng yên lành 

ríu rít chim chuyền mộ chí. 

có kẻ trầm tư suy nghĩ 

có người mắt lệ vòng quanh 

hồn nhiên nghĩa trang liệt sĩ 

trên trời dưới cỏ đua xanh. 

Sống oai hùng chết liệt oanh 

ơi những tượng đài quả cảm 

tuổi đời các chị, các anh 

Mãi mãi đôi mươi mười tám! 

Xương trắng lặng tan vào đất 

âm thầm nuôi sắc cỏ xanh 

trên những chặng đường tổ quốc 

còn vang mãi khúc quân hành…

Lôøi coû xanh
nGuyễn nGọc hưnG

Chò vaø thaùng Baûy
Xuân Đức
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chànG cử nhân và nhữnG Quyết 
Định... Liều

Lớn lên trong một gia đình có truyền 
thống làm nghề buôn bán, tốt nghiệp cấp 
iii, thi đỗ cùng lúc 2 trường đại học, với 
mong muốn con trai trở thành giáo viên 
dạy Sinh cấp iii, bố mẹ vũ trung học đã 
định hướng cho anh đầu quân vào giảng 
đường khoa Sinh học, trường Đhkhtn, 
ĐhQGhn. không phải “dân mọt sách” 
nhưng năng động và có nhiều sáng kiến, 
tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại 
khá, học vẫn không thể xin được công 
việc như ý. “Quả thực những kiến thức 
chuyên ngành mình được đào tạo rất 
bài bản phù hợp với việc giảng dạy môn 
Sinh học ở cấp iii, tuy nhiên trường nào 
khi mình đem hồ sơ đến cũng lắc đầu vì 
đã đủ chỉ tiêu. không thể trở thành thầy 
giáo cấp iii, mình đành chấp nhận quay 
về dạy cho một trường cấp ii gần nhà với 

mức lương... èo uột. ngay lúc đặt bút ký 
hợp đồng, mình đã tự hỏi, liệu có thể trụ 
được với công việc này bao lâu?...”. câu 
trả lời có ngay khi hợp đồng dạy học 1 
năm kết thúc, học rời bục giảng chuyển 
ra thay bố mẹ làm chủ một cửa hàng tạp 
hóa ở chợ thổ tang. với người khác thì 
nguồn thu từ lãi bán hàng cũng đủ để 
duy trì một cuộc sống thoải mái nhưng 
vũ trung học lại không hài lòng. cái 
ý nghĩ: “tuổi trẻ với nhiều cơ hội, nếu 
không phải là con đường công chức nhà 
nước thì cần tìm ra các hướng lập thân, 
lập nghiệp khác để khẳng định bản lĩnh 
của mình chứ không thể ngồi lì mãi ở 
góc chợ này” cứ luôn ám ảnh khiến anh 
mất ngủ nhiều đêm. công việc của một 
ông chủ quầy tạp hóa không quá bận 
rộn trừ những lúc nhập hàng, chính bởi 
vậy trong khi người khác giải khuây bằng 
cách buôn chuyện, chơi điện tử, nghe 
nhạc, xem phim... thì vũ trung học lại 

say sưa ngồi đọc báo, những bài viết 
thuộc chủ đề làm kinh tế, làm giàu. học 
bảo, vốn sẵn có kiến thức về sinh học, 
cây trồng, vật nuôi nên anh thích nhất là 
đọc về những tấm gương vượt khó làm 
giàu, những ý tưởng táo bạo, độc đáo 
trong kinh doanh, những mô hình kinh 
tế đang phát huy thế mạnh trở thành 
hình mẫu trong tương lai. Để tiết kiệm và 
có được nhiều đầu báo, anh không đặt ở 
bưu điện mà thường mua lại của các sạp 
báo cũ. Bài báo nào hay, vấn đề nào cần 
lưu tâm, học đều cắt ra cất giữ hoặc ghi 
chép lại cẩn thận vào một cuốn sổ: “Suốt 
mấy năm bán hàng ở chợ, tôi đã sưu tầm 
được hàng trăm bài viết từ các báo về 
những vấn đề mình quan tâm trong đó 
đa phần thuộc lĩnh vực kinh tế trang trại 
và các kiến thức liên quan đến mô hình 
v-a-c. không hiểu sao, tôi rất hứng thú 
và luôn nghĩ rằng mình sẽ thành công 
nếu thử sức ở lĩnh vực này...”. 

Sau một quá trình nung nấu, năm 2008, 
chàng cử nhân Sinh học quyết định từ bỏ 
nghề buôn bán, chia tay với cửa hàng tạp 
hóa uy tín, đứng ra nhận thầu 5ha đất 
trũng thuộc khu vực Đầm Sung để đầu 
tư cải tạo làm trang trại chăn nuôi, thả cá 

Muốn LàM kinh tế Phải có nền tảnG kiến thức

thị trấn thổ tanG từ Xưa vốn nổi tiếnG SầM uất nhất huyện vĩnh 
tườnG (tỉnh vĩnh Phúc) nhờ nGhề kinh Doanh, BuÔn Bán. “Phi 
thươnG” thì “Bất Phú”, thế hệ này truyền cho thế hệ kia Phải tiếP 
Bước, ấy vậy Mà cách Đây 4 năM có Một chànG thanh niên “cứnG 
Đầu” Lại “DáM” Đi nGược Quy Luật. 

diễn đàn sinh viên
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kết hợp với trồng cây ăn quả. 
nhìn diện tích đầm chiêm vốn 
xưa nay chỉ cấy được mỗi năm 
1 vụ, “chưa mưa đã ngập, chưa 
nắng đã cạn”, mọi người đều 
lắc đầu bảo anh liều. “không 
chỉ có bố mẹ, anh em mà bạn 
bè cũng phản đối tôi kịch liệt. 
ai cũng cho rằng khu vực Đầm 
Sung là không thể cải tạo, trước 
sau gì nó cũng nhấn chìm toàn 
bộ vốn của tôi. Điều lo lắng 
ấy ngày càng tăng bởi ngay 
vụ đầu tiên năm 2008, do rét 
đậm kéo dài cộng với dịch bệnh 
lây lan lại chưa có kinh nghiệp 
chăn nuôi quy mô lớn để tiêm 
phòng, che chắn hướng gió 
nên 2.000 con gà, 4.000 con vịt 
cùng hàng trăm con lợn giống 
của tôi phần bị chết, phần 
không phát triển được, thua lỗ 
gần 300 triệu đồng. cũng may 
sau sự cố này, tôi có thêm cho 
mình bài học chứ không hề nhụt chí, bỏ 
cuộc...” - anh học nhớ lại.

kiến thức vực Dậy ước Mơ!

vũ trung học cho biết, chính nhờ những 
kiến thức được đào tạo từ những tháng 
năm ngồi trên giảng đường đại học cộng 
với quá trình sưu tầm qua báo chí đã 
củng cố thêm cho anh niềm tin, nghị 
lực sau những thất bại ban đầu. anh tìm 
đến những người đi trước học hỏi kinh 
nghiệm chăn nuôi, đồng thời liên hệ với 
cán bộ khuyến nông của thị trấn thổ 
tang và trung tâm khuyến nông huyện 
vĩnh tường, tham gia các lớp tập huấn 
kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, mượn 
sách báo, tài liệu chuyên môn về nghiên 
cứu thâu đêm. Sau một thời gian vừa 
học, vừa áp dụng một cách hiệu quả tại 
chính trang trại của mình, khi đã nắm 
vững những kiến thức cơ bản trong xây 
dựng chuồng trại đảm bảo thoáng mát 
về mùa hè, ấm về mùa đông; chế độ dinh 
dưỡng cho gà, vịt theo từng tuần tuổi, 
tháng tuổi cùng với cách tiêm phòng 
dịch bệnh và điều trị bệnh cho đàn gia 
cầm, thuỷ cầm và đàn lợn lai đúng kỹ 
thuật, học đứng ra thành lập htX nông 
nghiệp tư nhân ánh Dương. Bên cạnh 
nguồn vốn huy động từ gia đình, người 
thân, anh thế chấp tài sản, vay của ngân 

hàng để mở rộng thêm 2 ao cá, quanh 
bờ ao trồng cam, bưởi, chuối, xoài và 
hàng chục loại cây ăn quả có giá trị cùng 
hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà, vịt, 
lợn sinh sản với 2.000 gà đẻ siêu trứng, 
200 con lợn thương phẩm, 100 lợn nái. 
trang trại Đầm Sung cũng là địa chỉ đầu 
tiên trong vùng áp dụng kỹ thuật nuôi cá 
chuồn, cá nheo, cá trình theo hướng bán 
công nghiệp thả xen canh và ngay trong 
năm 2009, bằng việc xuất ra thị trường 
20 tấn cá, gần 40 tấn thịt lợn thương 
phẩm, hàng chục tấn lợn giống cùng với 
tiền bán chuối, ông chủ vũ trung học đã 
thu về ngót cả tỷ đồng. 

tính đến thời điểm giữa năm 2011 này, 
khu kinh tế tổng hợp của “học trang 
chủ” đã trở thành mô hình lớn nhất 
trong vùng với 7 ao nuôi cá có diện 
tích từ 500 - 1.000m2/ao; 3 khu trại gà 
nuôi trên 3.000 gà đẻ siêu trứng; 3 khu 
trại lợn nuôi hơn 200 con lợn thịt, gần 
100 con lợn sinh sản; một xưởng cơ khí 
chuyên làm cửa nhôm kính phục vụ nhu 
cầu thị trường; một khu liên hợp nhà 
hàng ăn uống có tổng vốn đầu tư trên 
3 tỷ đồng tận dụng nguồn nguyên liệu 
thực phẩm tại chỗ có thể phục vụ cùng 
lúc cả trăm thực khách. Bên cạnh đó, mới 
đây anh còn nhận thầu thêm 17 ha đất 
đầm chiêm của thị trấn, đầu tư gần 2 tỷ 

đồng xây 3 ao nuôi và mua 
con giống chuẩn bị đưa vào 
sản xuất trong thời gian tới. 
“Sau cả một quá trình tích 
lũy, tôi nghiệm ra rằng, trong 
môi trường xã hội hôm nay, 
muốn làm chủ được mô hình 
kinh tế mà mình đã lựa chọn 
thì điều kiện tiên quyết là 
phải có nền tảng kiến thức, 
không ngừng cập nhật, nắm 
bắt đầy đủ, kịp thời thông 
tin mới. có thể nói, mô hình 
trang trại tổng hợp, kết hợp 
của tôi đến thời điểm này 
đang phát huy được thế 
mạnh là nhờ một phần rất 
quan trọng vào những kiến 
thức mà môi trường giáo dục 
đại học đã cung cấp cộng với 
những thông tin trên báo chí 
được thực tiễn hóa...” - anh 
học chia sẻ.

Sinh năm 1978, mới bước 
qua tuổi “tam thập” nhưng trong tay 
chàng cử nhân vũ trung học đã có một 
khối tải sản cả chục tỷ đồng, điều mà ít 
người ở độ tuổi của anh làm được. học 
bảo, hiện nay mô hình kinh tế của gia 
đình anh đang giải quyết công ăn việc 
làm cho khoảng 20 lao động địa phương 
với mức thu nhập ổn định từ 2 - 4 triệu 
đồng/ người/ tháng và số lượng lao động 
sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới. 
“Điều mà tôi luôn mong muốn là có thể 
trao đổi kinh nghiệm và tạo điều kiện 
giúp đỡ cho những bạn cử nhân mới 
ra trường gặp khó khăn và chưa kiếm 
được việc làm nhất là những đồng môn 
ngành Sinh học đã tốt nghiệp ở mái 
trường Đhkhtn mà tôi đã được đào tạo. 
ngoài công việc sản xuất kinh doanh, 
tôi còn tham gia tích cực vào các hoạt 
động phong trào, đoàn thể và mỗi khi 
có điều kiện để chia sẻ với các bạn trẻ về 
con đường lập nghiệp của mình, tôi đều 
khẳng định rằng, chính nhờ kiến thức 
từ sách vở kết hợp với thực tiễn, tự làm 
mới mình thường xuyên mà tôi đã thành 
công...” - ông chủ của khu trang trại bạc 
tỷ Đầm Sung bộc bạch.

yên Minh - vĩnh Lạc 

Diễn Đàn Sinh viên
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Dáng người thanh mảnh, khuôn 
mặt rất trẻ, giọng nói nhẹ nhàng, 
cô cử nhân lớp tài năng, ngành 

hóa học, trường Đhkhtn, ĐhQGhn, 
dễ dàng có được thiện cảm của người 
đối diện ngay trong lần gặp đầu. không 
những thế, cô bạn còn học “cực siêu”: 
không chỉ đỗ thủ khoa ngành hóa học 
tháng 6 vừa rồi, thanh Phương vừa được 
5 trường đại học hàng đầu của Mỹ mời 
mọc.

với số điểm toEFL 110/120 điểm (theo 
tiêu chuẩn học thạc sĩ ở các nước châu 
âu thì chỉ cần toEFL 80 điểm), cùng với 
tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu (điểm 
tổng kết trung bình các môn của Phương 
là 3,74/4), lại trực tiếp được hai thầy 
giáo người Mỹ viết thư giới thiệu thanh 
Phương đã được Đh california dành tặng 
suất học bổng toàn phần trị giá 35.000 
uSD. tháng sau, Phương sẽ lên đường 
sang Mỹ nhập học chương trình đào tạo 
thạc sỹ chuyên ngành hóa học.

tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm và 
có nhiều bài viết được đăng tải trên các 
báo chuyên ngành của việt nam, cộng 
với bảng điểm cao hiếm có, Phương tự tin 
nộp hồ sơ vào 5 trường đại học mạnh về 
chuyên ngành mình yêu thích và đã nhận 
được 5 lời mời của các trường Đh Mỹ gồm 
Đh california, Berkeley, Purdue, Florida và 
Pennylsivia. 

Sinh tháng 7/1988 và là con cả trong một 
gia đình viên chức có hai chị em gái ở phố 
ngọc hà, Ba Đình, hà nội, ngay từ bé 

thanh Phương sớm ý thức được việc học. 
vui vẻ, dí dỏm là nét tính cách dễ nhận 
thấy ở Phương. khi được hỏi về bí quyết 
học tập, Phương cởi mở cho biết: “thật ra 
bí quyết học của em không có gì đặc biệt, 
em không học quá nhiều, không cố nhồi 
nhét mà thường học khi có hứng. Quan 
trọng nhất là khi học phải tập trung và em 
cũng tự đề ra cho mình một nguyên tắc 
nhỏ là phải xem bài trước khi đến lớp. với 
em, việc đọc và ghi chú những điểm cần 
lưu ý là cách vừa ép mình đọc chậm, vừa 
ép mình hiểu, với cách học này em thấy 
rất hiệu quả”. tuy dành nhiều thời gian 
cho việc học, Phương cũng không quên đi 
chơi với bạn bè, cho những sở thích riêng. 
cô chị cả còn nhận “trọng trách” đảm 
đang toàn bộ việc nhà.

cũng theo nữ chủ nhân của học bổng 
danh giá này thì đối với việc học tiếng anh 
quan trọng nhất vẫn là “tự học”, bên cạnh 
đó việc cọ sát và sử dụng thường xuyên từ 
vựng sẽ giúp người học nhớ được nhiều 
hơn, hình thành phản xạ tốt hơn.

“Mỗi khi có thời gian rảnh em lại tưởng 
tượng ra những tình huống, nhớ lại 
những câu chuyện và cố gắng diễn giải 
bằng tiếng anh. cách học này đã rèn cho 
em kĩ năng nghe, nói, đọc, viết hiệu quả”, 
Phương chia sẻ.

Được biết, do tình cờ mà Phương trở 
thành cử nhân lớp tiên tiến trường 
Đhkhtn. Xem thông báo tuyển sinh 
hệ tiên tiến của trường này, vì tò mò về 
chương trình học bằng tiếng anh, cô bạn 

đã nộp đơn xin học và được nhận với số 
điểm thi đại học là 26. “Được học trong 
môi trường sử dụng tiếng anh hàng ngày 
giúp em tăng kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 
thêm một lợi thế nữa là bọn em được học 
với giáo viên nước ngoài, cách giảng dạy 
của các thầy cô giúp em hình thành thói 
quen làm việc áp lực cao và rèn luyện tính 
độc lập”, Phương chia sẻ.

cũng theo thanh Phương, để có học 
bổng không phải quá khó, nếu biết kết 
hợp giữa việc học và tham gia tích cực các 
hoạt động ngoại khóa: “các trường đại 
học nước ngoài rất chú trọng các hoạt 
động xã hội, ngoài thành tích học tập xuất 
sắc nếu bạn có thêm các kĩ năng tổng 
hợp, chắc chắn hồ sơ của bạn sẽ được 
ưu tiên và để chuẩn bị cho kế hoạch du 
học bạn hãy tìm hiểu thật kĩ thông tin về 
trường mình định đến, ngành mình học, 
môi trường sống và văn hóa của trường 
đó”.

theo kinh nghiệm của Phương, để nộp 
hồ sơ đi du học sau đại học ở Mỹ, cần 
có (1) bảng đểm trên lớp, (2) điểm toEFL 
hoặc iELtS, (3) điểm GrE, (4) kinh nghiệm 
nghiên cứu và (5) thư giới thiệu của thầy, 
cô. trong đó, thứ tự quan trọng là (5) = (4) 
> (1) > (3) > (2).

hạnh Phúc

cÔ Gái Được 5 trườnG Đại học chào Mời 

với thành tích học tậP Xuất Sắc, Đào thanh 
PhươnG - cử nhân LớP tiên tiến trườnG Đhkhtn, 
ĐhQGhn, cùnG Lúc Được 5 trườnG Đại học hànG 
Đầu của Mỹ Mời nhậP học, tronG Đó có univErSity 
oF caLiFornia. 

diễn đàn sinh viên

>> thanh Phương (ngoài cùng bên phải) 
trong một chuyến thực tập tại Mỹ
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“Một Mái nhà chunG”

chín năm qua, khoa Quốc tế không chỉ 
là nơi làm việc đơn thuần của mỗi cán bộ, 
giảng viên mà đã trở thành mái nhà chung 
- nơi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong công 
việc và cuộc sống. hẳn trong lòng ai đó 
cũng đều có những cảm xúc ấy, suy nghĩ 
ấy,…

những người đã có thời gian dài gắn bó 
với khoa Quốc tế không thể diễn tả hết 
được niềm vui khi chứng kiến mỗi bước 
trưởng thành vững chắc của khoa, đặc 
biệt liên quan đến đội ngũ cán bộ, giảng 
viên với chuyên môn luôn luôn được cập 
nhật, kinh nghiệm càng ngày càng phong 
phú. “tôi may mắn được chứng kiến nhiều 
sự đổi thay, chuyển mình của khoa. tôi tự 
hào vì khoa đã khẳng định được vị thế của 
mình và vững vàng trên con đường hướng 
đến tương lai. chúng tôi là những cán bộ 
trong khoa luôn cố gắng hết mình vì mong 
muốn góp một phần nhỏ sức mình cho 
sự nghiệp của khoa” . t.h - một cán bộ 
gắn bó với khoa ngay từ những ngày đầu 
thành lập - chia sẻ.

những anh chị mới đến ngôi nhà của khoa 
Quốc tế, ban đầu lạ lẫm nhiều bỡ ngỡ, 
nhưng không khí làm việc và thái độ thân 
thiện của đồng nghiệp khiến các anh chị 
nhanh chóng hòa nhập, bắt nhịp được 
công việc chung. “tôi đã nghe nói nhiều 
về khoa Quốc tế - ĐhQGhn trước khi thi 
tuyển vào đây. tôi cũng rất lo lắng khi bắt 

đầu công việc mới, nhưng  tập thể và môi 
trường làm việc ở đây đã giúp tôi tự tin vào 
bản thân. tôi cho rằng, với đội ngũ lãnh 
đạo và cán bộ năng động, nhiệt tình, say 
sưa với công việc như hiện nay, khoa sẽ có 
những bước phát triển đột phá hơn nữa”, 
t.D cho hay.

Môi trường thân thiện, tập thể đoàn kết 
chính là điều gây ấn tượng sâu sắc nhất 
đối với các giảng viên nước ngoài khi đến 
việt nam làm việc. “trước khi đến đây, tôi 
cũng băn khoăn vì không biết cuộc sống sẽ 
thế nào. nhưng khi được làm việc cùng các 
đồng nghiệp của khoa Quốc tế, tôi hoàn 
toàn yên tâm và yêu quý nơi đây. các bạn 
vô cùng thân thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ 

chúng tôi trong công việc và cuộc sống. 
Sinh viên của các bạn rất chăm chỉ và ham 
học hỏi”, một giảng viên người Mỹ chia sẻ.  

tự hào và tin yêu

với sinh viên, khoa Quốc tế, tình cảm, 
cảm xúc thường được gọi một cách thân 
thương iS – niềm tự hào và tin yêu sâu sắc. 
trên diễn đàn chính thức của sinh viên 
khoa Quốc tế thu hút sự quan tâm của 
đông đảo sinh viên với những suy nghĩ, 
cảm xúc chân thành.

“iser (iS) trong tôi là ấn tượng về các thầy cô 
giáo, các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết, 
luôn sẵn lòng sóng bước cùng sinh viên, 
cùng sinh viên tham gia các hoạt động,...

iS trong tôi là chủ nhiệm khoa đáng kính, 
một iS cống hiến, người thuyền trưởng dẫn 
dắt hàng trăm, hàng ngàn thủy thủ vượt 
qua mọi khó khăn để đạt đến kết quả cuối 
cùng của một chuyến ra khơi,...

iS trong tôi là một núi kiến thức, một lịch 
thi dày đặc,...

iS trong tôi là người thầy chủ nhiệm luôn 
chia sẻ cùng sinh viên kiến thức, chỉ bảo 
căn kẽ những vướng mắc khó khăn khi 
hành nghề...

iS còn là những gì  bình dị nhất đi cùng 
hạnh phúc trong đời sinh viên của tôi...

Dù mới vào học được một thời gian ngắn, 
nhưng những tân sinh viên như tôi đều 
thấy yêu, gắn bó với mái nhà chung khoa 
Quốc tế. 

Đối với tôi, 8 tháng - một khoảng thời gian 
không dài cũng không ngắn.từ khi bước 
vào “mái nhà chung”, tôi như được tiếp 
thêm sức sống, nhiệt huyết và may mắn 
hơn cả là có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, dù 
có đi đâu tôi cũng không thể nào quên.

thùy DiễM

khoa Quốc tế thân thươnG
“…trên trái Đất Lúc Đầu LàM Gì có ĐườnG, nGười ta Đi Mãi thì 
thành ĐườnG thÔi…” Đó Là câu nói nổi tiếnG của nhà văn Lỗ 
tấn, nhưnG Đó Lại Là SLoGan của khoa Quốc tế.  chín năM Đã 
Qua, Một chặnG ĐườnG Xây DựnG và trưởnG thành với Biết 
Bao thănG trầM. Đến nay, khoa Đã trở thành nơi Đào tạo 
nGuỒn nhân Lực chất LượnG cao, Là Địa chỉ Mà các Bạn trẻ 
trên Mọi Miền tổ Quốc Gửi GắM ước Mơ của Mình.

Diễn Đàn Sinh viên

>> GS.tSkh nguyễn trọng Do - chủ nhiệm 
khoa Quốc tế
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cà phê không chỉ đơn thuần là 
thức uống, nó còn là một nét 
văn hóa của giới trẻ hà nội.

ở thành phố đất chật người đông này, 
tìm một không gian thư giãn thật khó. 
vì vậy, những quán cà phê là sự lựa chọn 
thường xuyên của giới trẻ. thêm nữa, 
người trẻ thời nay có cái nhìn “mở” cộng 
với điều kiện sống tốt hơn nên cà phê trở 
thành một nhu cầu. Đối với nhiều người, 
cà phê là mở đầu cho một ngày và cũng 
để khép lại một ngày.

từ hẻm, ngóc, ngách đến phố, đại lộ 
ở hà nội, những quán cà phê mọc lên 
như nấm. từ “cà phê bệt” đến “cà phê 
đứng”, từ nơi “chém gió” đến không 
gian riêng, dù bạn có sở thích nào cà 
phê cũng đều đáp ứng. Mặt nào đó, cà 
phê trở thành không gian sống có tác 
động tích cực với giới trẻ.

Bạn trần thị Mai anh (trường Đh thăng 
Long) tâm sự: “Mình là một người khá 
nhút nhát, bình thường chưa bao giờ 
dám hát trước đám đông, nhưng đến 
với quán cà phê về-102 yên Phụ mình 
đã thực sự là chính mình”. về mang một 
cái tên lạ, người nào không quen có cảm 
giác như chưa vào quán đã bị đuổi đi, 
nhưng có phải vì thế mà về thu hút trí 
tò mò, ưa khám phá của giới trẻ. về có 
không gian gần gũi, ấm áp, mọi người 

thoải mái hát cho nhau nghe, từ chủ 
quán cho đến hơi những người phục 
phụ đều trở thành ca sỹ. trò chuyện với 
một nhóm Sv trường Đh văn hóa, các 
bạn nói: “Đến với về, thích nhất là được 
hát miễn phí, có sân khấu, có ban nhạc, 
chúng mình có cơ hội diễn cho quen”.

Đừng tưởng những bạn “mọt sách” 
không có thời gian đi cà phê, bạn Minh 
Quý, nhiều năm liền là Sv xuất sắc bộc 
bạch: “Mình đến cà phê sách Đông tây 
thường nhật và còn có thẻ đọc sách dài 
hạn ở đây”. Đối với những người đam 
mê sách thì việc đọc sách không chỉ 
là một khoa học mà còn là thú vui. vì 
vậy, kết hợp mở cà phê và sách là một ý 
tưởng hay, cà phê sách Đông tây được 
thành lập trên ý tưởng đó. Số lượng sách 
báo đồ sộ, đa dạng về thể loại, cà phê 
sách Đông tây trở thành một thư viện 
hấp dẫn. anh hữu vi, quản lý của quán 
chia sẻ: “cà phê sách có mục đích quan 
trọng là xây dựng một mô hình văn hóa 
đọc trong xã hội hiện đại”.

nhiều bạn trẻ chọn cà phê là nơi “sống” 
của mình. cao Duy Sơn (trường Đh Mỹ 
thuật công nghiệp) thường mang đồ 
nghề tới cà phê Giảng 1946. Quán cổ 
kính, giản dị, tĩnh lặng là thiên đường 
cho bạn sáng tạo nghệ thuật, gặp gỡ 
bạn bè. trở thành khách quen nơi đây 

cũng bởi Sơn nghiền các món liên quan 
tới trứng: cà phê trứng, ca cao trứng, 
đậu xanh trứng, bia trứng.

Là người yêu thích hoạt động xã hội, 
Đinh nhung (trường Đh hà nội) rảnh 
rỗi là đến quán cà phê nhân Đạo, quán 
được mở do trung tâm Sao Mai (hội 
cứu trợ trẻ em tàn tật hà nội) thành 
lập. Đây là một quán cà phê đặc biệt, 
nhân viên phục vụ trong quán là những 
bạn bị khiếm khuyết về trí tuệ. Bạn 
chia sẻ: “Mình đến đây một lần rồi trở 
thành khách quen. nhìn các em học 
cách bưng bê, học xếp giấy, trồng rau 
mình muốn làm nhiều điều cho các em 
hơn”. nhung thường xuyên rủ bạn bè 
đến quán, trò chuyện, làm việc cùng các 
em. Bác sỹ thúy Lan- Giám đốc trung 
tâm Sao Mai tâm sự: “Quán được mở 
từ 7h30 tới 16h30 các ngày từ thứ hai 
đến thứ 6 hàng tuần, hoàn toàn không 
phải thời gian chỉ để thu lợi nhuận. Đây 
là mô hình lớp học kỹ năng sống của các 
bạn trẻ thiệt thòi. thông qua địa chỉ này, 
tôi muốn mọi người xóa bỏ kỳ thị với trẻ 
khuyết tật”

những người sành uống cà phê thì sẽ 
thích cà phê Giảng, cà phê nhân. ai 
thích nghe nhạc trong một không gian 
cổ điển thì thích đến cuối ngõ. ai thích 
ca hát thì sẽ đến những quán có nhạc 
cụ sẵn như quán về. không gian cà phê 
cùng những mặt tích cực đã khiến các 
bạn trẻ kết nối cộng đồng. tại các diễn 
đàn như blog, facebook... nhóm bạn 
trẻ thường xuyên tổ chức offline tại các 
quán cà phê. Lan anh (trường Đh thủy 
Lợi) làm parttime tại một quán cà phê 
tâm sự: “không giống như các quán bar, 
nhiều quán cà phê là sự lựa chọn hợp lý 
về giá cả, phù hợp với sinh viên”. cà phê 
giúp các bạn trẻ giảm thiểu những bệnh 
tâm lý như stress, tự kỷ hay sa đà vào 
những trò chơi bạo lực, thú vui lệch lạc 
gây nhiều hệ lụy.

tiểu Quyên

MuÔn Màu cà Phê Sinh viên
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Những ngày hè nóng nực cuối 
tháng 6, đầu tháng 7, chúng tôi có 
mặt tại những bãi đúc sò xây dựng 

(gạch làm bằng xi măng) dọc ven quốc lộ 
1a đoạn chạy qua các xã Quỳnh thạch, 
Quỳnh văn, Quỳnh Xuân (thuộc huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh nghệ an). tại đây, chúng 
tôi bắt gặp hình ảnh những em học sinh 
còn rất nhỏ tuổi cùng với người lớn bốc sò 
lên xe ô tô.

Qua tìm hiểu, được biết các em đến đây 
bốc sò thuê đều là học sinh từ lớp 6 đến 
lớp 9. Phần lớn các em đều có hoàn cảnh 
gia đình khó khăn nên phải sớm bươn chải 
để mưu sinh. Em Đậu thị hoa, chuẩn bị lên 
lớp 8, tại xóm 12 Quỳnh văn vì nhà nghèo, 
đông anh em nên không chỉ riêng kỳ nghỉ 
hè mà cả những buổi được nghỉ học, em 
thường cùng các bạn trong xóm đi bốc sò 
thuê kiếm thêm tiền mua sách vở. công 
việc nặng nhọc, thất thường lại không có 
giờ giấc nhất định. “có xe vào bãi sò lúc 
mô là chúng cháu bốc lúc đó. có khi đã 
12 hay 1 giờ trưa bụng đói lã nhưng cháu 
cũng làm, mần răng (làm sao - ctv) kiếm 
được thêm đồng tiền phụ giúp bố mẹ là 
chúng cháu vui rồi”. Em nguyễn thị Lan, 

thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm ở 
xóm 9 Quỳnh văn cho biết. những ngày 
hè, các em thường dậy từ rất sớm, ăn qua 
quýt bát cơm nguội (thậm chí là nhịn ăn 
sáng) để đến bãi đúc sò chờ xe. Một ngày 
những phu sò ở đây nhiều nhất chỉ kiếm 
được 20 nghìn đồng có ngày chẳng được 
đồng nào. ngồi từ sáng đến non trưa, trời 
mỗi lúc một nắng mà không có chủ xe nào 
đến thuê, một toán phụ nữ cùng với hai 
em nhỏ ở xóm 12, xã Quỳnh văn đành 
miễn cưỡng đứng dậy ra về. 

thời gian trước, khi việc quản lý lao động 
tại các bãi đá còn lơi lỏng, không ít trẻ em 
trong độ tuổi này thường đến những nơi 
khai thác đá ở các lèn trụ hải, trụ Quân 
thuộc xã Quỳnh văn, để bốc đá kiếm tiền. 
hiện nay, do nhiều vụ sập mỏ đá thương 
tâm xảy ra nên các chủ mỏ đá không cho 
trẻ em chưa đủ 18 tuổi và phụ nữ trên 45 
làm việc tại các mỏ đá. Qua quan sát của 
chúng tôi, chủ yếu các em nhỏ bốc sò thuê 
ở đây đều dùng tay không chứ không hề 
trang bị bất cứ một trang thiết bị bảo hộ lao 
động nào. vì vậy, việc bị những viên sò rơi 
trúng chân, sứt tay chảy máu không phải 
là chuyện hiếm gặp. những đôi bàn tay 

chầy sước, chai sạn vì bốc sò thuê. “người 
dân ở đây khổ vậy đó chú à, cũng vì miếng 
cơm manh áo mà phải làm lụng vất vả vậy 
thôi. nhìn các cháu làm việc mệt nhọc vậy, 
tui cũng thương lắm nhưng không thuê 
chúng nó và mấy bà, mấy chị ở đây thì ai 
bốc sò lên xe cho họ chở đi”, một chủ bãi 
đúc sò xây dựng ở xóm 9 Quỳnh thạch 
phân trần. tuyến đường từ quốc lộ 1a lên 
các bãi đá thuộc vùng giáp ranh giữa hai xã 
Quỳnh văn và Quỳnh tân (đoạn qua xóm 
12, 13 xã Quỳnh văn) thời gian gần đây 
được mở rộng quy mô khai thác các bãi đá, 
nhu cầu xây dựng các công trình, nhà cửa 
tăng là những bãi đúc sò cũng dần mọc lên 
với số lượng ngày một nhiều. Dưới cái nắng 
gay gắt, một toán phụ nữ, người già và các 
em gái mồ hôi nhễ nhại đang tất tả bốc sò 
lên xe ô tô. Sau hai tiếng làm việc cận lực, 
13 người (trong đó có hơn nữa là trẻ em) 
được chủ xe ô tô trả 150 nghìn đồng. Sau 
khi chia nhau số tiền ít ỏi, toán người này 
cùng với những em nhỏ lại tụ tập thành 
từng tốp chờ đợi chuyến xe ô tô khác vào 
thuê bốc sò.

Duy nGợi

não LònG “Phu Gạch” trẻ thơ

Diễn Đàn Sinh viên

77                 Số 245 - 2011



hầM Đá 621, nhữnG cảnh Đời…

chúng tôi đã từng được nghe đến cái tên 
hầm đá 621 nằm ở phía đông con đường 
dẫn vào khu nội trú sinh viên ĐhQG 
tP.hcM. Men theo một lối mòn, sỏi đá gồ 
ghề, bụi bặm, cuối cùng chúng tôi cũng 
tìm đến được nơi ấy, ấp tân Lập, xã Đông 
hòa, huyện Dĩ an, tỉnh Bình Dương. hầm 
đá 621, ai đã đặt tên cho đất đai, cuộc 
sống nơi này mà đúng thế? hơn chục căn 
nhà lá lụp xụp, cọc chống, phên liếp tứ bề, 
mái lá xác xơ gội mưa nắng từ bao đời. Lối 
đi cỏ và cây dại mọc chen nhau, đất lấn 

nền sân và những mảnh vườn lơ thơ cây 
bụi. như tách hẳn khỏi nhịp sống sôi động, 
hối hả và tráng lệ của thành phố, dường 
như không khí náo nhiệt không đến được 
ấp này. Buồn tẻ, vắng lặng đến ảm đạm, 
nơi đây có những đứa trẻ, những số phận 
đang sống một cuộc đời nghèo khó, âm 
thầm.

Dựng chiếc xe đạp cà tàng lỉnh kỉnh hàng 
hóa đồ nhựa gia dụng vào vệ đường, ngả 
chiếc mũ cối bạc màu quạt liên hồi, anh 
tống Duy chung, một cư dân của hầm 
đá thở dài: “vất vả lắm các chú ạ! Đạp xe 

còng cọc cả ngày, bạc cả mặt mà hàng 
hóa có bán được là bao. vợ tui bị bệnh mất 
sớm, một tay nuôi 4 đứa nhỏ, lo ăn được 
cho chúng ấm bụng 2 bữa một ngày đã 
hụt hơi, nói gì đến chuyện sắm sửa quần 
áo, sách vở học hành. chẳng riêng gì mấy 
nhỏ nhà tui, tụi trẻ con ở cái ấp hầm đá 
này đều như thế...!”. anh đưa mắt nhìn ra 
xa xăm nơi bãi rác, có mấy cô cậu tí hon tay 
xách túi, tay cầm que đang bới rác, nhặt 
ve chai. tất cả các em quần áo đều nhếch 
nhác, mặt mũi lem luốc, vóc dáng khô 
gầy, đen đúa chỉ có tiếng cười là còn hồn 
nhiên. Đến hầm đá 621, chúng tôi không 
khỏi bị ám ảnh bởi những số phận, những 
cảnh đời. chị huyền, đẩy cánh cửa liếp xọc 
xạch mời chúng tôi vào nhà, giọng buồn 
buồn. “Đất đai ở đây bạc lắm, cằn cỗi đến 
mức trồng lúa không mọc, trồng rau cũng 
chẳng lên. Ba mẹ con tôi từ kiên Giang lên 
đây đã mấy năm. ở dưới quê, tôi phải đi 
làm mướn cho người ta, nhưng cả năm chỉ 
có 1 đến 2 vụ, mỗi vụ chỉ được 5 - 8 ngày 
nên chẳng đủ ăn…”. cách không xa “cái 
tổ” của chị huyền là ngôi nhà lá ba gian 
xập xệ của vợ chồng anh tá, chị Lý cùng 4 
đứa con nhỏ. anh tá kể về cuộc sống hiện 
tại của mình: “ngày ngày chúng tôi đi đập 
đá mướn cho công trường. những lúc ít 

nếu có hai Điều ước...
ĐanG LoM khoM Bên ĐốnG rác to GấP nhiều Lần thân hình của Mình, chú BÉ chợt DừnG Lại khi 

Phát hiện ra ánh Mắt tò Mò của chúnG tÔi. “Sao Muộn thế này EM vẪn chưa về?” “Dạ! con còn 
Phải LượM thêM vì DịP này vE chai Bán Được tiền...”. hóa ra vậy, tronG khi rất nhiều nhữnG Đứa 

trẻ ĐanG hỒ hởi cùnG Mẹ cha Đi nGhỉ Mát hoặc tunG tănG vào các cửa hànG Mua áo Quần, 
truyện tranh thì vẪn còn Biết Bao EM BÉ Phải Lăn Lộn nGoài ĐườnG, kiếM từnG ĐỒnG Bạc Lẻ…
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việc lại đi làm phụ hồ hoặc đốt đồng thuê 
cho người ta, nghề gì có tiền là làm. Mấy 
đứa con tôi, đứa thì đi đánh giày, đứa thì 
đi lượm ve chai. Lao động cực nhọc là thế 
mà có bao giờ đủ ăn đâu…”. câu nói của 
người đàn ông tắc nghẹn, rơi vào khoảng 
không tĩnh lặng.

con trẻ cùnG nhữnG nỗi Lo Già…

chúng tôi gặp bé hùng (con trai anh tá) 
khi em đang ngồi mệt mỏi bên hòm đồ 
nghề đánh giày. Bữa trưa của em chỉ có 
một cái bánh mì khô khốc. “con chỉ mong 
sao có thể phụ giúp ba, má lo cho các em 
no bữa. kiếm được vài ngàn đồng ở thành 
phố này thực không đơn giản. con cũng 
từng được đi học đến lớp 3 mới phải nghỉ, 
nhiều lần ngồi đánh giày bên hè phố bị tụi 
bạn học cũ nhận ra, vừa buồn tủi, vừa khó 
xử…”. Em bé 13 tuổi ngừng nói và nén 
tiếng thở dài. khi nhìn thấy ống kính máy 
ảnh của chúng tôi đưa lên, hùng đứng dậy 
đeo chiếc hòm gỗ lên vai và xua tay: “con 
không thích chụp hình đâu. con không 
muốn bạn bè và nhiều người nhìn thấy 
con thế này...”.

ở cái ấp hầm đá 621 này, điều chúng tôi 
day dứt nhất không chỉ là thu nhập ít ỏi 
của những con người lao động mà chính là 
cuộc sống của những đứa trẻ. nghèo, đói, 
thiều thốn là thế nhưng các em rất ngoan. 
câu chào cửa miệng: “con chào thầy, 
con chào cô” cùng cử chỉ khoanh tay, cúi 
đầu lễ phép, các em đã khiến tất cả chúng 
tôi rất ngạc nhiên. “các em học ở trường 
nào?”. cậu bé có cái tên là Phong lắc đầu: 
“Dạ! tụi con không học trường nào hết 
ạ!”. “thế các em có biết chữ không?” 
“Dạ! tụi con có biết sơ sơ”. “thế ai dạy 
các em học chữ?”. Mắt cậu bé Phong sáng 
lên: “Đó là những thầy cô giáo mặc áo 
xanh ạ!”. thì ra, người đem chữ đến với 
tụi trẻ nghèo nơi đây chính là những sinh 
viên tình nguyện khoa ngữ văn, trường 
ĐhkhXh&nv (ĐhQG tP.hcM). cùng là 
người miền tây, thương các em bé nghèo 
thất học nên các bạn đã tranh thủ mỗi 
tuần bỏ ra vài buổi để dạy các em đọc, viết, 
cộng, trừ, nhân, chia. Giờ học của các em 
thường vào buổi chiều từ 17 giờ - 18 giờ 
30, không dạy được buổi tối vì nhà các em 
không có đèn, còn ban ngày các em phải 
đi lượm ve chai, đi đánh giày. Bàn ghế cho 
tụi trẻ học cũng không có bởi vậy các thầy 
cô tình nguyện thường dẫn các em ra hầm 
đá, dùng mấy tảng đá tương đối bằng 

phẳng làm bàn học. những khi trời mưa 
thì các em tập trung ở một nhà, không có 
bàn ghế thì nằm nhoài giữa nhà mà viết 
bài. Ông huy, một cư dân cao tuổi ở ấp 
này tâm sự: “tụi trẻ ham học lắm. tuy ít 
tuổi nhưng đứa nào cũng ý thức được vai 
trò của cái chữ. chúng nhìn thấy nỗi cơ 
cực của ông, của cha vì không biết chữ mà 
nghèo, mà khổ nên vất vả cách mấy cũng 
phải học…”. 

hỏi về thu nhập từ việc lượm ve chai hàng 
ngày của những đứa trẻ, một cô bé gái tên 
hoài cho biết: “ngày nào trung bình tụi 
con cũng kiếm được khoảng chục ngàn, 
có khi hên còn được cả hai chục ngàn…”. 
Quả thực để có được số tiền ít ỏi đó, các 
em phải có mặt ở bãi rác từ 5 giờ sáng để 
bới ve chai, mặc cho thời tiết như thế nào. 
vào nhà bé hoài, ngồi trên sàn nhà gồ 
ghề, chúng tôi được nghe lời tâm sự của 
anh tín, bố bé: “nhìn các con vất vả trước 
tuổi, cha mẹ nào mà không đau lòng, sót 

ruột. nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải thế 
biết làm sao…”. trong câu nói trầm tư ấy 
có cả nỗi lòng day dứt, ân hận của bậc làm 
cha, làm mẹ đã không lo được cho con cái 
một cuộc sống bình thường.

chúng tôi rời hầm đá 621, chia tay với 
thành phố phương nam đầy nắng và gió 
nhưng trong tâm trí vẫn luôn hiển hiện 
bóng hình của những đứa trẻ nghèo. tôi 
còn nhớ câu nói của bé Phong khi được 
hỏi: “nếu được ước 2 điều, em sẽ ước gì?”. 
Phong đã không ngần ngại trả lời: “con 
ước tụi con sẽ được đi học để mai này trở 
thành sinh viên được vào ở trong ký túc xá 
và con ước rằng các em của con khi lớn lên 
sẽ không phải đi đánh giày, đi lượm ve chai 
và không còn phải lo về những bữa phải 
nhịn đói như con bây giờ…!”

ánh Bình - khánh tranG
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Xuất sắc vượt qua gần 50 phim tài 
liệu ngắn khác, phim “những đứa 
trẻ” của Bùi thị hà - sinh viên năm 

cuối (k53) khoa Báo chí và truyền thông, 
trường ĐhkhXh&nv, ĐhQGhn đã nhận 
được sự đón nhật nồng nhiệt và đoạt liền 
2 giải Búp sen vàng cho Phim tài liệu xuất 
sắc nhất do Ban giám khảo bình chọn và 
Phim tài liệu xuất sắc nhất do khán giả bình 
chọn tại LhP “Búp sen vàng 2011” do 
trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện 
ảnh (tPD), hội Điện ảnh việt nam tổ chức 
dịp cuối tháng 6/2011. 

Phim có cốt truyện đơn giản, kể một câu 
chuyện rất đời thường của một cặp vợ 
chồng già ở thanh hóa. Ông lão 80 tuổi, 
còn bà lão cũng đã 60 nhưng họ mới chỉ 
kết hôn 9 năm, cuộc sống tuy đạm bạc 
nhưng lúc nào trong ngôi nhà của họ cũng 
đầy ắp tiếng cười, hồn hậu như trẻ thơ. 
Bằng ngôn ngữ hình ảnh sinh động, chân 
thực, cô sinh viên báo chí sinh năm 1990 
đã khá thành công trong việc khắc họa bức 
tranh về cuộc sống gia đình “rổ rá cạp lại” 
của 2 tâm hồn già cô đơn dù rất nghèo 
nhưng tràn trề tình yêu thương với tâm 
hồn giản dị, trong vắt như những đứa trẻ. 
câu chuyện dẫn dắt người xem qua một 
cái nhìn mới mẻ, tinh khôi về cuộc sống 
chân thực và hết sức bình dị. chia sẻ cảm 
xúc khi biết mình giành được giải cao, hà 
bảo em rất bất ngờ, hồi hộp và hạnh phúc. 
với cô nữ sinh 9X tài năng này thì “điều 
khiến em vui nhất là đã làm được điều gì đó 
cho bố mẹ, anh trai và những người thân 
yêu. khi em lên nhận giải, bạn bè và bố mẹ 
em đã khóc...” .

Là một nữ sinh đa tài, có niềm đam mê 
điện ảnh từ rất sớm và ngay cả khi đã đặt 
chân vào giảng đường khoa Báo chí và 
truyền thông, trường ĐhkhXh&nv thì 
ước mơ tự mình đạo diễn, làm nên một bộ 
phim mang đậm dấu ấn cá nhân vẫn luôn 
cháy bỏng trong tim Bùi thị hà. cơ hội đến 
với hà khi dự án “chúng ta làm phim” do 
trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện 
ảnh trẻ (tPD) và hội Điện ảnh việt nam 
được triển khai năm 2009 và em đã may 
mắn trúng tuyển trở thành học viên lớp 
h18 của Dự án. Dự án này đã góp phần 
đưa kiến thức điện ảnh vào nhà trường, 
tạo điều kiện cho các bạn trẻ yêu thích điện 
ảnh bước đầu làm quen với công việc làm 
phim. khác với các lớp học điện ảnh ngắn 
hạn khác, “chúng ta làm phim” đi thẳng 
vào thực hành, tạo nên cảm giác phấn 
khích cho những ai nhập cuộc. Quá trình 
đào tạo cũng diễn ra từng bước giúp người 
học dễ nắm bắt. ngay sau khi làm quen 
với các kỹ năng cơ bản như sử dụng máy 
quay, thu thanh tại hiện trường, các phần 
mềm dựng phim... học viên được cầm máy 

quay đi khắp nơi thoải mái chọn đề tài. 
Sau 8 tuần học phim tài liệu và 8 tuần học 
phim truyện, hà và các bạn trong lớp phải 
tự mình tiến hành một bộ phim tốt nghiệp. 
Ban đầu, em định làm bộ phim về “chiếu 
cói” ở quê hương nga Sơn, thanh hóa nơi 
em đã sinh ra. vào các dịp ngày nghỉ, em 
đã về quê quay một vài lần nhưng không 
được như ý và rồi khi lang thang ở đây vô 
tình em đã gặp bà Đào (nhân vật trong 
phim). nghe mọi người xung quanh kể về 
hoàn cảnh của hai ông bà, hà thấy thú vị 
quá nên đã xin theo bà về nhà và bắt đầu 
ghi hình. Em bảo rằng, cả hai ông bà Đào 
đều gây ấn tượng rất lớn với em vì họ đều 
đã bước vào tuổi cổ lai hy mà mới “cưới” 
được 9 năm, không có ai thân thích phải 
tự chăm sóc nhau nhưng mái ấm bao giờ 
cũng đầy ắp tiếng cười. tác phẩm hà lựa 
chọn làm phim tốt nghiệp là một bộ phim 
tài liệu, yêu cầu phải đảm bảo được tính 
chân thực và tính thời sự và ngay từ khi bắt 
đầu bấm máy, em đã rất tự tin vào sự lựa 
chọn của mình.

“Làm phim khó nhất là chọn đề tài và sau 
đó là tiếp xúc với nhân vật, không phải 
ai cũng chấp nhận cho mình quay phim. 
nhưng có lẽ, khó khăn lớn nhất với em là 
chọn nhân vật ở xa. nếu như các bạn khác 
làm phim về ông bà, bố mẹ, hàng xóm thì 
em phải đi đi về về thanh hóa hơn 150km 
trong suốt hai tuần liền. có những cảnh 
quay rất ngắn, chỉ vài giây nhưng rất mất 
thời gian. ví dụ, để quay cảnh buổi sáng 
tinh mơ khi hai ông bà thức dậy mở cửa, 
em đã phải dậy rất sớm và phóng xe gần 7 
km để đến nhà ông bà. hôm đó, trời mưa 
gió, rét căm căm, có lúc em tưởng như kiệt 
sức nhưng may mắn là cuối cùng mọi việc 
đều “xuôi chèo mát mái”...” - em nhớ lại. 
Bước vào năm cuối đại học chuyên ngành 
báo chí, hà bảo rằng, em sẽ cố gắng để tốt 
nghiệp ra trường với kết quả tốt nhất, thời 
gian rảnh em mới dành cho niềm yêu thích 
làm phim và sau khi tốt nghiệp, em dự định 
sẽ xin vào đài truyền hình để thử sức...
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