
ca-Dắc-Xtan tRước KIa là Một nước cộng hòa tRong lIên Bang Xô vIết, có DIện tích lớn thứ chín thế gIớI, 
gIàu về Dầu Mỏ, KIM loạI. Quốc gIa tRung Á này có tRữ lượng Dầu Mỏ Đứng thứ tÁM thế gIớI, Đứng thứ 
Ba về tRữ lượng cRôM, thứ haI thế gIớI về tRữ lượng uRan, thứ tư về tRữ lượng Quặng thIếc, thứ tÁM về 
tRữ lượng vàng và than. XÁc Định gIÁo Dục là chìa Khóa cỦa tương laI, tổng thống nua-Xun-tan na-Dắc-
BaI-éP Quyết BIến ca-Dắc-Xtan thành Một tRong 50 nước PhÁt tRIển nhất thế gIớI tRong những năM tớI.

tIêu ĐIểM

ca-Dắc-Xtan
gIÁo Dục là chìa Khóa cỦa tương laI
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PhÁt tRIển Đột PhÁ

thoát ra từ nền kinh tế kế hoạch, 
ca-dắc-xtan phải bắt đầu xây dựng 
nền kinh tế thị trường từ trong bối 
cảnh sụp đổ của liên bang Xô viết. 
tháng 10/ 1990, ca-dắc-xtan tuyên 
bố chủ quyền như một nước cộng 
hoà bên trong liên Xô và tuyên 
bố độc lập ngày 16/12/1991. Đây 
là nước cộng hoà cuối cùng thuộc 
liên Xô tuyên bố độc lập.

những năm sau độc lập được đánh 
dấu bởi những cải cách to lớn với 
nền kinh tế kiểu Xô viết. Dưới sự 
lãnh đạo của tổng thống nua-xun-
tan na-dắc-bai-ép, ca-dắc-xtan đã 
có những bước tiến to lớn trong 
việc phát triển một nền kinh tế thị 
trường, đạt được tăng trưởng kinh 
tế mạnh từ năm 2000, một phần 
nhờ các trữ lượng dầu mỏ, khí đốt 
và khoáng sản to lớn. ca-dắc-xtan 
dự báo sẽ trở thành một trong 
những nhà xuất khẩu uranium lớn 
nhất thế giới. Quốc gia này cũng 
nổi tiếng với ngành khai thác vàng, 
vì vậy nhiều địa điểm trên đất nước 

này gắn với từ “vàng” trong tên gọi 
như khách sạn golden Moon hay 
golden hills. 

Kinh tế ca-dắc-xtan được tiếp động 
lực chủ yếu từ “vàng đen”, khi dầu 
mỏ là nguồn thu nhập chủ chốt của 
quốc gia này. những phân tích công 
nghiệp cho rằng, kế hoạch mở rộng 
sản xuất dầu mỏ, cộng với sự phát 
triển những giếng dầu mới, sẽ cho 
phép nước này đạt sản lượng 500 
nghìn m³ mỗi ngày vào năm 2015, 
trở thành một trong 10 quốc gia sản 
xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. 

hệ thống ngân hàng ca-dắc-xtan 
phát triển nhanh chóng. tư bản hoá 
của hệ thống ngân hàng hiện tại 
vượt hơn 1 tỷ usD. nhiều ngân hàng 
lớn nước ngoài đã có chi nhánh tại 
ca-dắc-xtan, gồm cả RBs, citibank 
và hsBc. Raiffeisen Zentralbank và 
unicredit gần đây đều đã thâm nhập 
vào thị trường dịch vụ tài chính ca-
dắc-xtan qua việc mua lại hoặc góp 
vốn.

nông nghiệp chiếm 10,3% gDP của 

tIêu ĐIểM

Quan hệ hữu nghị tRuyền thống và 
hợP  tÁc vIệt naM – ca-Dắc-Xtan Đang 
có những Bước PhÁt tRIển tích cực 
tRên nhIều Mặt. về hợP tÁc gIÁo Dục 
Đào tạo, sau thờI gIan gIÁn Đoạn thờI 
Kỳ hậu lIên Xô, ngày 15/9/2009, vIệt 
naM và ca-Dắc-Xtan Đã Ký hIệP Định 
MớI về hợP tÁc tRong lĩnh vực gIÁo 
Dục tRong Khuôn Khổ chuyến thăM 
chính thức ca-Dắc-Xtan cỦa thỦ 
tướng chính PhỦ nguyễn tấn Dũng. 
văn Bản này làM cơ sở PhÁP lý vững 
chắc cho vIệc tRIển KhaI cÁc hoạt 
Động hợP tÁc tRong gIaI Đoạn MớI.

>> thủ tướng nguyễn tấn Dũng và 
tổng thống nua-xun-tan na-dắc-bai-ép
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ca-dắc-xtan năm 2005. ca-dắc-xtan là nước sản xuất lớn thứ bảy thế giới 
về ngũ cốc và gia súc là các mặt hàng nông nghiệp quan trọng nhất. các 
sản phẩm gia súc chính gồm các sản phẩm sữa, da, thịt và len. các mặt 
hàng lương thực chính của nước này gồm bột mì, lúa mạch, bông và gạo. 
Xuất khẩu bột mì, một nguồn thu ngoại tệ lớn, đứng trong tốp các mặt 
hàng xuất khẩu hàng đầu của ca-dắc-xtan. ca-dắc-xtan được cho là một 
trong những quê hương của táo.

ca-dắc-xtan trở thành nước cộng hoà cũ đầu tiên của liên Xô trả lại toàn 
bộ khoản vay của mình cho Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), 7 năm trước thời 
hạn. ca-dắc-xtan cũng trở thành quốc gia đầu tiên trong cIs nhận được 
sự đánh giá mức độ tín nhiệm cấp đầu tư từ một cơ quan đánh giá mức 
độ tín nhiệm lớn của thế giới. Đà tăng trưởng kinh tế, cộng với kết quả từ 
những cuộc cải cách lĩnh vực thuế và tài chính trước đó, đã cải thiện đáng 
kể tình hình tài chính của chính phủ. 

“Đất nước PhảI ĐI lên từ gIÁo Dục”

tổng thống nua-xun-tan na-dắc-bai-ép quyết biến ca-dắc-xtan thành 
một trong 50 nước phát triển nhất thế giới trong vài năm tới. Muốn vậy 
toàn bộ nền giáo dục phải đổi mới từ chương trình, sách giáo khoa, đến 
phương pháp dạy, trang thiết bị. Quan điểm nhất quán của tổng thống 
na-dắc-bai-ép là: giáo dục là chìa khóa của tương lai, đất nước phải đi 
lên từ giáo dục.

giáo dục phổ cập cho tới cấp hai và tỷ lệ biết chữ ở người trưởng thành là 
99,5%.   hệ thống các giáo dục bậc cao của ca-dắc-xtan có các trường 
đại học, viện hàn lâm, và viện, nhạc viện, trường đại học và cao đẳng. 
có ba cấp chính: giáo dục cao học căn bản cung cấp những kiến thức 
nền tảng của lĩnh vực học tập lựa chọn và người tốt nghiệp sẽ được cấp 
bằng đại học; giáo dục cao học chuyên nghiệp theo đó sinh viên sẽ được 
trao bằng chuyên viên; và giáo dục sư phạm khoa học với bằng Master. 

tIêu ĐIểM

vớI DIện tích Khoảng 2.7 tRIệu KM², ca-
Dắc-Xtan là Quốc gIa Rộng thứ 9 tRên 
thế gIớI và là Quốc gIa Không gIÁP BIển 
có DIện tích lớn nhất. DIện tích cỦa ca-
Dắc-Xtan tương Đương vớI DIện tích cỦa 
vùng tây âu. 

thỦ Đô cỦa ca-Dắc-Xtan là a-Xta-na.

Địa hình từ tây sang Đông tRảI DàI từ Bờ 
BIển casPIan Đến Dãy núI altay, từ Phía 
Bắc là Đồng Bằng tây sIBERIa Đến Phía 
naM là cÁc hoang Mạc Khô cằn cỦa 
vùng tRung Á. thảo nguyên ca-Dắc-Xtan 
có DIện tích Khoảng 804.500 KM², chIếM 
Một Phần Ba DIện tích Đất nước và là 
vùng thảo nguyên lớn nhất tRên thế 
gIớI. tRong cÁc thảo nguyên có nhIều 
Đồng cỏ và cÁc hoang Mạc cÁt. cÁc 
sông và hồ Quan tRọng ở ca-Dắc-Xtan 
Bao gồM: BIển aRan, sông IlI, sông IRtysh, 
sông uRal, hồ BalKhash và hồ Zaysan.

Do có Khí hậu lục Địa nên BIên Độ nhIệt 
tRong năM cỦa ca-Dắc-Xtan KhÁ cao. 
Mùa hạ nhIệt Độ lên cao, tRung Bình Đạt 
hơn 25 °c, nhưng Đến Mùa Đông nhIệt Độ 
lạI Xuống Rất thấP, có lúc Xuống hơn -20 
°c. chênh lệch nhIệt Độ gIữa ngày và ĐêM 
cũng Rất lớn. lượng Mưa ít và tậP tRung 
chỦ yếu vào Mùa hạ.
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giáo dục sau đại học với Kandidat nauk 
(candidate of sciences) và tiến sĩ Khoa 
học. với việc thông qua luật về giáo dục 
và giáo dục cao học, một lĩnh vực tư 
nhân đã được thành lập và nhiều định 
chế tư nhân đã được cấp phép hoạt 
động.

Bộ giáo dục ca-dắc-xtan điều hành 
một chương trình học bổng “tương lai” 
(Bolashak) rất thành công với xấp xỉ 3000 
xuất học bổng hàng năm. Quỹ cung 
cấp học bổng cho việc theo học ở các 
trường nước ngoài, gồm cả các trường 
đại học danh tiếng ở university college 
london, oxford và Ivy league. các điều 
khoản của chương trình gồm việc bắt 
buộc quay trở về ca-dắc-xtan để làm việc 
trong ít nhất 5 năm.

tổng thống na-dắc-bai-ép nhận định: 
quan trọng hàng đầu là vấn đề cán bộ. 
chìa khóa của tương lai phụ thuộc vào 
giáo dục, đào tạo chuyên viên hành 
chính, khoa học, kỹ thuật… trong hoàn 
cảnh vô cùng khó khăn về kinh tế, tổng 
thống kiên quyết trích từ ngân quỹ eo 
hẹp một số kinh phí để “đầu tư cấp tốc 
cho tương lai gần”. trong bối cảnh đó 
học bổng “tương lai” (Bolashak) ra đời 
vì “đồng tiền eo hẹp” nên lúc đầu chỉ có 
một số rất ít sinh viên có khả năng được 

cấp 100% học bổng để đi học nước 
ngoài. aryn orsariev sau nhiều năm học 
Khoa học chính trị ở Đại học sorbonne 
Pháp, hiện là chuyên viên tổ chức hành 
chính nói: tôi là người đầu tiên được 
hưởng học bổng “tương lai”. Đó là một 
dịp đặc biệt để có thể đi học nước ngoài 
vào những năm đầu của thời kỳ đổi mới.

14 năm sau khi thành lập học bổng 
“tương lai”, từ năm 2000, ca-dắc-xtan 
đã có sự phát triển gần 10% mỗi năm. 
hiện có 3000 người được cấp học bổng 
này. Quỹ học bổng “tương lai” hàng 
năm lên đến 85 triệu Euro. giám đốc 
Quỹ, ông Kadisha Dairova nói: Không 
cần phải gửi sinh viên đi học nước ngoài 
từ đầu, mà chỉ cần gửi họ đi làm master 
(tương đương thạc sĩ) hoặc tiến sĩ. ca-
dắc-xtan có thể tự túc phần giáo dục cơ 
bản trong nước. vấn đề là chất lượng của 
các bằng master và tiến sĩ đem về. Muốn 
vậy phải cung cấp điều kiện tốt cho sinh 
viên khi học ở nước ngoài (sinh viên học 
ở Paris đề nghị 1200 Euro/ tháng, trong 
khi học bổng cấp 750 Euro/tháng).

lĩnh vực ưu tiên được cấp học bổng là 
Khoa học ứng dụng, Quản lý hành chính 
và Dịch vụ. Để cho học bổng hấp dẫn 
hơn mà vẫn phục vụ tốt quốc gia, sv 
được cấp học bổng khi trở về có thể 

làm việc ở cơ sở tư nhân tại ca-dắc-xtan 
trong 5 năm..

nhà nước đã bỏ ra 1,84 tỷ Euro cho nền 
giáo dục quốc gia từ 2005 đến 2010, 
nhằm nâng cấp nền giáo dục cho tương 
xứng với trình độ chung của thế giới. 
hiện nay, theo sự phân tích của gs. 
gérard Michot ở trường Đại học Mỏ 
nancy, được ủy nhiệm làm điều phối viên 
quốc tế của 75 trường đào tạo kỹ sư ở 
Pháp “trình độ sinh viên ca-dắc-xtan vào 
loại trung bình, vì vậy cần có một năm 
dự bị bồi dưỡng về toán cao cấp, trước 
khi học tiếp 2 năm chương trình kỹ sư và 
sau đó là master”. tất cả các trường tiếp 
nhận sinh viên ca-dắc-xtan cũng thống 
nhất khi được hỏi sinh viên nước này như 
vậy. Một vấn đề khó khăn nữa là trình độ 
ngoại ngữ của sinh viên ca-dắc-xtan còn 
kém nên khó thích ứng với các trường 
đại học ở nước ngoài.

trước kia học bổng “tương lai” chủ yếu 
chỉ dành cho các vùng phát triển, từ năm 
2005, tổng thống yêu cầu “các vùng 
nông thôn, các địa phương xa trung 
tâm phải được ưu tiên hưởng học bổng 
“tương lai”. 

Đức Phường - thanh Quang 

tIêu ĐIểM

"Tổng thống Na-da-bai-ép là nhà lãnh 
đạo lỗi lạc của Ca-dắc-xtan. Dưới sự 
lãnh đạo tài tình của ông, tình hình 

chính trị Ca-dắc-xtan ổn định, nền kinh 
tế của đất nước đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng, bên cạnh đó, vị thế của 
Ca-dắc-xtan trên trường quốc tế không 
ngừng được củng cố và nâng cao. 

Tổng thống Na-da-bai-ép không chỉ là 
một nhà chính trị tài ba mà còn là một 
nhà khoa học xuất sắc - người đã xây 
dựng và phát triển lý luận của quá trình 
chuyển đổi ở nước Cộng hòa này.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, 
những kết quả tích cực đạt được trong 
các mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 
hai nước nói chung, và giữa ĐHQGHN với 
các cơ sở học thuật uy tín của Ca-dắc-xtan 
nói riêng, là nền tảng vững chắc để hai 
nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan 
hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp 
lên tầm cao mới, đưa quan hệ hai nước 
ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và 

hiệu quả, trong đó có lĩnh vực giáo dục mà 
ĐHQGHN đóng một vai trò quan trọng.

Tôi ấn tượng mạnh về Ngài Tổng thống 
Na-da-bai-ép. Ông là cầu nối quan trọng 
cho tình hữu nghị tốt đẹp và sự hợp tác 
bền chặt giữa Việt Nam và Ca-dắc-xtan 
trên nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực giáo 
dục đại học và khoa học công nghệ. Có 
thể khẳng định rằng, Ngài Tổng thống 
Na-da-bai-ép là một học giả mà những 
thành tựu về học thuật của ông  đã “cộng 

hưởng” một cách đặc biệt với tầm nhìn 
của ĐHQGHN.

Nhằm ghi nhận uy tín, trình độ cũng như 
đóng góp vào việc củng cố và phát triển 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – 
Ca-dắc-xtan, ĐHQGHN vinh dự được trao 
bằng Tiến sĩ Danh dự cho ngài Tổng thống 
Na-da-bai-ép.

Tiến sĩ Danh dự là một danh hiệu cao quý 
của ĐHQGHN trao tặng cho những nhà 
khoa học hàng đầu thế giới, những chính 
trị gia lỗi lạc, các nhà hoạt động xã hội 
xuất sắc và những người có đóng góp đặc 
biệt cho sự phát triển của ĐHQGHN. Có 
thể kể đến những học giả đã được nhận 
bằng Tiến sĩ Danh dự của ĐHQGHN như 
Ngài Chủ tịch Quốc hội Ucraina, GS.VS 
Volodymyr Lytvyn, GS. Susan Schwab, GS. 
Tom Cannon, GS. Ngô Bảo Châu…"

gs.tsKh vũ MInh gIang 

– Phó Giám đốc ĐHQGHN

>> gs.tsKh vũ Minh giang
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tIêu ĐIểM

từ năm 1958: tham gia xây dựng nhà máy 
Magnit Karaganda - liên hợp luyện kim 
Karagada; cùng năm được cử đi học tại 
trường Kỹ thuật tại tp. Dneprodzerjinsk 
ucraina.

từ 1960 - 1969: làm việc tại nhà máy liên 
hợp luyện kim Karagada; năm 1976 tốt 
nghiệp Đại học tại chức chuyên ngành kỹ 
sư - luyện kim.

từ 1960 - 1970: làm công tác đảng, đoàn 
ở thành phố temirtau, tỉnh Karagada.

từ 1973 - 1977: Bí thư Đảng ủy nhà máy 
liên hợp luyện kim Karagada.

từ 1977 - 1979: Bí thư, rồi Bí thư thứ hai 
Đảng bộ Đcs Karagada.

từ 1979 - 1984: Bí thư Ủy ban trung 
ương Đcs Karagada.

từ 1984 - 1989: chủ tịch hội đồng Bộ 
trưởng chXvXhcn ca-dắc-xtan.

từ 1989 - 1991: Đại biểu nhân dân 
chXhcn liên Xô.

từ 1989 - 1991: Bí thư thứ nhất Ủy ban 
trung ương Đcs ca-dắc-xtan.

từ tháng 2 - 4/1990: là chủ tịch Xô viết 
tối cao chXvXhcn ca-dắc-xtan.

từ tháng 4/1990: là tổng thống ch ca-
dắc-xtan.

từ ngày 1/12/1991: Được bầu làm tổng 
thống đầu tiên của nước ch ca-dắc-xtan 
độc lập nhiệm kỳ 5 năm.

trưng cầu ý dân ngày 29/4/1995 kéo 
dài nhiệm kỳ tổng thống cho ông đến 
12/2000.

tại cuộc bầu cử tổng thống ngày 
10/1/1999 ông được bầu lại làm tổng 
thống với nhiệm kỳ 7 năm đến 2006. 
tháng 12/2005, ông trúng cử tiếp tổng 
thống.

theo luật sửa đổi hiến pháp năm 2007, 
với tư cách là tổng thống đầu tiên của 
ch ca-dắc-xtan, ông được quyền ứng cử 
tổng thống không bị hạn chế nhiệm kỳ 
và nhiệm kỳ tổng thống rút xuống còn 5 
năm.

ngày 13/5/2010, nghị viện thông qua 
luật hiến pháp vinh danh tổng thống 
nua-xun-tan na-dắc-bai-ép là lãnh tụ dân 
tộc, cùng các thành viên gia đình được 
hưởng quyền miễn trừ truy tố hình sự 
suốt đời, sau khi không làm tổng thống 
vẫn được tham gia quyết định các vấn đề 
đối nội và đối ngoại quan trọng, vẫn giữ 
cương vị chủ tịch hội đồng an ninh Quốc 
gia và chủ tịch hội đồng các dân tộc ca-
dắc-xtan.

tháng 2/2011, thông qua luật sửa đổi 
hiến pháp về bầu cử tổng thống trước 
thời hạn tổ chức vào ngày 3/4/2011. ngài 
nua-xun-tan na-dắc-bai-ép được bầu lại 
làm tổng thống nhiệm kỳ 2011 – 2016.

chủ tịch hội đồng an ninh Quốc gia, 
tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang 

ch ca-dắc-xtan.

chủ tịch các hội đồng dân tộc ca-dắc-
xtan, chủ tịch hiệp hội những người ca-
dắc toàn thế giới.

chủ tịch Đảng Dân chủ nhân dân cầm 
quyền “nur otan”.

và là tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ 
trang ca-dắc-xtan.

Phần thưởng nhà nước

huân chương cờ đỏ lao động liên Xô 
năm 1972;

huân chương “Danh hiệu danh dự” liên 
Xô 1972;

huy chương “astana”, huy chương “10 
năm độc lập của ch ca-dắc-xtan”, huy 
chương “10 năm hiến pháp ch ca-dắc-
xtan” và các huy chương khác.

nhiều huân chương và phần thưởng cao 
quý của các nước: nga, trung Quốc, Mỹ, 
các nước sng, các nước châu âu, nhật 
Bản, hàn Quốc và các nước khác.

tổng thống na-dắc-bai-ép cũng là người 
sáng lập hội nghị về phối hợp hành động 
và các biện pháp củng cố lòng tin ở châu 
Á. ông cũng là giáo sư, tiến sĩ Danh dự 
của nhiều đại học lớn trên thế giới như 
Đại học Quốc gia Mát-xcơ-va mang tên 
lô-mô-nô-xốp (nga), Đại học cambridge 
(anh), Đại học Bắc Kinh (trung Quốc),…

tổng thống cộng hòa ca-Dắc-Xtan nua-Xun-tan na-Dắc-BaI-éP

10 Bản tin Đại học Quốc gia hà nội


