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Hội nghị giới thiệu và hội nghị bầu 
Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 
– 2026 có 2050 đại biểu đại diện cho 
4088 viên chức, người lao động được 
mời và triệu tập từ các đơn vị thành 
viên, đơn vị thuộc và trực thuộc tham 
dự dưới hình thức trực tiếp và trực 
tuyến tại 3 điểm cầu: Hội trường Đại 
học Huế; Hội trường Trường Đại học 
Sư phạm, Đại học Huế và Hội trường 
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 
Huế. Một minh chứng cho Quy chế 
dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với việc 
xây dựng hệ thống chính trị và các tổ 
chức chính trị xã hội ở cơ sở được thực 
hiện theo quy định của Pháp Luật.

Phát huy tinh thần dân chủ cơ sở 
trong xây dựng và phát triển Đại 
học Huế

Đại học Huế có 09 trường đại học, 
bao gồm Trường Du lịch thành lập 
năm 2020, 1 viện nghiên cứu, 1 phân 
hiệu, 3 khoa, 03 trung tâm và 2 viện 
đào tạo, nghiên cứu và phục vụ trực 
thuộc. Đội ngũ công chức, viên chức, 
người lao động (VCLĐ) của Đại học 
Huế có trình độ cao đứng thứ 3 trong 
cả nước, với hơn 4.188 người. VCLĐ và 
người học phấn khởi trước những kết 
quả đạt được trên tất cả các mặt công 
tác của Đại học Huế; chấp hành tốt 
các chủ trương, đường lối của Đảng, 

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí 
thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia
■ PGS.TS. NGuyễN QuaNG LiNh
Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế

Công bố Quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 
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chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
Năm 2019 và 2020 Bộ Chính trị ban 

hành Nghị quyết 54-NQ/TW (Nghị 
quyết 54) ngày 10/12/2019 và Chính 
phủ ban hành Nghị quyết 83-NQ/CP 
ngày 27/5/2020 đã thúc đẩy phát triển 
nhanh và có định hướng rõ việc phát 
triển Đại học Huế thành Đại học Quốc 
gia. Sau khi Nghị quyết được ban 
hành, lãnh đạo và viên chức Đại học 
Huế xác định rõ mục tiêu phấn đấu. 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại 
dịch COVID-19, ngân sách cắt giảm, 
lại đứng chân trên vùng đất nghèo 
khó, nội lực ít nhiều cũng bị tác động 
nhưng Đại học Huế đã xác định sứ 
mạng của mình trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm 
vụ phát triển vùng của đất nước; phát 
huy truyền thống đào tạo tinh hoa, 
chất lượng cao kết hợp với khai phóng 
trên nền tảng nghiên cứu khoa học 
và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; tạo 
ra các sản phẩm khoa học-công nghệ 

tiên tiến, ứng dụng hiệu quả vào thực 
tiễn. Trong hệ thống các giá trị cơ bản, 
Đại học Huế cam kết “Phát huy tính 
dân chủ, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, 
đề cao tính trung thực và lòng nhân ái 
trong toàn Đại học Huế”. Như vậy, có 
thể nói rằng, tính dân chủ, đoàn kết đã 
trở thành yếu tố hàng đầu, được đảm 
bảo, giữ vững xuyên suốt. 

Dân chủ được cụ thể hoá qua các 
quy chế, quy định trong hoạt động 
của Đại học Huế; công khai dân chủ 
trong thực hiện các chủ trương, nhiệm 
vụ như: công khai lấy ý kiến, xây dựng 
và triển khai kế hoạch, phương hướng, 
chiến lược phát triển Đại học Huế, quy 
chế hoạt động của Đại học Huế; công 
khai tài chính thông qua hội nghị cán 
bộ viên chức, người lao động hàng 
năm; định kỳ tổ chức sơ kết thông qua 
cuộc họp liên tịch giữa Đảng uỷ, Ban 
Giám đốc, Công đoàn và các tổ chức 
đoàn thể khác; công khai chế độ tiền 
lương, nâng bậc lương theo định kỳ, 

Công bố quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
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phân phối thu nhập, tiền thưởng trong 
cơ quan; công khai kế hoạch đào tạo; 
công khai chế độ chi tiêu nội bộ; thực 
hiện tốt các quy định về dân chủ trong 
quan hệ và giải quyết công việc đối với 
công dân, cơ quan, tổ chức; công khai 
các thủ tục hành chính, luôn lấy hiệu 
quả công việc làm thước đo; hoạt động 
trong khuôn khổ pháp luật. 

Có thể nói, sự thay đổi lớn về cấu 
trúc bộ máy từ 10 ban chức năng sau 
Thông tư 08/2014 BGDĐT, đến nay sau 
Nghị Quyết 18 và 19/TW, Đại học Huế 
hiện chỉ còn 5 ban chức năng. Từ mô 
hình đó, các đơn vị thành viên cũng thay 
đổi, tái cấu trúc, đổi mới mạnh mẽ để 
tồn tại, ổn định và phát triển theo nhu 
cầu mới của xã hội, đánh giá theo hiệu 
quả. Các đơn vị hành chính giảm mạnh, 
phát triển dần ác đơn vị chuyên môn; 
tăng tính chủ động sáng tạo, điển hình 
là Trường Du Lịch và một số đơn vị trực 
thuộc khác. Đại học Huế luôn tạo cơ chế 
thuận lợi cho công tác giám sát của viên 
chức, lao động và sinh viên trong mọi 
hoạt động của nhà trường, cơ quan, 
đơn vị; thường xuyên thực hiện việc rà 
soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và thực 

hiện các quy chế, quy định cho phù hợp 
với thực tiễn. 100% các đơn vị thành 
viên, đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức 
hội nghị viên chức, người lao động theo 
định kỳ với tinh thần cởi mở, thẳng thắn,  
công khai những vấn đề liên quan đến 
tài chính; tuyển dụng, bổ nhiệm nhân 
sự; hoạt động đào tạo, tuyển sinh… Hệ 
thống chính trị trong toàn Đại học Huế 
từ Đảng bộ, chi bộ đến các cấp quản lý 
và giảng viên, viên chức, người lao động 
làm chủ thông qua các đoàn thể được 
tổ chức chặt chẽ, phát huy tốt vai trò. 
Việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân 
chủ cơ sở góp phần xây dựng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ về phẩm chất, đạo 
đức, lối sống và năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ.

Khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới 
Với tinh thần đề cao tính sáng tạo, 

chuẩn mực, trách nhiệm và thân thiện, 
trong hệ thống các giá trị cơ bản, Đại học 
Huế khuyến khích và tôn trọng những tư 
tưởng tiến bộ, những ý tưởng sáng tạo 
của đội ngũ cán bộ và sinh viên. Điều 
đó được thể hiện qua những chính sách 
khen thưởng, khuyến khích tài năng đối 
với các giảng viên, sinh viên có thành 

Công bố Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế
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tích cao trong đổi mới phương pháp dạy 
học, trong nghiên cứu khoa học. Ba năm 
liên tiếp, Đại học Huế xếp thứ 2 trong các 
cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ về 
số bài báo khoa học quốc tế uy tín được 
khen thưởng. Trên Scopus, năm 2020, có 
415 bài (tăng 135 bài - gấp gần 1,5 - lần 
so với năm 2019). Từ đó, xếp hạng của 
Đại học Huế trên trường quốc tế cũng 
tăng vượt bậc. Trong bảng xếp hạng đại 
học Webometrics lần thứ 2 năm 2020 do 
Cybermetrics Labs công bố tháng 7/2020, 
thứ hạng của Đại học Huế trên thế giới lần 
đầu tiên đã tăng 918 bậc, lên vị trí 2740 từ 
vị trí 3658 ở lần xếp hạng 1/2020. Tháng 
11/2020, tin vui lại đến với Đại học Huế 
khi tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) 
công bố bảng xếp hạng đại học Châu Á 
2021 (QS Asia Rankings 2021), từ nhóm 
451 – 500 trong 2 lần xếp hạng 2019 và 
2020, Đại học Huế đã vươn lên nhóm 401 
– 450 của Châu Á, xếp thứ 6 trong 11 cơ 
sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt 
trong danh sách.

Với hơn 45 nghìn sinh viên, học viên và 
hơn 4 nghìn viên chức, người lao động, 
việc thực hiện dân chủ cơ sở tại Đại học 
Huế có tác động rất lớn trong việc phát 
huy nhân tố con người trong giáo dục; 
thúc đẩy quá trình cải cách giáo dục nhằm 
đáp ứng những nhu cầu thực tiễn và thiết 
thực của người học. Dân chủ trong quá 
trình học tập, nghiên cứu khoa học của 
sinh viên được quan tâm, thông qua việc 
“lấy người học làm trung tâm”. Nội dung, 
chương trình luôn được đổi mới nhằm 
tăng khả năng chủ động, sáng tạo, thúc 
đẩy năng lực tự học, tự nghiên cứu của 
sinh viên. Đặc biệt, trong năm học vừa 
qua, để ứng phó với tình hình dịch bệnh 
COVID-19, nhiều hình thức, phương thức 
dạy học được kết hợp, ứng dụng mạnh 

công nghệ thông tin, đáp ứng kịp thời với 
những yêu cầu phòng dịch mà không ảnh 
hưởng đến các hoạt động dạy học của 
thầy và trò trong toàn Đại học Huế.

Đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung
Thực hiện dân chủ là chìa khóa vạn 

năng có thể giải quyết mọi khó khăn. Bởi 
quần chúng chính là sức mạnh. Chúng 
ta có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
hay không là nhờ vào việc phát huy sức 
mạnh của tập thể. Điều đó đòi hỏi quần 
chúng phải thấm nhuần tinh thần làm 
chủ tập thể. Mỗi viên chức, lao động 
phải có niềm tin, nhận thức được đầy đủ 
ý nghĩa và giá trị của từng hoạt động, 
để thấy được trách nhiệm của mình, để 
cùng tự giác và chủ động chia sẻ. Các 
đoàn thể phát huy đầy đủ và thực chất 
chức năng của mình một cách hiệu quả 
và thiết thực. Dân chủ trong nhà trường 
phải được thực hiện một cách nề nếp, 
chất lượng. Tuyệt đối đề phòng tình 
trạng “bằng mặt mà không bằng lòng” 
hay “dân chủ hình thức”. 

Dân chủ, đoàn kết có được thực hiện 
tốt hay không chính là ở vai trò của cán 
bộ quản lý và lãnh đạo. Đơn vị nào có lãnh 
đạo phát huy dân chủ tốt thì đơn vị ấy tất 
yếu sẽ đạt kết quả tốt hơn. Lãnh đạo luôn 
sâu sát, lắng nghe, giải quyết kịp thời 
những nguyện vọng chính đáng, những 
ý kiến đóng góp với mục đích xây dựng 
đúng đắn. Sự thiếu công bằng, khách 
quan, chân thành trong các mối quan hệ 
quản lý… là những yếu tố cản trở dân chủ 
cơ sở. Hệ thống chính trị phải được tổ 
chức thực chất. Phải xây dựng nhà trường 
phát triển theo đúng nguyện vọng chính 
đáng của tập thể, nâng niu trân trọng 
những thành quả của từng thành viên và 
luôn tạo điều kiện cho từng thành viên 
cống hiến. 
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l Quyết định số 03/QĐ-HĐĐH ngày 05/1/2021 về việc giao Quyền Chủ 
tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê 
Văn Chi, tiến sĩ, giảng viên chính, UVTV Đảng ủy Trường Đại học Y Dược, Đại 
học Huế.

l Quyết định số 89/QĐ-HĐĐH ngày 29/12/2020 về việc giao Quyền Chủ 
tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông 
Dương Tuấn Quang, Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, UVTV Đảng ủy 
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

l Quyết định số 85/QĐ-HĐĐH ngày 17/12/2020 về việc giao Quyền Chủ 
tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông 
Bùi Quang Vũ, Tiến sĩ,  Giảng viên, UVTV Đảng ủy Trường Đại học Khoa học, 
Đại học Huế.

l Quyết định số 84/QĐ-HĐĐH ngày 11/12/2020 về việc giao Quyền Chủ 
tịch hội đồng trường Trường Đại học Nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 
ông Phan Lê Chung, Thạc sĩ, Giảng viên, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nghệ 
thuật, Đại học Huế.

l Quyết định số 83/QĐ-HĐĐH ngày 11/12/2020 về việc giao Quyền Chủ 
tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 
bà Liêu Linh Chuyên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Đảng ủy viên 
Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

l Quyết định số 81/QĐ-HĐĐH ngày 07/12/2020 về việc công nhận Chủ 
tịch hội đồng trường Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông 
Nguyễn Hồng Sơn, Tiến sĩ, Giảng viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Trường Đại học 
Luật, Đại học Huế.

l Quyết định số 80/QĐ-HĐĐH ngày 07/12/2020 về việc công nhận Chủ 
tịch hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông 
Phan Khoa Cương, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại 
học Kinh tế, Đại học Huế.

l Quyết định số 79/QĐ-HĐĐH ngày 07/12/2020 về việc công nhận Chủ 
tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối 
với ông Trần Đăng Hòa, Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Bí thư Đảng 
ủy Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế. n

công bố các quyết định công nhận,
giao quyền chủ tịch hội đồng trường
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Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục 
tiêu “Xây dựng, phát triển Đại học Huế 
thành Đại học Quốc gia, phấn đấu đến 
năm 2025 ở trong tốp 300 các trường đại 
học hàng đầu Châu Á và 1000 các trường 
đại học thế giới; thực sự trở thành một 
trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, 
đa lĩnh vực, chất lượng cao.” Để hiện thực 
hóa mục tiêu này, hoạt động bảo đảm 
chất lượng giáo dục (BĐCLGD) đóng vai 
trò quan trọng. Ngày 25/12/2020, Đại 
học Huế đã ban hành Quyết định số 
2072/QĐ-ĐHH về việc Ban hành Chiến 
lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại 
học Huế giai đoạn 2021 – 2025, là cơ sở 
để xây dựng phương hướng nhiệm vụ 
BĐCLGD hằng năm và từng giai đoạn 
của Đại học Huế, các đơn vị thành viên, 
các khoa và phân hiệu thuộc Đại học 
Huế. PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế có 
cuộc trao đổi về công tác BĐCLGD giai 
đoạn mới.

PV: Chúng ta đã kết thúc giai đoạn 
2015 – 2020 với nhiều kết quả đáng kể. 
Bước sang giai đoạn mới 2021 – 2025 với 
những mục tiêu mới, Thầy có thể chỉ ra 
đâu là những thay đổi mang tính chiến 
lược của công tác BĐCLGD tại Đại học 
Huế?

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 
Giai đoạn 2015 – 2020, Đại học Huế 

đã xây dựng được nền tảng vững chắc 
cho công tác BĐCLGD, tạo được sự đồng 
thuận và quyết tâm cao của tất cả các 
cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và các 
tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể trong 
toàn Đại học Huế về công tác BĐCLGD, 
thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội 

Đảng các cấp, chiến lược phát triển của 
Đại học Huế, các đơn vị thành viên, các 
đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Huế 
(gọi tắt là các đơn vị đào tạo), cũng như 
phương hướng, nhiệm vụ của các tổ 
chức xã hội, đoàn thể. Đặc biệt là Đảng 
uỷ Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết 
số 58-NQ/ĐU ngày 28/06/2018 về tăng 
cường công tác đào tạo, đảm bảo chất 
lượng giáo dục để hội nhập quốc tế 
giai đoạn 2018 - 2015 và tầm nhìn đến 
2030. Từ đó, cơ cấu tổ chức của hệ thống 
bảo đảm chất lượng được xây dựng khá 
đồng bộ từ cấp Đại học Huế đến các 
đơn vị đào tạo. Cụ thể: đã thành lập Hội 
đồng BĐCLGD Đại học Huế với nhiệm 
vụ tư vấn giúp Hội đồng Đại học Huế 
và Giám đốc Đại học Huế thông qua các 
quyết định về chiến lược và chính sách 
bảo đảm chất lượng của Đại học Huế; 
các đơn vị đều đã thành lập bộ phận phụ 
trách chuyên trách về công tác BĐCLGD 
với nhiệm vụ triển khai công tác BĐCLGD 
trong phạm vi từng đơn vị và dần hình 
thành hệ thống BĐCLGD bên trong một 
cách đầy đủ và có hiệu quả.

Chiến lược BĐCLGD của Đại học 
Huế giai đoạn 2021 - 2025 được xây 
dựng nhằm thực hiện các chủ trương về 
BĐCLGD trong Luật Giáo dục đại học sửa 
đổi và bổ sung số 34 năm 2018 và Nghị 
định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Giáo dục đại 
học (Nghị định số 99/2019/NĐ-CP). Trên 
cơ sở phát huy những điều kiện BĐCLGD 
hiện có của các cơ sở giáo dục đại học 
và các chương trình đào tạo các bậc học 
trong Đại học Huế để góp phần tích cực 
nâng cao chất lượng đào tạo đại học; 

Bảo đảm chất lượng giáo dục:
Xác định MỤc tiÊu chiến LưỢc
■ hữu NGuyễN thực hiện
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quyết tâm thực hiện thành công việc phát 
triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia 
vào cuối năm 2022. Chiến lược này là cơ sở 
định hướng cho các hoạt động BĐCLGD 
của Đại học Huế trong giai đoạn 2021 – 
2025 và để báo cáo, giải trình, minh bạch 
đến các cấp quản lý và xã hội. BĐCLGD là 
một trong 9 chương trình hành động lớn 
của Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 
- 2025 vừa được Đại hội Đảng thông qua 
và thực hiện.

Mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021 – 
2025 được xác định: “Hoàn thiện hệ thống 
mạng lưới bảo đảm chất lượng giáo dục 
đại học bên trong đồng bộ, hiệu lực, hiệu 
quả từ cấp Đại học Huế đến các đơn vị 
thành viên, thuộc và trực thuộc, triển khai 
tự đánh giá và kiểm định CTĐT ĐH và SĐH 
và cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo chuẩn 
quốc gia và quốc tế, chuẩn hóa cơ sở dữ 
liệu xếp hạng đại học quốc tế hướng đến 
đạt tốp 300 châu Á, 1000 thế giới và tập 
trung xây dựng CSDL xếp hạng cho một 
số ngành học mũi nhọn, trọng điểm theo 
từng nhóm ngành đào tạo”.

PV: Cụ thể, BĐCLGD theo Luật Giáo 
dục Đại học sửa đổi có những điểm mới 
nào thưa Thầy?

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 
Điều 50 của Luật Giáo dục Đại học 

sửa đổi, bổ sung một số điều quy định 
trách nhiệm của CSGD đại học trong việc 
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, 
bao gồm: 1) Xây dựng và phát triển hệ 
thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên 
trong CSGD đại học phù hợp với sứ mạng, 
mục tiêu và điều kiện thực tế của CSGD 
đại học; 2) Xây dựng chính sách, kế hoạch 
bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; 
3) Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất 
lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định 
chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở 
giáo dục đại học. CSGD đại học không 
thực hiện kiểm định chương trình theo 
chu kỳ kiểm định hoặc kết quả kiểm định 
chương trình không đạt yêu cầu phải cải 
tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo 
đảm cho người học đáp ứng CĐR của 

CTĐT. Sau 02 năm, kể từ ngày giấy chứng 
nhận kiểm định chất lượng đào tạo hết 
hạn hoặc từ ngày có kết quả kiểm định 
không đạt yêu cầu, nếu không thực hiện 
kiểm định lại chương trình hoặc kết quả 
kiểm định lại vẫn không đạt yêu cầu thì 
CSGD đại học phải dừng tuyển sinh đối 
với chương trình đào tạo đó và có biện 
pháp bảo đảm quyền lợi cho người học. 
4) Duy trì và phát triển các điều kiện bảo 
đảm chất lượng đào tạo, bao gồm đội 
ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên; 
chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu 
giảng dạy, học tập; phòng học, phòng 
làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, hệ 
thống công nghệ thông tin, cơ sở thực 
hành; nguồn lực tài chính, ký túc xá và cơ 
sở dịch vụ khác. 5) Hằng năm, báo cáo kết 
quả thực hiện mục tiêu chất lượng giáo 
dục đại học theo kế hoạch bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học; công bố công 
khai điều kiện bảo đảm chất lượng đào 
tạo, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và phục vụ cộng đồng, kết quả đánh giá 
và kiểm định chất lượng trên trang thông 
tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
của CSGD đại học và phương tiện thông 
tin đại chúng.

PV: Trên cơ sở đó, kế hoạch triển khai 
của Đại học Huế là như thế nào?

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 
Từ mục tiêu chiến lược, có 6 nhóm 

mục tiêu cụ thể, bao gồm: Xây dựng hoàn 
chỉnh hệ thống BĐCLGD bên trong của 
Đại học Huế và các đơn vị đào tạo thuộc 
Đại học Huế; Nâng cao hiệu quả công tác 
đánh giá và kiểm định chất lượng giáo 
dục tại Đại học Huế; Xây dựng kế hoạch 
tổ chức và đánh giá hiệu quả các Hội 
nghị/Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về 
BĐCLGD; Phát triển và triển khai các công 
cụ BĐCLGD; Phát triển hệ thống thông tin 
hỗ trợ công tác BĐCLGD; Cải thiện thứ 
hạng của Đại học Huế trong các bảng xếp 
hạng quốc tế. 

Mỗi mục tiêu đều gắn với những chỉ 
tiêu và giải pháp, lộ trình cụ thể để thực 
hiện. Trong đó, tập trung xây dựng được 
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đội ngũ chuyên gia, chuyên viên mạnh 
về kiểm định và BĐCLGD cả cấp Đại 
học Huế và các đơn vị. Bên cạnh đó văn 
hoá trong chất lượng giáo dục, trong 
BĐCLGD cần được đẩy mạnh thường 
xuyên nhất là cho cấp lãnh đạo, người 
đứng đầu và toàn thể đội ngũ giảng 
viên, đội ngũ phục vụ đào tạo.

PV: Về công tác đánh giá và kiểm định 
chất lượng giáo dục tại Đại học Huế, chúng 
ta cần làm gì để khẳng định chất lượng ở 
cấp quốc gia, quốc tế?

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 
Đại học Huế đã đặt ra chỉ tiêu đến 

năm 2025: 100% các trường đại học 
thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện 
công tác BĐCLGD hướng đến đáp ứng bộ 
tiêu chuẩn KĐCLGD (Thông tư 12/2017/
TT-BGDĐT); 100% trường đại học thành 
viên triển khai kế hoạch tự đánh giá 
CSGD; được đánh giá nội bộ chất lượng 
CSGD cấp Đại học Huế (chu kỳ tiếp 
theo); đăng ký và được kiểm định chất 
lượng CSGD cấp quốc gia/quốc tế; 100% 
chương trình đào tạo có CĐR được xây 
dựng đúng quy định; 25 - 30% chương 
trình đào tạo được ĐGN và kiểm định 
chất lượng quốc gia; 5% chương trình 
đào tạo đại học được kiểm định theo 
tiêu chuẩn AUN-QA; 50% các chương 
trình đào tạo liên kết quốc tế đang triển 
khai tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học 
Huế được định kỳ rà soát, đánh giá chất 
lượng nội bộ Đại học Huế. 

Để đạt được các con số đó, một lần 
nữa, yếu tố con người vẫn là quyết định. 
Đại học Huế sẽ có các hoạt động nhằm 
nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, 
giảng viên về công tác đánh giá và kiểm 
định chất lượng giáo dục; khẩn trương 
xây dựng nội dung, tài liệu và bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp cụ về công tác 
đánh giá và kiểm định chất lượng giáo 
dục cho cán bộ lãnh đạo, giảng viên và 
cán bộ phòng, ban thống nhất trong 
toàn Đại học Huế. 

PV: Trong bối cảnh hiện nay, để thực 
hiện thành công kế hoạch chiến lược đó, 
Thầy có thể nêu một số cơ hội và thách 

thức đối với Đại học Huế ? 
PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 
Về cơ hội, Đại học Huế đã có quá trình 

dài triển khai công tác BĐCLGD, đội ngũ 
chuyên gia tham gia công tác BĐCLGD 
của Đại học Huế trong cả hệ thống quốc 
gia tương đối phong phú nên có thể tư 
vấn tốt cho các đơn vị triển khai công tác 
này ở nhiều cấp. Chất lượng đào tạo và 
học hiệu của Đại học Huế đã có uy tín và 
được công nhận cả cấp quốc gia và khu 
vực. Sự đa ngành, đa lĩnh vực trong đào 
tạo với nhiều trường đại học thành viên 
giúp chia sẻ kinh nghiệm và học tập lẫn 
nhau trong công tác BĐCLGD.

Về thách thức, nhận thức và sự quyết 
liệt của người đứng đầu của các Ban, 
đơn vị thành viên, thuộc và trực thuộc 
vẫn chưa thật sự đồng bộ. Nguồn lực tài 
chính từ các nguồn thu hợp pháp dành 
cho công tác BĐCLGD chưa nhiều và 
thậm chí một số đơn vị chưa ưu tiên tài 
chính hằng năm cho công tác này. Đội 
ngũ làm công tác BĐCLGD trong toàn 
Đại học Huế vẫn chưa ổn định và thay 
đổi thường xuyên vị trí việc làm, làm 
cho việc triển khai các công đoạn trong 
mạng lưới trong hệ thống BĐCLGD bên 
trong của Đại học Huế chưa thật hiệu 
quả từ cấp Đại học Huế đến các đơn vị. 
Việc tiếp cận hệ thống BĐCLGD và kiểm 
định chất lượng giáo dục cấp khu vực 
và quốc tế còn gặp nhiều khó khăn do 
nhiều đơn vị chưa đủ nguồn lực để triển 
khai đến từng chương trình đào tạo. Mô 
hình đại học 2 cấp nên sự đồng bộ cơ 
sở dữ liệu và khai thác hết nguồn lực 
trong toàn Đại học Huế cho công tác 
kiểm định và BĐCLGD chưa như mong 
muốn mặc dù đây là lợi thế lớn của các 
đại học vùng, đại học quốc gia như Đại 
học Huế.

Với những lợi thế và thách thức trên, 
giai đoạn 2021 – 2025, Đại học Huế sẽ 
tiếp tục và quyết liệt triển khai, bám sát 
chiến lược và kế hoạch đã đưa ra trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng và trong bản 
chiến lược BĐCLGD vừa ban hành, cần có 
các đầu ra cụ thể. n
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Tối ngày 08/01/2020, tại Thủ đô Hà Nội, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ tuyên 
dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế 
năm 2020, với sự tham dự của Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ Trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. 

Tại Lễ tuyên dương, sinh viên Hồ Việt 
Đức, ngành Y khoa, Trường Đại học Y – 
Dược, Đại học Huế (từng là học sinh Trường 
THPT chuyên Quốc Học Huế) đã được trao 
Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có 
thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic 
quốc tế môn Sinh học năm 2020.

Sinh viên Hồ Việt Đức là học sinh đã từng 
đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh và cấp quốc 
gia. Năm học 2017 – 2018, em đã đạt Huy 
chương vàng tại cuộc thi Olympic dành cho 
học sinh các trường chuyên khu vực duyên 
hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Năm học 2018 
– 2019, Đức dành giải Nhất cấp tỉnh; giải 
Nhì cấp quốc gia. Trong kì thi học sinh giỏi 
quốc gia năm học 2019 – 2020, Hồ Việt Đức 
giành giải Nhất môn sinh học. Đặc biệt, với 
tấm Huy chương Vàng IBO 2020, Hồ Việt 

Sinh ViÊn hỒ ViỆt đỨc 
đÓn nhận huân chưƠng Lao động hẠng nhÌ

Đức được xét tuyển thẳng vào ngành Y 
khoa của Trường Đại học Y - Dược, Đại học 
Huế khóa học 2020-2026.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp trên thế giới, các đội 
tuyển Việt Nam dự thi Olympic quốc tế theo 
hình thức trực tuyến. Năm đoàn học sinh 
với 24 lượt học sinh tham gia và đã mang 
về thành tích xuất sắc với 9 HCV, 8 HCB, 5 
HCĐ và 2 Bằng khen. Với những thành tích 
đạt được, 12 học sinh xuất sắc đã được tặng 
thưởng Huân chương Lao động, 5 học sinh 
được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ; 7 học sinh được nhận Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ tuyên dương là sự kiện có ý nghĩa tạo 
sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho học sinh, 
sinh viên cả nước nỗ lực phấn đấu, vươn lên 
trong học tập. Qua đó, cũng thể hiện tinh 
thần, trách nhiệm, quyết tâm của ngành 
giáo dục nhằm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương 
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo.

PV
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Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại 
phiên họp lần thứ VI của HĐGSNN. Theo đó năm 2020, có 339 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức 
danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) gồm 39 ứng viên GS và 300 ứng viên PGS. Đại học Huế có 
10 giảng viên cơ hữu đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, trong đó có 1 GS và 9 PGS.

Danh sách các giảng viên cơ hữu Đại học Huế đạt tiêu chuẩn  
chức danh GS, PGS năm 2020

 
STT Họ và tên Đơn vị

Đạt tiêu 
chuẩn chức 

danh

Hội đồng ngành,  
liên ngành

1.       Lê Đình Phùng Trường ĐH Nông Lâm GS Chăn nuôi-Thú y-Thủy 
sản

2.       Đinh Văn Dũng Trường ĐH Nông Lâm PGS Chăn nuôi-Thú y-Thủy 
sản

3.       Nguyễn Ngọc Phước Trường ĐH Nông Lâm PGS Chăn nuôi-Thú y-Thủy 
sản

4.       Nguyễn Hồ Lam Trường ĐH Nông Lâm PGS Nông nghiệp - Lâm 
nghiệp

5.       Trần Thanh Nhàn Trường ĐH Khoa học PGS Khoa học trái đất - Mỏ

6.   Nguyễn Trường Thọ Trường ĐH Khoa học PGS Vật lý

7.       Hoàng Công Tín Trường ĐH Khoa học PGS Sinh học

8.       Ngô Văn Bình Trường ĐH Sư phạm PGS Sinh học

9.       Hồ Việt Đức Trường ĐH Y-Dược PGS Hóa học - CNTP

10.       Hoàng Trọng Hùng Trường ĐH Kinh tế PGS Kinh tế

01 ứng viên đăng ký xét tại HĐGSCS Đại 
học Huế đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đợt 
này ứng viên Trần Kiêm Hảo, Bác sĩ Bệnh 
viện Trung ương Huế, PGS ngành Y học.

Năm 2020 là năm thứ hai xét đạt tiêu 
chuẩn chức danh theo quy định tại Quyết 
định số 37/2018/QĐ-TTg với các yêu cầu 
cao hơn năm 2019 đối với các ứng viên, và 
là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 
25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định 37 với quy định công 
khai thông tin ứng viên trên các website 
của các cơ sở giáo dục đại học và HĐGSNN.

Tính chung cả nước, tỷ lệ ứng viên đạt 
tiêu chuẩn so với tổng số ứng viên nộp 
hồ sơ tại các HĐGSCS năm 2020 là 62,5% 
(trong đó tỷ lệ đạt của ứng viên GS là 50,6%, 
ứng viên PGS là 64,5%). Các con số tương 
ứng của HĐGSCS Đại học Huế là 73,3%; 
50% và 76,9%. n

10 giảng ViÊn cơ hữu đạt tiÊu chuẩn  
chỨc danh giáo Sư, phó giáo Sư năm 2020 
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SẴn SÀng tạo điỀu KiỆn, 
cÓ chính Sách đào tẠo, SỬ dỤng Và đÃi ngộ đẶc biỆt 

đỐi VỚi Sinh ViÊn Y dược

Hơn 300 cán bộ và sinh viên, đại diện 
cho các khoa, bộ môn, phòng chức năng 
và gần 10.000 sinh viên của Trường Đại 
học Y-Dược, Đại học Huế tham gia buổi 
tiếp xúc, đối thoại với Ông Phan Ngọc 
Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ đề “Xây dựng 
y tế thành ngành y tế quan trọng của tỉnh 
Thừa Thiên Huế”.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đại hội 
lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-
2025 khẳng định quyết tâm thực hiện 
thành công Nghị quyết 54 của Bộ Chính 
trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045, huy động, 
tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thừa 
Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc 
Trung ương. Trong đó, nhấn mạnh việc xây 
dựng tỉnh thành một trong những trung 
tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á 
về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một 
trong những trung tâm lớn của cả nước về 
khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo 

đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; Tập 
trung xây dựng và nâng cao các thiết chế 
y tế trên địa bàn trở thành trung tâm y tế 
chuyên sâu của cả nước. Để đạt được điều 
này đòi hỏi sự đóng góp của lực lượng 
giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y Dược.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu 
trưởng Trường Đại học Y - Dược đã báo 
cáo tóm tắt một số nội dung liên quan 
đến nhiệm vụ đào tạo, công tác khám 
chữa bệnh tại Bệnh viện Trường và phát 
triển Trung tâm y tế chuyên sâu. Trong đó 
chú trọng nhấn mạnh việc tích cực đổi 
mới chương trình đào tạo khoa học sức 
khỏe dựa trên năng lực, giữ vững quy mô 
các ngành đào tạo và tiếp tục xúc tiến mở 
thêm các ngành đào tạo mới bậc đại học 
và sau đại học. Tập trung phát triển Trường 
Đại học Y – Dược trở thành cơ sở giáo dục 
đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực, có 
chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định 
khu vực, hướng tới đạt chuẩn quốc tế; 
đồng thời phát triển Bệnh viện Trường Đại 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định: “Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế phải là đại học nghiên cứu, sinh viên y dược Huế 
ra trường phải được săn đón. Huế đã sang trọng trong quá khứ thì phải luôn luôn mới trong hiện tại, tỉnh đang rất nỗ lực vì mục tiêu hướng 
tới một xã hội sung túc, hạnh phúc và bình an”.
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học Y Dược từng bước trở thành bệnh viện 
thực hành đạt các tiêu chuẩn khu vực Đông 
Nam Á, tiệm cận chuẩn chất lượng quốc tế.

Cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Y - 
Dược đã chia sẻ, bày tỏ những suy nghĩ, đề 
xuất của mình về việc phát triển hệ thống y 
tế của tỉnh trong tương lai. GS.TS. Nguyễn 
Vũ Quốc Huy cũng đưa ra các kiến nghị, tập 
trung vào việc hỗ trợ cơ chế và chính sách 
phát triển mở rộng Trường và Bệnh viện 
Trường; hỗ trợ cơ chế xây dựng Trung tâm 
mô phỏng y khoa và sát hạch năng lực y 
khoa cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên 
tại Trường Đại học Y - Dược; hỗ trợ cơ chế 
phát triển đề án khu Công nghệ Y sinh học 
và Sinh dược học trong Khu công nghệ cao 
của tỉnh Thừa Thiên Huế; hỗ trợ phát triển 
khu phức hợp Điều dưỡng – Phục hồi chức 
năng – Vật lý trị liệu – Sức khỏe tâm trí phục 
vụ phát triển kinh tế y tế của tỉnh.

Nhiều câu hỏi từ phía sinh viên được gửi 
đến lãnh đạo tỉnh và được Chủ tịch UBND 
tỉnh giải đáp như: đề xuất tỉnh nên chú trọng 
đến du lịch khám chữa bệnh.Chủ tịch UBND 
tỉnh cho biết tỉnh đã có rất nhiều đổi mới 
nhằm thu hút du khách đến Huế, trong đó 
có lĩnh vực du lịch nghĩ dưỡng, khám chữa 
bệnh. Tỉnh đang dần hình thành khung y tế 
công nghệ cao, với một số dịch vụ cao cấp 
như thẩm mỹ, nghỉ dưỡng,… đưa y tế thành 
ngành kinh tế quan trọng.

Lãnh đạo tỉnh cũng trăn trở về vấn đề làm 
sao để giữ chân sinh viên ngành y dược ở 
lại cống hiến cho quê hương, xây dựng Huế 
thành trung tâm y tế chuyên sâu đi đôi với 
việc thu hút nhân tài, lan tỏa nhân tài, tuần 
hoàn chất xám. “Tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện, 
thu hút tạo cơ hội việc làm cho tất cả sinh 
viên trong và ngoài tỉnh sau khi tốt nghiệp, 
những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi sẽ được 
ưu tiên, bố trí theo nguyện vọng; ưu đãi 
những sinh viên có nguyện vọng về công 
tác tuyến huyện, xã. 

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ khẳng định vai 
trò quan trọng của Trường Đại học Y - Dược, 
Đại học Huế và Bệnh viện Trường Đại học 
Y - Dược trong việc cung cấp nguồn nhân 
lực y tế chất lượng cao cho tỉnh, góp phần 
vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 
Một số nội dung trọng tâm Nhà trường cần 
đạt được như: tiếp tục nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, đầu tư nghiên cứu chuyên 
sâu; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế 
chất lượng cao cho miền Trung, Tây Nguyên; 
cập nhật và chia sẻ những thành tựu khoa 
học hiện đại cũng như nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho cả nước; có định hướng phát 
triển rõ ràng và chú trọng đầu tư phát triển 
cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường 
và Bệnh viện Trường; đảm bảo sinh viên ra 
trường đủ năng lực và đáp ứng các yêu cầu 
nghề nghiệp và việc làm, có ích cho xã hội. n

Giảng viên, sinh viên của Nhà trường trình bày ý kiến tại buổi đối thoại
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“Tự chủ đại học” là thuật ngữ được sử 
dụng khá phổ biến từ khi có Nghị quyết số 
77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi 
mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo 
dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. 
Khi Luật Giáo dục đại học 2018 ban hành 
(thường gọi là Luật 34), thảo luận tự chủ đại 
học được trên rất nhiều các diễn đàn khác 
nhau. Bài viết giới thiệu một số cơ sở pháp 
lý của tự chủ đại học (tập trung vào các cơ 
sở công lập), cơ hội và thách thức.

1. Khái quát một số văn bản quy định 
về tự chủ đại học

Tự chủ đại học là chủ trương quan trọng 
của Đảng và Nhà nước. Luật Giáo dục đại 
học năm 2012 vẫn chưa thể hiện chủ trương 
này nên theo các quy định của luật thì vấn 
đề tự chủ đại học vướng về cơ chế pháp lý. 
Vì vậy,  ngày 24/10/2014 Chính phủ đã ban 
hành  Nghị quyết số 77/NQ-CP về thí điểm 
đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở 
giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-
2017. Trải qua ba năm thực hiện thí điểm, 
ngày 20/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã tổng kết thực hiện Nghị quyết. Báo cáo 
đã chỉ ra sau ba năm triển khai, đến nay có 
23 trường đại học công lập được thí điểm 
đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 
77/NQ-CP. Các trường thí điểm tự chủ đã 
có cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý hơn, tỷ lệ 
giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo 
sư tăng. Về tài chính, tổng thu giai đoạn tự 
chủ của các trường so với giai đoạn trước 
tự chủ tăng 16,6%; nguồn ngân sách nhà 
nước cấp cho hoạt động thường xuyên và 
không thường xuyên giảm 16,51%, nhưng 

nguồn cho xây dựng cơ bản tăng 85,1%. 
Cơ cấu chi của các trường thí điểm tự chủ 
có thay đổi, trong đó tăng khoảng 40% chi 
học bổng cho sinh viên... Tuy nhiên, việc 
thí điểm tự chủ cũng còn những vướng 
mắc như thiếu các quy định cụ thể, chưa 
xác định tự chủ gắn liền với tự chịu trách 
nhiệm; các trường đại học không nhận 
được sự hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản 
lý nhà nước; nhiều trường chưa thành lập 
được hội đồng trường theo quy định1…

Qua quá trình thí điểm và tổng kết đã 
khẳng định tự chủ đại học là xu thế tất yếu. 
Ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Hội nghị 
lần thứ sáu của Ban chấp hành trung ương 
khóa XII đã ban hành Nghị quyết 19/NQ- 
TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 
và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập đã khẳng định “ Đẩy mạnh việc 
chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập 
sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi 
đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản 
lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp. 
Các đơn vị được Nhà nước giao vốn, tài sản 
để thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công, từng bước tính đủ chi phí đầu vào 
(kể cả khấu hao) để xác định giá dịch vụ. 
Các đơn vị đã bảo đảm chi đầu tư và chi 
thường xuyên được quyền quyết định số 
lượng người làm việc, tiền lương theo kết 
quả hoạt động, được Nhà nước hỗ trợ về 
1. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị 
tổng kết thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP (Nghị quyết 
77) năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ 
chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công 
lập giai đoạn 2014 – 2017.

■ PGS. TS. ĐoàN Đức LươNG
hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học huế

tỰ chỦ đại hỌc -
cƠ hội Và thách thỨc
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thuế, phí để tăng cường năng lực tài chính 
và khả năng tự cân đối”.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng và quá 
trình thực hiện thí điểm thì yêu cầu cần thiết 
vấn đề tự chủ đại học cần được luật hóa. 
Luật giáo dục đại học 2018 đã quy định tự 
chủ đại học trong nhiều điều. Tại Điều 32 
của Luật quy định: “Cơ sở giáo dục đại học 
thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải 
trình theo quy định của pháp luật. Các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn 
trọng và bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở 
giáo dục đại học”.

Tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải 
trình. Đây là nội dung quan trọng giao quyền 
tự chủ luôn gắn với trách nhiệm giải trình 
đối với cơ quan Nhà nước, giải trình đối với 
các bên liên quan và giải trình đối với xã hội. 
Trên cơ sở quy định của Luật Giáo dục đại 
học 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 
đại học 2018.

2. Những cơ hội khi các cơ sở giáo dục 
đại học công lập tự chủ

Có thể nói tự chủ đã “cởi trói” cho các cơ 
sở giáo dục đại học công lập. Thực tiễn 23 
cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ thí 
điểm và các quy định của pháp luật cho thấy 
những cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học 
tự khẳng định mình. Theo Báo cáo tổng kết 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì rất nhiều kết 
quả đạt được. Những cơ sở pháp lý để tự 
chủ bao gồm:

Một là, được quyền tự chủ về tổ chức bộ 
máy và nhân sự

Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy và 
nhân sự theo quy định của luật hiện hành 
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 
nghiệp công lập; về số lượng người làm việc 
và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công 
lập; có quyền tự chủ về tổ chức, bộ máy và 
nhân sự để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Việc ban hành ban hành, tổ chức thực 
hiện quy định nội bộ về tổ chức bộ máy và 
nhân sự trên cơ sở quy chế tổ chức và hoạt 

động của cơ sở giáo dục đại học, của Hội 
đồng trường. Nếu như trước đây việc bổ 
nhiệm phó Hiệu trưởng (tương đương) cơ 
cơ quan chủ quan cấp trên thực hiện thì nay 
thuộc thẩm quyền của chủ tịch Hội đồng 
trường; các chức vụ khác do quy chế tổ chức 
và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học quy 
định. Có thể nói đây là sự thay đổi để bảo 
đảm tự chủ nhân sự, không chịu áp lực từ cơ 
quan chủ quản như trước đây.

Hai là, được quyền tự chủ về học thuật và 
hoạt động chuyên môn

Cơ sở giáo dục đại học được quyền ban 
hành và tổ chức thực hiện các quy định nội 
bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa 
học và công nghệ, hợp tác trong nước và 
quốc tế phù hợp quy định của pháp luật. 
Trong lĩnh vực đào tạo, được quyền xác 
định, công bố công khai phương thức, chỉ 
tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, trừ lĩnh vực quốc phòng, an 
ninh thực hiện theo quy định của cơ quan 
quản lý trực tiếp. Quyết định phương thức 
tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình 
độ, hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, 
ban hành chương trình đào tạo phù hợp với 
quy định về Khung trình độ quốc gia Việt 
Nam về chuẩn chương trình đào tạo. Cơ sở 
giáo đục đại học cũng có quyền biên soạn, 
lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng 
tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại 
học (trừ các môn học bắt buộc); tổ chức thực 
hiện, đánh giá chất lượng các chương trình 
đào tạo của giáo dục đại học; thiết kế mẫu, 
in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng 
chỉ phù hợp với quy định của pháp luật.

Ba là, cở sở giáo dục đại học được quyền 
tự chủ về tài chính và tài sản

Cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện 
quyền tự chủ về tài chính và tài sản theo quy 
định của Luật Giáo dục đại học, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học và các quy định hiện hành về cơ chế 
tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ 
chế tài chính của các cơ sở giáo dục đại học 
công lập trước đây được thực hiện theo quy 
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định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25/4/2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 
tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 
đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay theo 
quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 
cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp, trong 
đó có cơ sở giáo dục đại học công lập. Các 
trường được giao tự chủ thí điểm theo quy 
định tại Nghị quyết 77/2014NQ-CP. Tuy 
nhiên, cho dù tự chủ hay chưa giao tự chủ 
thì tất cả các cơ sở giáo dục đại học công 
lập đều phải thực hiện theo các quy định 
chung của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật 
Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các văn bản 
hướng dẫn. Nguồnthu hợp pháp của các 
cơ sở giáo dục đại học (công lập và ngoài 
công lập) bao gồm thu học phí; các khoản 
thu hợp pháp và nguồn vốn vay, viện trợ, 
tài trợ theo quy định. Đây chính là những 
vướng mắc trong thực tiễn thực hiện cơ 
chế tài chính tự chủ cho cả các trường đang 
thực hiện theo Nghị quyết 77/2014/NĐ-CP 
mang tính chất vừa “mở” lại vừa “đóng”. Để 
thực hiện quyền tự chủ tài chính thì các cơ 
sở giáo dục đại học phải ban hành, tổ chức 
thực hiện quy định nội bộ về tài chính và tài 
sản, thực hiện các quyền tự chủ về tài chính 
và tài sản khác theo quy định của Luật Giáo 
dục đại học và pháp luật khác có liên quan. 
Mặc dù Luật Giáo dục đại học quy định quy 
chế tài chính và tài sản nhưng hướng dẫn 
thực hiện chưa đầy đủ nên quy chế chi tiêu 
nội bộ vẫn tồn tại và là văn bản được thực 
hiện nay.

Tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải 
trình, do vậy, cơ sở giáo dục đại học chịu 
trách nhiệm trước người học, chủ sở hữu, 
cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
và các bên liên quan về việc bảo đảm chất 
lượng đào tạo theo quy định của pháp luật, 
quy định nội bộ và cam kết của cơ sở giáo 
dục đại học. Để xã hội thực hiện giám sát 
thì yêu cầu về công khai cũng được thực 
hiện nghiêm ngặt. Bộ Giáo dục và Đào 

tạo không giao chỉ tiêu như trước đây mà 
thực hiện cơ chế “hậu kiểm”, cơ chế bộ chủ 
quản dần dần không còn và không còn sự 
can thiệp sâu vào công việc nội bộ của các 
trường nữa.

Tuy có những điều kiện để các cơ sở giáo 
dục đại học thực hiện tự chủ và “vươn xa” 
hơn nhưng qua thời gian qua cho thấy các 
trường/học viện dám thí điểm tự chủ đều 
năm trong “top’ cao nên có đủ nguồn lực 
để thực hiện. Điều này cũng là những thách 
thức khi các trường “top” trung bình hay 
“top” dưới phải thực hiện tự chủ đại học.

3. Những thách thức khi các cơ sở giáo 
dục đại học công lập tự chủ

Khi thực hiện tự chủ đại học thì các cơ 
sở giáo dục đại học công lập còn gặp nhiều 
thách thức như sau:

Một là, cơ chế pháp lý cho tự chủ đại học 
chưa đồng bộ

Các văn bản tự chủ đại học còn mang 
tính đơn lẻ như Nghị quyết 77/2014/NQ-CP 
chỉ là thí điểm trong giai đoạn 2014-2017. 
Khi Luật Giáo dục đại học và Nghị định 
99/2019/NĐ-CP được ban hành có điều 
khoản chuyển tiếp tại Điều 18 “Các cơ sở 
giáo dục đại học công lập đang thực hiện thí 
điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị 
quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 
2014 của Chính phủ được thực hiện quyền 
tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, về 
tài chính và tài sản theo các quy định của 
Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục đại học và 
Nghị định này. Đề án tự chủ đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt được thực hiện 
cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định 
mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 
vị sự nghiệp công lập, về số lượng người 
làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự 
nghiệp công lập; về cơ chế tự chủ tài chính 
của đơn vị sự nghiệp công lập”. Bên cạnh các 
quy định trong lĩnh vực giáo dục đại học 
thì các cơ sở công lập còn phải thực hiện 
các quy định theo Luật Đầu tư công, Luật 
đấu thầu, Luật Viên chức (mặc dù Luật Viên 
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chức năm 2020 đã có quy định không còn 
viên chức suốt đời nhưng chỉ áp dụng cho 
các trường hợp từ ngày 1/7/2020). Như 
vậy, thách thức đặt ra là các cơ sở giáo dục 
đại học hiện nay thực hiện tự chủ như thế 
nào? Đương nhiên theo Luật hiện hành hay 
phải có quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ vẫn còn chưa có lộ trình cụ thể. Mặt 
khác, sự chồng chéo của các quy định dẫn 
tới tình trạng “vừa đúng vừa sai” như một 
số trường hợp thực tế xảy ra vừa qua.

Hai là, về bộ máy tổ chức của nhiều cơ 
sở giáo dục đại học còn cồng kềnh khó 
tinh giảm.

Trong một thời gian dài bao cấp nhiều 
trường đã hình thành một bộ máy cồng 
kềnh và thực hiện theo quan hệ như hành 
chính. Khi chuyển sang tự chủ, việc xắp xếp 
lại bộ máy tổ chức rất khó khăn để đảm bảo 
hiệu lực và hiệu quả trong công việc và phù 
hợp với quỹ lương từ nguồn thu. Do đó, nếu 
không có lộ trình, sự nhận thức đúng đắn và 
quyết liệt thì sẽ rất khó khăn khi thực hiện 
tự chủ đại đại học, đến thời điểm đó hình 
thành những tâm lý “phản kháng” lại càng 
khó khăn trong điều hành để tự chủ.

Ba là, về quản lý và chuyên môn 
Đối với Bộ chủ quản (trước đây và hiện 

nay) vẫn còn phương thức quản lý hành 
chính, đặc biệt trong sắp xếp về nhân sự. 
Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm. Nếu thực hiện Luật 
Giáo dục hiện hành mà không thay đổi 
phương thức quản lý ngay thì khó có khả 
năng thực hiện trên thực tế.

Quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học 
hiện nay vẫn mang nặng hình thức quản 
lý hành chính mà chưa chuyển sang quản 
trị đại học. Thay đổi từ quản lý hành chính 
sang quản trị cần có lộ trình thích hợp. Đối 
với đội ngũ viên chức quản lý vẫn còn tồn 
tại tình trạng nặng thói quen “công chức” 
do vậy tính chủ động chưa cao trong công 
việc, làm việc không quan tâm đến hiệu quả 
đầu ra mà theo cách “chấm công”. Chúng 

tôi cho rằng đây cũng là một rào cản trong 
quản trị đại học kiến tạo và hiệu quả.

Về chuyên môn, chương trình đào tạo 
và hoạt động đào tạo còn tình trạng “dạy 
những gì mình có” chứ không phải “dạy 
những gì xã hội cần” nên chất lượng đào 
tạo, kỹ năng cho người học chưa được 
quan tâm đúng mức. Khi nhà tuyển dụng 
có sự so sánh và lựa chọn thì chắc chắn 
chọn những người học có kiến thức, có kỹ 
năng đáp ứng công việc. Nếu cơ sở giáo 
dục đại học đào tạo đầu ra không có việc 
làm sẽ dẫn tới tuyển sinh giảm sút và khó 
có thể tồn tại tự chủ.

Bốn là, đối với những cơ sở giáo dục đại 
học có nhiều ngành nghề đạo tạo cơ bản 

Trong nhiều năm qua những trường có 
đào tạo cơ bản đã đào tạo nguồn nhân lực 
khoa học cho xã hội, có nhiều chuyên gia, 
nhà quản lý ở tầm hoạch định chính sách. 
Số lượng người học những ngành đào tạo 
này không nhiều nên tự chủ đại học là “bài 
toán” khó trong khi đội ngũ giảng viên có 
uy tín, có trình độ. Những trường này phải 
thay đổi sang những ngành nghề mới, đội 
ngũ chưa đạt chuẩn để có người học nên 
thường một vài năm sau không tuyển sinh 
được. Như vậy, trong tự chủ đại học Nhà 
nước cần phân loại các ngành nghề để có 
lộ trình thực hiện. Những ngành nghề đào 
tạo theo đặt hàng, những ngành nghề tự 
chủ của cơ sở giáo dục đại học bảo đảm sự 
hài hòa để có nguồn nhân lực chất lượng 
cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -  
xã hội.

Tóm lại, hiện nay tự chủ đại học là một 
xu hướng tất yếu. Vấn đề tự chủ đại học tuy 
có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều 
thách thức. Để tự chủ và ổn định thì không 
thể “khoán trắng ngay” cho các cơ sở giáo 
dục đại học mà cần có lộ trình thực hiện dưới 
sự điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc thật 
sự của các cơ sở giáo dục đại học và sự hậu 
kiểm, giám sát chặt chẽ để đảm bảo công 
bằng, hiệu quả và chất lượng. 
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PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế
(Trích báo cáo tại hội thảo “Đổi mới giáo dục và đào tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”)

Trong quá trình triển khai tự chủ đại học tại 
Đại học Huế, vẫn còn những bất cập, hạn chế sau:

1. Mô hình Đại học Huế được tổ chức theo hai 
cấp, trong đó gồm các đơn vị thành viên, đơn vị 
thuộc và trực thuộc có tính chất, chức năng, nhiệm vụ 
đa dạng, từ đào tạo, khảo thí, khoa học công nghệ, đến 
các hoạt động tư vấn, sản xuất, kinh doanh, cung ứng 
dịch vụ... Do đó, cơ chế tự chủ đại học đang áp dụng 
chung cho các cơ sở giáo dục đại học là không phù 
hợp, còn nhiều bất cập với đặc thù của đại học vùng.

2. Đại học Huế thực hiện tự chủ theo luật GDĐH, 
tuy nhiên, một số lĩnh vực lại được quy định bởi các 
Luật khác nhau như: tài chính, tài sản thì theo Luật 
Quản lý sử dụng tài sản công, Luật Ngân sách nhà 
nước; Hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu 
khoa học thì được quy định bởi Luật Khoa học và 
Công nghệ, Luật chuyển giao Khoa học công nghệ; 
Nhân sự thì theo quy định của Luật Viên chức, Luật 
Cán bộ, công chức. Những luật này chưa được sửa 
đổi đồng bộ, trở thành rào cản thực hiện tự chủ 
đại học.

3. Tự chủ đại học gắn với việc đã được đầu 
tư, xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. 
Tuy nhiên, Đại học Huế và các đơn vị thành viên, 
đơn vị trực thuộc thực hiện tự chủ trong điều kiện 
đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất còn rất hạn chế, 
chưa đồng bộ. Trong khi đó, nguồn kinh phí thu 
được chủ yếu dành để chi cho con người, chi hành 
chính, nên nguồn quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp hàng năm rất hạn chế.

4. Mối quan hệ giữa Hội đồng trường và Hội 
đồng Đại học còn vướng mắc và hạn chế, ví dụ: 
hội đồng trường quyết định các nội dung tuyển 
sinh, mở ngành đào tạo rất dễ trùng lắp với các 
đơn vị khác trong Đại học Huế (gồm nhiều trường 
đại học thành viên). Vai trò định hướng phát triển, 
giám sát các hoạt động của Hội đồng trường khá 
mờ nhạt.

5. Khi đơn vị thành viên thực hiện tự chủ thì 
việc huy động nguồn lực cho toàn Đại học Huế (về 
cơ sở vật chất, tài chính và đội ngũ), vai trò điều  
phối chung cũng bị hạn chế và ảnh hưởng đến sự 
phát triển.

6. Với nguồn kinh phí eo hẹp từ ngân sách (gần 
300 tỷ cho 8 trường đại học, 1 viện thành viên, 12 
đơn vị thuộc và trực thuộc), những đơn vị có truyền 

thống đào tạo nhân lực theo định hướng phát triển 
của đất nước như khối sư phạm, khoa học cơ bản, 
lý luận chính trị, nghệ thuật, nông lâm…đã và đang 
đối mặt với nguy cơ đóng một số ngành đào tạo 
không thu hút được người học do nguồn tài chính 
khó khăn.

7. Việc tự chủ đại học sẽ mâu thuẫn với 1 cơ sở 
giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu như 
đầu tư các khoa học cơ bản sẽ không có nguồn thu. 

Một số khuyến nghị được đề xuất: 
1. Cần giao quyền tự chủ cao cho đại học vùng; 

Đại học Huế được quyền phê duyệt đề án/phương 
án tự chủ của các đơn vị thành viên, đơn vị trực 
thuộc để bảo đảm sự phát triển bền vững.

2. Về công tác đầu tư, quản lý tài chính, tài sản 
và cơ sở vật chất, Đại học Huế có thẩm quyền đối 
với các dự án do Đại học Huế quyết định đầu tư 
tương đương thẩm quyền của các bộ, ngành đối 
với các dự án do các bộ, ngành quyết định đầu 
tư; được thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhóm 
B trở xuống.

3. Đại học Huế được huy động nguồn lực của xã 
hội thông qua các hoạt động cho thuê, liên doanh, 
liên kết thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học 
và công nghệ; có thẩm quyền quyết định chủ trương 
đầu tư, phê duyệt dự án và ký kết hợp đồng thực hiện 
các dự án theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm 
vi quản lý; 

4. Công tác thi đua khen thưởng: Đại học Huế 
được trình trực tiếp hồ sơ thi đua khen thưởng đến 
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

5. Đại học Huế được các quyền tự chủ cao trong 
các mảng công tác: đào tạo, khoa học và công nghệ, 
hợp tác quốc tế; tổ chức, nhân sự; tài chính, tài sản 
và đầu tư tương tự như quyền tự chủ của đơn vị tự 
bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư.

6. Hội đồng Đại học của Đại học Huế được quyết 
nghị thông qua đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, 
giải thể các đơn vị thành viên và trực thuộc của Đại 
học Huế theo quy định của pháp luật.

7. Quyền của Đại học Huế ban hành quy chế đào 
tạo riêng, áp dụng trong nội bộ Đại học Huế, theo 
nguyên tắc chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra, 
bằng và cao hơn các yêu cầu bảo đảm chất lượng và 
khung trình độ quốc gia do Bộ GD&ĐT quy định. n

tự chủ đẠi học ở đẠi học huế Và Một Số khuyến nghị
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Những năm gần đây, sự bùng nổ của 
cách mạng công nghiệp 4.0 với đặc trưng 
là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ 
liệu lớn (Big Data), vạn vật kết nối (IoT), 
mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu 
lớn - điện toán đám mây (SMAC) đã và 
đang có sự tác động vô cùng to lớn và 
mạnh mẽ lên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Đối với lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo, những thành tựu của thời 
đại 4.0 cũng đang dần hình thành nên 
cơ sở hạ tầng cho một nền giáo dục số. 
Chính vì thế, những vấn đề liên quan đến 
chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo 
hiện nay đang trở thành vấn đề nóng, 
nhận được sự quan tâm lớn của không 

chỉ bởi các nhà khoa học 
giáo dục, các nhà quản lí 
giáo dục mà toàn xã hội. 
Giai đoạn 2021 – 2025, 
chuyển đổi số được yêu 
cầu phải là nhiệm vụ 
chiến lược của mỗi cơ sở 
giáo dục đại học. Bản tin 
Đại học Huế đã có cuộc 
trao đổi với PGS.TS. Lê 
Anh Phương, Phó Bí thư 
Đảng ủy Đại học Huế, 
Hiệu trưởng Trường Đại 
học Sư phạm, Đại học 
Huế về nội dung này. 
PV: Thuật ngữ “Chuyển 

đổi số”, “số hóa” đã trở nên 
quá quen thuộc. Tuy nhiên, không hẳn 
ai cũng có thể hiểu rõ bản chất của các 
thuật ngữ này và những ảnh hưởng đối 
với đời sống ?

PGS.TS. Lê Anh Phương: Chuyển đổi 
số (Digital Transformation) là khái niệm 
mô tả việc ứng dụng công nghệ số (dig-
ital technology) vào tất cả các khía cạnh 
hoạt động của một tổ chức hay cá nhân, 
giúp họ thực hiện công việc của mình 
một cách nhanh chóng, thuận lợi và hiệu 
quả. Công nghệ số đã và đang làm thay 
đổi một cách toàn diện phương thức 
hoạt động của con người và đem lại 
hiệu quả công việc tăng gấp nhiều lần. 
Chính vì thế, chuyển đổi số trở thành xu 

chuYển đổi SỐ 
trong giáo dục VÀ đÀo tạo: 
con người Là yếu tố hàng đầu
■ Ái hữu thực hiện

PGS. TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, 
Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế
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thế tất yếu cho sự phát triển của mọi cá 
nhân và tổ chức trong bất kì lĩnh vực hoạt 
động nào. 

Chuyển đổi số có mối quan hệ chặt 
chẽ với số hóa (digitizing) nhưng không 
hoàn toàn đồng nhất. Số hóa là quá trình 
chuyển đổi thông tin từ dạng analog ở 
thể giới thực sang kĩ thuật số. Đây còn 
được gọi là bước tin học hóa, là một phần 
của quá trình chuyển đổi số. Việc chuyển 
đổi thông tin từ dạng truyền thống sang 
kĩ thuật số gúp cho việc tìm kiếm và chia 
sẻ thông tin trở nên đơn giản và dễ dàng 
hơn rất nhiều khi nó được số hóa. Tuy 
nhiên, chuyển đổi số không chỉ đơn giản 
là số hóa dữ liệu như trình bày ở trên, mà 
quan trọng hơn là quy trình và phương 
thức sử dụng thông tin đã được số hóa 
để làm cho công việc trở nên đơn giản và 
hiệu quả hơn. Như vậy, chuyển đổi số một 
mặt là số hóa dữ liệu để trao đổi và chia 
sẻ thuận lợi, bên cạnh đó, phải thay đổi về 

tư duy và phương thức làm việc với loại 
dữ liệu mới để công việc trở nên dễ dàng, 
nhanh chóng và hiệu quả.

PV: Có thể nói đại dịch COVID 19 đã 
làm gián đoạn những chuyển động của 
cuộc sống nhưng một khía cạnh khác buộc 
chúng ta phải chạy nhanh hơn trong công 
cuộc chuyển đổi số. Giáo dục cũng không 
nằm ngoài. Trong 5 vấn đề trọng tâm của 
giáo dục năm 2021 và giai đoạn 2021 – 
2025, Chuyển đổi số được xác định là 
nhiệm vụ chiến lược của các cơ sở giáo dục 
đại học. Chúng ta có thể vui mừng vì điều 
đó, nhưng liệu có chậm không ? Chúng ta đã 
sẵn sàng để bước vào cuộc chạy đua này?  

PGS.TS. Lê Anh Phương: Hiện nay, 
ngành Giáo dục rất quan tâm và tiên 
phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ 
thông tin vào các hoạt động của ngành. 
Chuyển đổi số trong giáo dục đóng một 
vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối 
với ngành mà còn tác động rất lớn đối với 
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đất nước, cả trước mắt và lâu dài. Với ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, ngành Giáo 
dục càng chú trọng hơn bao giờ hết việc 
áp dụng các nền tảng công nghệ nhằm 
giữ vững chất lượng giáo dục và nâng 
cao năng lực cạnh tranh của đất nước. 

Trong kỷ nguyên số, chúng ta quả 
thực được nhúng trong công nghệ. Công 
nghệ đang tạo ra  những thay đổi ồ ạt 
trên mọi mặt của cuộc sống và không có 
dấu hiệu chậm lại, làm thay đổi cách mà 
chúng ta giao tiếp và tương tác với nhau, 
kể cả trong môi trường học đường, cách 
mà chúng ta học tập. Trong khi đó, các cơ 
sở giáo dục lại được xây dựng phần lớn 
cho một kỷ nguyên khác, dựa vào nền 
công nghiệp hơn là kỷ nguyên số.

Vì thế, giáo viên đang đối mặt với 
thách thức to lớn là phải thay đổi. Giáo 
dục phải làm thế nào để đảm bảo rằng 
đầu ra là những sinh viên có thể thích 
ứng, phù hợp với một tương lai dễ biến 
động. Giáo dục cần lưu giữ điều gì và 
điều gì cần thiết phải thay đổi. 

PV: Thầy có nhắc đến công nghệ làm 
thay đổi cách mà chúng ta tương tác? 
Phải chăng sẽ kéo theo những thay đổi 
của con người để ứng phó, chẳng hạn kỹ 
năng mềm sẽ là yếu tố quyết định đối với 
sản phẩm đầu ra của giáo dục?

PGS.TS. Lê Anh Phương: Tri thức bao 
gồm 2 thành phần khác nhau nhưng có 
quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là nội dung 
và các kỹ năng. Nội dung bao gồm các 
sự việc, ý tưởng, nguyên tắc, bằng chứng 
và các mô tả quy trình hoặc thủ tục. Hầu 
hết những người được đào tạo trang bị 
tốt về nội dung và có sự hiểu biết sâu 
sắc về các lĩnh vực mà họ theo đuổi. Sự 
tinh thông trong phát triển các kỹ năng 
lại là một vấn đề khác, rất cần được đưa 
vào giảng dạy và rèn luyện cho người 
học như: các kỹ năng giao tiếp, khả năng 
học tập độc lập, đạo đức và trách nhiệm, 
làm việc nhóm và tính mềm dẻo, các kỹ 

năng tư duy (tư duy phản biện, giải quyết 
vấn đề, tính sáng tạo, tính độc đáo, việc 
hoạch định chiến lược). Các yêu cầu kỹ 
năng này lại thay đổi theo từng giai đoạn

PV: Vậy hành động của chúng ta là gì? 
PGS.TS. Lê Anh Phương: Rõ ràng dù 

muốn hay không thì chuyển đổi số trong 
giáo dục cũng đã hiện diện và đang có 
tác động, ảnh hưởng vô cùng lớn lao tới 
hoạt động của không chỉ thầy và trò 
mà cả các nhà quản lí giáo dục ở cấp vĩ 
mô và vi mô. Chính vì thế, để góp phần 
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo 
trong bối cảnh hiện nay thì ngành giáo 
dục nói chung và các nhà quản lí giáo 
dục cần thực hiện đồng bộ một số giải 
pháp sau đây:

Thứ nhất là xây dựng và triển khai mô 
hình quản trị trong các cơ sở giáo dục 
đào tạo. Đây là một trong những vấn đề 
then chốt để chúng ta thực hiện thành 
công quá trình chuyển đổi số trong giáo 
dục đào tạo hiện nay.

Thứ hai là đào tạo, bồi dưỡng cho cán 
bộ quản lí, giáo viên trong các cơ sở giáo 
dục nói chung (bao gồm cả giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại 
học) tri thức về chuyển đổi số. Trong đó, 
tập trung vào những kiến thức và kĩ năng 
khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin 
vào hoạt động nghề nghiệp. 

Thứ ba, cần đẩy mạnh số hóa dữ liệu, 
bao gồm cả việc số hóa nguồn học liệu 
phục vụ cho công tác giáo dục và đào 
tạo, cũng như số hóa dữ liệu trong công 
tác quản lí giáo dục các cấp. Việc số hóa 
dữ liệu chính là tiền đề quan trọng nhất 
trong việc chuyển đổi số trong giáo dục. 
Ngày nay, đa số các tổ chức giáo dục thực 
hiện việc trao đổi thông tin, bao gồm cả 
việc ban hành các văn bản liên quan tới 
quản lí giáo dục được thực hiện qua thư 
điện tử. Việc làm này góp phần rút ngắn 
thời gian để các lực lượng có liên quan 
tiếp cận thông tin và triển khai thực hiện. 
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Thứ tư, việc xây dựng hệ thống nền 
tảng công nghệ thông tin phục vụ công 
tác quản lí và đào tạo trở thành vấn đề 
có tính cấp thiết đối với mọi cơ sở giáo 
dục, đào tạo. Hệ thống này không chỉ 
cung cấp thông tin về hoạt động của tổ 
chức cho các thành viên, mà còn là công 
cụ quan trọng phục vụ cho hoạt động liên 
quan tới thảo luận, seminar khoa học, tổ 
chức hoạt động giáo dục, đào tạo theo 
hình thức trực tuyến.

Thứ năm, vấn đề đổi mới phương pháp 
giáo dục, đào tạo và phương thức đánh 
giá kết quả giáo dục cũng chính là khâu 
then chốt, quyết định lớn đến việc thúc 
đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng 
giáo dục. Hiện nay, nhiều phương pháp 
dạy học mới liên quan đến chuyển đổi số 
đã và đang được áp dụng trong giáo dục, 
đào tạo đem lại kết quả tích cực như dạy 
học kết hợp (Blended Learning), mô hình 
lớp học đảo ngược (Flip Classroom), dạy 
học theo dự án (Project Based Learning)… 
Các cơ sở giáo dục đào tạo, cần đẩy mạnh 
hơn nữa việc áp dụng các phương pháp 
dạy học mới này vào thực tiễn, đồng thời 
thay đổi cách đánh giá người học theo 
hướng tập trung vào quá trình, ứng dụng 
công nghệ trong đánh giá… sẽ tạo ra 
những tác động tích cực đến tốc độ và 
hiệu quả công tác chuyển đổi số trong 
giáo dục.

PV: Trong trường hợp cụ thể của Đại 
học Huế, đâu là thuận lợi và khó khăn 
khi triển khai chương trình chuyển đổi 
số? Như Thầy có để cập ở trên, việc số 
hóa dữ liệu là tiền đề quan trọng trong 
chuyển đổi số bởi đó chính là tài sản lớn 
nhất của các nhà quản lý. Nó như là oxy, 
thức ăn, nước uống để lãnh đạo có thể 
dựa vào đó mà hành động, ra quyết định. 
Nhưng liệu đó có phải là khó khăn của 
chúng ta ? 

PGS.TS. Lê Anh Phương: Trong thời 
gian qua, Đại học Huế tiên phong trong 

việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin, đã và dang triển khai xây dựng 
đề án Đại học thông minh cho toàn Đại 
học Huế và các đơn vị thành viên, đơn vị 
thuộc và trực thuộc. Các trường thành viên 
đã triển khai xây dựng hệ thống đào tạo 
trực tuyến trong đó bước đầu xây dựng 
kho tài liệu phục vụ dạy và học (thư viện 
số). Đại học Huế bước đầu triển khai tốt 
công sở số trong đại dịch vừa qua; triển 
khai xây dựng trung tâm dữ liệu số nhằm 
tiến đến chuyển đổi số toàn diện trong 
Đại học Huế. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn 
trong việc xây dựng mô hình quản trị số 
cho Đại học Huế. Việc đầu tư cho chuyển 
đổi số chưa đáp ứng được yêu cầu triển 
khai đồng bộ trong toàn Đại học Huế. 
Việc chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi 
số của đa số giảng viên và cán bộ còn 
chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến quá 
trình chuyển đổi số tại Đại học Huế. 

Trong thời gian tới, để triển khai tốt 
hơn nữa việc chuyển đổi số tại Đại học 
Huế, cần sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo 
Đại học Huế, các ban chức năng, trường 
thành viên và các đơn vị trực thuộc. 

Về kế hoạch chuyển đổi số trong đó 
xây dựng Trung tâm dữ liệu số tại Đại 
học Huế là vấn đề then chốt để triển khai 
thành công chuyển đổi số trong toàn Đại 
học Huế. Bên cạnh đó, khai niệm công 
sở số phải luôn đươc nhắc đến và thực 
hiện tại Đại học Huế để xây dựng được cơ 
chế quản lý và điều hành dựa trên các hệ 
thống thông tin quản lý. Các hoạt động 
xây dưng thư viện số, truyền thông số và 
dạy học số phải được quan tâm đầu tư 
nhằm tạo thành một khuôn viên số tại Đại 
học Huế. 

Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết 
liệt của lãnh đạo Đại học Huế, việc 
chuyển đổi số sẽ diễn ra thành công 
trong thời gian tới. 

PV: Chân thành cảm ơn Thầy. n
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hợp tác quỐc tế 2020: 
linh hoạt trong tình hình mới

Năm 2020 đã khép lại với nhiều biến 
động của cả thế giới, trong đó vấn đề nổi 
cộm nhất, được quan tâm nhiều nhất và 
để lại nhiều hậu quả nặng nề nhất vẫn là 
Dịch Covid-19.  Sự gia tăng số ca nhiễm 
mới và số trường hợp tử vong mỗi ngày 
ở hầu khắp các nước trên thế giới, thông 
tin về “tăng trưởng âm” của các nền kinh 
tế vốn thuộc nhóm siêu cường, công tác 
tập trung chỉ đạo khẩn trương ứng phó 
với Dịch của chính quyền các quốc gia 
trên khắp các châu lục…đã làm cho thế 
giới trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, 
và có thể sẽ thay đổi mãi mãi, nhưng lại 
theo một chiều hướng tiêu cực. Một phần 
ý nghĩa của khái niệm ‘thế giới phẳng” 
một thời nhằm ẩn dụ sự giao thương, 
trao đổi học thuật, đi lại thuận tiện… của 
mọi cá nhân, tổ chức trên thế giới nay đã 
được xem xét lại. Trong phạm vi đó, công 
tác hợp tác quốc tế của nhiều đơn vị, cơ 

■ TS. Đỗ Thị XuâN DuNG
Phó Giám đốc Đại học Huế

Hội thảo “Bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên hướng tới phát triển bền vững 
trong bối cảnh biến động kinh tế và khí hậu” do Khoa Quốc tế- ĐHH phối hơp DAAD tổ chức. 

quan cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ 
bởi giới hạn của việc đi lại, kết nối và gặp 
gỡ trực tiếp nay đã không còn thuận tiện 
như trước. Trước tình hình đó, chiến lược 
và chương trình hợp tác quốc tế của các 
đơn vị trong Đại học Huế năm 2020 đã 
phải thay đổi linh hoạt nhằm thích nghi 
phù hợp, có khi còn là những vận dụng 
đầy sáng tạo và hứa hẹn.       

Kết quả thực hiện công tác hợp tác 
quốc tế trong năm 2020 vừa qua của các 
đơn vị thành viên và trực thuộc của Đại 
học Huế vẫn  rất ấn tượng dù có nhiều 
hạn chế so với những năm trước. Tuy 
con số về các ký kết hợp tác mới hay các 
chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu 
mới có giảm nhưng chất lượng và các 
kết quả cụ thể vẫn thể hiện những nỗ lực 
không ngừng nghỉ của các đơn vị trong 
tiến trình xây dựng một trong các chương 
trình hành động lớn nhằm đưa Đại học 
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Huế tiến lên Đại học quốc gia. Trước hết 
tại Đại học Huế, năm 2020 quả là một 
năm nổi bật với nhiều hoạt động hợp tác 
với các đối tác Pháp. Từ việc Đại sứ Cộng 
hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery 
cùng Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố 
Hồ Chí Minh Vincent Floreani đến thăm 
và trao đổi phương thức hợp tác với Đại 
học Huế trên các lĩnh vực giáo dục, văn 
hóa… đến Giám đốc Văn phòng Khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức 
Đại học Pháp ngữ (AUF) bà Ouidad 
Tebbaa và Giám đốc kế nhiệm Ông Jean 
Marc Lavest, Ông Chékou Oussouman-
Giám đốc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ 
Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (OIF) 
đến Đại học Huế tìm kiếm giải pháp thúc 
đẩy phát triển hoạt động Pháp ngữ tại 
Đại học Huế và các trường đại học thành 
viên như: tiếp tục thực hiện các dự án về 
khởi nghiệp- đổi mới sáng tạo và đào tạo 
hỗn hợp; dự án xây dựng Đại học Huế trở 
thành SmartUni; hoạt động dạy học trực 
tuyến (E-learning); khôi phục không gian 
Pháp ngữ và phát triển một số ngành 
đào tạo song ngữ Pháp – Việt cho sinh 
viên Đại học Huế; tăng cường các hợp 
tác song phương về nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí 
tuệ; trao học bổng 5.000 Euro hỗ trợ sinh 
viên Đại học Huế khắc phục khó khăn do 

thiên tai, dịch bệnh gây ra. Tháng 10/ 
2020, GS. Lê Thành Nhân – Đại học Côte 
d’Azur (Cộng hòa Pháp) đã đến trao đổi 
một số thông tin về hợp tác với Trường 
Du lịch- Đại học Huế về chương trình 
đào tạo Thạc sĩ (Master of E-TOURISM).  
Tháng 12/ 2020, trường Đại học Sư phạm 
đã phối hợp với Viện Nghiên cứu châu 
Á (thuộc ĐH Aix-Marseille), Đại sứ quán 
Pháp tại Việt Nam… tổ chức Hội thảo 
quốc tế “Giáo dục Pháp-Việt cuối thế kỷ 
XIX – đầu thế kỷ XX”, theo hình thức kết 
hợp trực tiếp và trực tuyến.  

Sau Cộng hòa Pháp, Đức là nước thứ 
hai duy trì quan hệ hợp tác với Đại học 
Huếvà các trường thành viên tương đối 
ổn định trong điều kiện Dịch Covid-19 
phức tạp trong năm qua. Tháng 11/2020, 
Trường ĐH Ngoại ngữ đã tiếp và làm việc 
với Giám đốc Viện Goethe Hà Nội Ông 
Wilfried Eckstein để thảo luận dạy và học 
tiếng Đức, hỗ trợ phát triển góc tiếng 
Đức ở Trường nhằm quảng bá Ngôn ngữ 
và Văn hóa Đức. Khoa Quốc tế-Đại học 
Huếvới sự phối hợp của Cơ quan trao 
đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đã tổ chức Hội 
thảo “Bảo vệ môi trường và quản lý tài 
nguyên hướng tới phát triển bền vững 
trong bối cảnh biến động kinh tế và khí 
hậu” với sự tham gia của nhiều chuyên 
gia Đức và Việt Nam. Viện Tài nguyên 

Cán bộ Viện TNMT-ĐHH cùng chuyên gia của UNIQUE 
khảo sát vườn ươm cây giống bản địa

Hình ảnh ký kết thỏa thuận trực tuyến của trường ĐHKH 
với đối tác công ty Mitani Sangyo
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và môi trường-ĐHH tiếp tục có một năm 
tương đối thành công trong hợp tác với 
Công ty UNIQUE - Forestry and Land 
use (Cộng hòa Liên bang Đức) để triển 
khai Dự án “Thích ứng dựa vào hệ sinh 
thái ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ của 
Việt Nam: Phục hồi và đồng quản lý cồn 
cát và rừng ngập mặn bị suy thoái” triển 
khai tại 03 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và 
Thừa Thiên Huế từ năm 2018 đến 2022. 
Tháng 02/2020, Viện Công nghệ sinh học, 
Đại học Huế đã có buổi tiếp đón và làm 
việc với GS. Micheal H. Boehme đến từ 
Đại học Humboldt Berlin, Đức để trao đổi 
và thảo luận về các nội dung liên quan 
đến các hoạt động, hướng nghiên cứu 
của mỗi bên trên lĩnh vực khoa học cây 
trồng, nuôi cấy mô, nông nghiệp hữu cơ, 
chuyển giao công nghệ và thương mai 
hóa sản phẩm nông nghiệp. Dịp này GS 
Michael Boehme đến Huế để bắt đầu thời 
gian 3 tháng giảng dạy và nghiên cứu tại 
trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
trong chương trình trao đổi học giả của 
Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức DAAD.  

Trong các nước châu Á, Nhật Bản 
vẫn là nước có nhiều hoạt động hợp tác 
thường xuyên với Đại học Huế trong năm 
2020. Tháng 6/2020, Hội đồng tuyển 

Hình ảnh họp Dự án CCP-Law qua Google-Meet 
của Đại học Huế

Hình ảnh Hội thảo quốc tế (trực tuyến) ‘’Phát triển  
kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương 

mại’’ của Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế

sinh hai bên đã tổ chức họp trực tuyến 
xét tuyển thành công 7 học viên cho 
Khóa 14 của chương trình cao học quốc 
tế Nông nghiệp và Môi trường liên kết 
giữa ĐH Okayama - Đại học Huế. Tháng 
7/2020, trường ĐH Ngoại ngữ đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác với Học viện Nhật ngữ 
EHLE, Osaka, Nhật Bản nhằm thúc đẩy 
hợp tác về đào tạo tiếng Nhật, phái cử 
giáo viên tiếng Nhật và giao lưu văn hóa. 
Vào những ngày đầu năm 2021, Trường 
ĐH Khoa học cũng đã ký kết thỏa thuận 
hợp tác với công ty Mitani Sangyo, Nhật 
Bản về tuyển dụng và đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao; tiếp nhận sinh 
viên thực tập tại các công ty thành viên; 
hoạt động tuyển dụng sinh viên và hợp 
tác giao lưu văn hóa. Đáng nói là cả hai 
hoạt động ký kết đều được diễn ra trực 
tuyến trong điều kiện đối tác không thể 
đến Việt Nam; và công nghệ thông tin 
đã làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các 
đơn vị với các đối tác Nhật Bản. 

Tại Đại học Huế, tháng 11/2020, 
Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản 
(Keidanren) và Hiệp hội doanh nghiệp 
Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) đã đến Đại 
học Huế để trao học bổng (lần thứ 20) 
cho 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 



25

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 01 NĂM 2021

vươn lên trong học tập và rèn luyện. Bên 
cạnh đó, vào thời điểm trước khi Dịch bùng 
phát, tháng 1/2020, Trường Du lịch-Đại 
học Huế đã đón tiếp đoàn công tác trường 
trung học Seki, tỉnh GIFU (Nhật Bản) đến 
thăm và trao đổi các cơ hội hợp tác, nhằm 
mục đích tạo diễn đàn kết nối và hợp tác 
giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Du 
lịch địa phương trước bối cảnh toàn ngành 
đang phải đối mặt với những ảnh hưởng và 
tác động to lớn của dịch Covid-19 và đồng 
hành theo chương trình hành động nằm 
trong khuôn khổ Dự án TOURIST với mục 
đích hỗ trợ xây dựng và nâng cao năng lực 
các trung tâm phát triển du lịch bền vững 
và nâng cao tác động tích cực của du lịch 
địa phương.  

Trong bối cảnh Dịch diễn biến phức tạp, 
hội thảo, hội họp trực tuyến được Đại học 
Huế và các đơn vị vận dụng tổ chức như 
là phương sách hữu hiệu để có thể duy trì 
quan hệ hợp tác. Năm 2020 Đại học Huế 
được Cộng đồng châu Âu phê duyệt chủ 
trì một dự án mới ERASMUS+ về nâng cao 
năng lực giáo dục đại học trên lĩnh vực 
Luật Môi trường và chống biến đổi khí 
hậu (CCP-Law). Tháng 12 vừa qua với tư 
cách là Điều phối dự án, Đại học Huế đã 
tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho khởi động 
Dự án bằng hình thức họp trực tuyến qua 
Google-Meet, với sự tham gia của 9 đối tác 
đến từ Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Hy 
Lạp, Ấn độ, Malaysia và Việt Nam-Trường 
ĐH Luật Hà nội và Trường ĐH Luật, ĐH 
Huế. Tháng 9/2020, Trường ĐH Kinh tế đã 
tổ chức Hội thảo trực tuyến quốc tế “Phát 
triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong 
bối cảnh bảo hộ thương mại” với sự tham 
gia của các trường ĐH ở Việt Nam và Đại 
học Sofia, Bulgaria; nhằm đánh giá tác 
động của bảo hộ và xung đột thương mại, 
từ đó tìm ra các giải pháp và khuyến nghị 
chính sách thích hợp phát triển kinh tế và 

thương mại Việt Nam.
Một Hội thảo quốc tế khác có nhiều 

điểm đặc biệt của ứng dụng CNTT do 
trường ĐH Y Dược chủ trì tháng 12/2020 
là Hội thảo Transmed-VN lần 5 với chủ đề: 
“Phát triển y sinh học trong phòng chống 
dịch COVID-19 và những kinh nghiệm kiểm 
soát dịch tại Việt Nam” vào tháng 12/2020. 
Những con số ấn tượng của Hội thảo gồm 
hơn 400 lượt tham gia trực tiếp và trực 
tuyến của các nhà khoa học trên thế giới 
qua nền tảng Quickcom, chương trình hội 
thảo được chia sẻ tới hơn 7.500 người trên 
mạng xã hội trang Facebook và gần 2.500 
lượt truy cập website hội thảo; báo cáo viên 
là các nhà khoa học, giáo sư tại các Viện 
nghiên cứu, các trường đại học và sinh viên 
đến từ 10 quốc gia khác nhau. Thông qua 
hội thảo, Trường Đại học Y-Dược Huế, Đại 
học Huếđã triển khai thành công mô hình 
kết hợp công tác hợp tác quốc tế, nghiên 
cứu khoa học song song với đào tạo trong 
bối cảnh dịch bệnh. 

Khép lại một năm với nhiều khó khăn 
trong điều kiện dịch bệnh vẫn hoành 
hành, khó kiểm soát và chưa có dấu hiệu 
dừng lại, các đơn vị trong toàn Đại học 
Huế đã vận dụng linh hoạt để có thể vừa 
chống dịch vừa duy trì các hoạt động và 
phát triển, tăng trưởng, hoàn thành mục 
tiêu xây dựng toàn Đại học Huế tiến lên 
Đại học Quốc gia theo tinh thần của Nghị 
quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hợp tác 
quốc tế vốn đã yêu cầu sự linh hoạt thì nay 
khả năng thích ứng và “vận dụng khéo” 
lại càng phát huy tác dụng để có thể có 
những hướng đi phù hợp trong tình hình 
hiện nay. Hy vọng năm 2021, năm đầu của 
thập kỷ mới, sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho 
công tác hợp tác quốc tế nói riêng và các 
công tác đào tạo, nghiên cứu và nhiều lĩnh 
vực khác của Đại học Huế và các đơn vị 
thành viên, thuộc và trực thuộc. n
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Cú nhảy ấn tượng trên bảng xếp 
hạng Webometrics

Trong bảng xếp hạng đại học 
Webometrics lần thứ 2 năm 2020 do 
Cybermetrics Labs công bố tháng 7/2020, 
thứ hạng của Đại học Huế trên thế giới lần 
đầu tiên đã tăng 918 bậc, lên vị trí 2740 từ 
vị trí 3658 ở lần xếp hạng 1/2020. Đại học 
Huế vẫn giữ vị trí thứ 7 trong số 176 cơ sở 
giáo dục đại học Việt Nam được xếp hạng 
Webometrics lần này.

Điều đáng nói là “cú nhảy 918 bậc” 
lần này là kết quả của sự tăng trưởng 
bền vững của Đại học Huế những năm 
qua trên các mặt hoạt động, nhất là gia 
tăng số lượng công bố quốc tế trên danh 
mục Scopus và số lượt trích dẫn từ các 
công bố này. Nhìn lại các đợt xếp hạng 
Webometrics từ 2017 cho thấy, bắt đầu 
từ 1/2019 thứ hạng của Đại học Huế trên 
thế giới và trong nước đã khá ổn định và 
có xu hướng cải thiện dần.

Xếp hạng QS Châu Á: vươn lên nhóm 
trên, hướng đến mục tiêu tốp 300

Tháng 11/2020, tin vui lại đến với Đại 
học Huế khi tổ chức QS (Quacquarelli 
Symonds) công bố bảng xếp hạng đại 
học Châu Á 2021 (QS Asia Rankings 
2021). Từ nhóm 451 – 500 trong 2 lần xếp 
hạng 2019 và 2020, Đại học Huế đã vươn 
lên nhóm 401 – 450 của Châu Á, xếp thứ 6 
trong 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 
góp mặt trong danh sách. Đại học Huế đã 
bắt đầu cho thấy sự chuyển mình đi lên 
theo đúng chiến lược phát triển, hướng 
đến mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia 
vào năm 2022 và vị trí 300 Châu Á vào 
năm 2025.

Không chỉ thứ bậc chung, điều đáng 
quan tâm hơn là thứ bậc của từng tiêu chí 
cụ thể và các chỉ số xếp hạng của Đại học 
Huế đã cải thiện qua từng năm. Trong kỳ 
xếp hạng này, thứ hạng châu lục của 8 
tiêu chí của Đại học Huế tăng so với QS 

đại hỌc huế 
trên các bảng xếp hạng đại học 
thế giỚi năm 2020 
■ PGS.TS. Phạm Khắc Liệu

Năm 2020 là một năm có nhiều sự kiện đặc biệt của Đại học Huế. Đây là năm bắt đầu lộ 
trình triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
với mục tiêu “trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, trong đó có “phát triển Đại học 
Huế trở thành Đại học Quốc gia”. Đây cũng là năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học 
Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 để quyết định định hướng phát triển những năm sắp 
đến của Đại học Huế. Bằng nỗ lực mạnh mẽ vượt qua thách thức do dịch bệnh và thiên tai, 
Đại học Huế đã khép lại năm 2020 với một số thành tích ấn tượng về tái cấu trúc hệ thống 
tổ chức, về tuyển sinh, về công bố quốc tế... và nhất là về vị trí trên các bảng xếp hạng đại 
học thế giới.
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Asia 2020, trong đó tiêu chí Uy tín trong giới 
sử dụng lao động (Employer Reputation) lần 
đầu tiên đứng thứ 200 Châu Á. Xét đến kết 
quả hoạt động thông qua các chỉ số thống kê 
của QS, hầu hết các chỉ số của Đại học Huế 
đều tăng rõ rệt qua từng năm như số bài báo 
công bố bình quân trên 1 giảng viên, số trích 
dẫn bình quân trên 1 bài báo.

Phải vượt qua thêm 2 nấc thang 351-400 và 
301-350 nữa mới đến được đích 300 Châu Á 
như đã xác định trong mục tiêu của Đại học 
Huế. Tuy nhiên với những chính sách, biện pháp 
và trên hết là quyết tâm của toàn thể viên chức, 
người lao động, dường như việc hiện thực hoá 
mục tiêu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Năm thứ hai thuộc tốp 10 Việt Nam 
trong bảng xếp hạng URAP

Ở bảng xếp hạng đại học thế giới theo 

thành tựu học thuật (University 
Ranking by Academic Performance 
- URAP) năm 2020 công bố đầu 
tháng 12, Đại học Huế xếp thứ 
2288 thế giới và thứ 9 của Việt Nam 
(trong số 12 cơ sở giáo dục đại học 
được xếp hạng). Năm 2019, lần 
đầu tiên Đại học Huế có tên trong 
8 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 
trong URAP, với thứ hạng thế giới 
là 2387.

URAP là xếp hạng dựa trên các 
tiêu chí công bố khoa học, chỉ số 
trích dẫn, hợp tác nghiên cứu,… Dữ 
liệu xếp hạng được lấy từ Web of 
Science, không dùng số liệu do các 
trường đại học cung cấp cũng như 
đánh giá của các chuyên gia.

Lần đầu vào bảng xếp hạng 
SCImago

SCImago Lab từ lâu nổi tiếng 
với việc xếp hạng tạp chí khoa học 
dựa trên dữ liệu tạp chí của Scopus. 
Tuy nhiên từ 2009, SCImago đã bắt 

đầu thực hiện xếp hạng các cơ sở đào tạo và 
nghiên cứu (SCImago Institutions Rankings, 
SIR). Xếp hạng của SCImago dựa trên 3 nhóm 
tiêu chí: nghiên cứu khoa học (Research, 
50%), đổi mới sáng tạo (Innovation, 30%) 
và tác động xã hội (Societal, 20%). SIR cũng 
dựa trên số liệu thống kê khách quan từ các 
nguồn dữ liệu khác nhau, trong đó dữ liệu 
công bố và trích dẫn từ Scopus.

Đại học Huế lần đầu tiên có tên trong xếp 
hạng của SCImago năm 2020. Về xếp hạng 
tổng thể, vị thứ của Đại học Huế là thứ 15 
trong số 18 cơ sở giáo dục đại học ở Việt 
Nam. Xét riêng xếp hạng theo từng nhóm 
tiêu chí, vị thứ của Đại học Huế là 12 về 
nghiên cứu khoa học, 16 về đổi mới sáng tạo 
và thứ 7 về tác động xã hội trong số 18 cơ sở 
giáo dục đại học ở Việt Nam. n

 



28

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 01 NĂM 2021

Trong những năm qua, ngành Điều dưỡng 
được xã hội đặc biệt quan tâm bởi đây là 
ngành học có nhiều cơ hội việc làm sau khi 
tốt nghiệp. Đó là một nghề nghiệp trong hệ 
thống y tế nhằm bảo vệ, nâng cao, tối ưu về 
sức khỏe và các khả năng; dự phòng bệnh 
và chấn thương; thực hiện nhiệm vụ xoa dịu 
nỗi đau qua chẩn đoán và điều trị đáp ứng 
con người; tăng cường chăm sóc sức khỏe 
cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng và 
xã hội. Tại Trường Đại học Y Dược, Đại học 
Huế, Điều dưỡng là một trong 3 ngành được 
chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia 
vào năm 2019. Nhân dịp đầu xuân, nói về 
thành tựu của Trường, GS. Nguyễn Vũ Quốc 
Huy, Hiệu trưởng, chia sẻ về những kết quả 
trong đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế 
về lĩnh vực Điều dưỡng thời gian qua. 

PV: Thưa Giáo sư, Giáo sư có thể chia sẻ 
một số thông tin về đào tạo Điều dưỡng của 
Nhà trường?

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy: Điều dưỡng 
là lực lượng thiết yếu, chiếm trên 50% nhân 
lực của hệ thống chăm sóc sức khoẻ trên thế 
giới và ở các quốc gia. Ngành điều dưỡng 
trên thế giới rất phát triển song ở Việt Nam 
thì vẫn còn khá nhiều hạn chế. Trường Đại 
học Y -Dược bắt đầu đào tạo ngành Điều 
dưỡng từ năm 1998, đến nay đã phát triển 
hầu như trọn vẹn cả đào tạo đại học và sau 
đại học. Về đào tạo đại học, hiện nhà trường 
có hệ đào tạo chính quy và liên thông, số 
lượng tuyển sinh hằng năm khoảng 300 sinh 
viên. Về sau đại học thì có chuyên khoa 1, 
thạc sỹ điều dưỡng chương trình tiếng Việt 
và chương trình quốc tế (tiếng Anh) với số 
lượng khoảng 100 học viên. Hầu như 100% 

sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp đều 
có việc làm, trong đó tỉ lệ làm việc trong môi 
trường quốc tế cả trong nước và nước ngoài 
từ 20-30%. 

PV: Năm 2019, chương trình cử nhân điều 
dưỡng của Nhà trường đã nhận được chứng 
nhận kiểm định chất lượng quốc gia. Giáo sư 
có thể cho biết nhà trường đã chuẩn bị như 
thế nào để có được thành công này?

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy: Thành công 
này là kết quả của chiến lược phát triển đúng 
đắn và một quá trình chuẩn bị lâu dài của 
Nhà trường. Cách đây hơn 20 năm, Trường 
Đại học Y Dược xuất phát với khá nhiều bất 
lợi: chưa có chương trình đào tạo điều dưỡng, 
thiếu hụt về cơ sở vật chất và đặc biệt là nhân 
lực đúng chuyên ngành. Vì thế nhà trường đã 
xác định từ đầu là phải vận dụng thế mạnh 
hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ và 
giúp đỡ từ các quốc gia có nền giáo dục điều 
dưỡng tiên tiến. Thông qua các dự án hợp 
tác quốc tế liên tục từ những năm cuối của 
thập kỷ 1990, Nhà trường đã nâng cao năng 
lực và chuẩn hoá đội ngũ giảng viên điều 
dưỡng, bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết 
bị dạy học hiện đại, cải tiến chương trình đào 
tạo, bảo đảm chất lượng đào tạo theo chuẩn 
đầu ra. Sau hơn 20 năm phấn đấu, chúng tôi 
đã thành công trong việc đạt được chứng 
nhận chất lượng đào tạo điều dưỡng theo 
tiêu chuẩn quốc gia.

PV: Thành công này rất có ý nghĩa. Bởi khi 
đã đạt chuẩn quốc gia, việc vươn tầm quốc tế 
sẽ rất thuận lợi đúng vậy không thưa Giáo sư?

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy: Để chuẩn bị 
cho việc vươn tầm quốc tế có thể kể đến 
quá trình tham gia các dự án hợp tác quốc 

trường đại hỌc Y - dược:
đỔi MỚi đào tẠo điều dưỠng thEo nhu cầu 
XÃ hội Và hội nhậP thị trường Lao động quốc tế
■ PhươNG Thảo (thực hiện)
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tế. Một trong những dự án lớn và rất 
hiệu quả về hợp tác trong lĩnh vực điều 
dưỡng mà chúng tôi có được trong thời 
gian qua là dự án “Nâng cao năng lực 
cho Khoa Điều dưỡng, và thành lập hệ 
thống đào tạo cấp cứu y khoa” do Bộ 
Giáo dục, Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn 
Quốc viện trợ không hoàn lại giai đoạn 
2014-2020. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Đại 
học Cheju Halla cho giai đoạn 1 và ĐH 
Gachon trong giai đoạn 2 và 3, Trường 
đã điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng và 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
Cử nhân Điều dưỡng phù hợp với nhu 
cầu xã hội và xu hướng phát triển điều 
dưỡng của khu vực và thế giới. Trên cơ 
sở đó, Trường đã cải tiến chương trình 
đào tạo để đạt được các năng lực thiết 
yếu, đồng thời áp dụng nhiều phương 
pháp dạy học hiện đại như lớp học đảo 
chiều (flipped classroom); học tập dựa 
trên vấn đề (Problem-Based Learning), 
đặc biệt là công nghệ giáo dục di động 
mọi lúc – mọi nơi trên nền tảng máy 
tính bảng (Ubiquitous -based teaching/
Ubiquitous -based Testing), lần đầu tiên 
được áp dụng tại Việt Nam. Dự án cũng 
đã xây dựng và trang cấp cho Trung tâm Đào 
tạo Điều dưỡng tiên tiến Huế-Halla-Gachon 
một hệ thống phòng thực hành mô phỏng kỹ 
năng điều dưỡng hiện đại, phòng dạy hồi sức 
tim phổi cơ bản và nâng cao… Thông qua dự 
án, Trường đã có 6 giảng viên được đào tạo 
từ cử nhân điều dưỡng và nhận học bổng để 
tiếp tục học tiến sỹ và thạc sỹ điều dưỡng tại 
Hàn Quốc. Tính đến hết tháng 12/2020, đã có 
03 Thạc sĩ và 02 Tiến sĩ tốt nghiệp các chương 
trình đào tạo và quay trở làm việc tại Trường; 
đây là nguồn nhân lực vô cùng thiết yếu cho 
hoạt động đào tạo điều dưỡng tại trường. 
Các hoạt động và thành quả của dự án đã có 
những đóng góp to lớn cho việc kiểm định 
thành công chương trình đào tạo Cử nhân 
điều dưỡng của Trường. 

PV: Trong tiến trình quốc tế hoá giáo dục 
và hội nhập thị trường lao động quốc tế hiện 
nay, Nhà trường có những định hướng gì 
mới cho giáo dục điều dưỡng?

GS. Nguyễn Vũ Quốc Huy: Trường Đại 
học Y - Dược, Đại học Huế là cơ sở trọng điểm 
đào tạo nhân lực y tế, trong đó có việc đào 
tạo nguồn nhân lực điều dưỡng cho khu vực 
Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Với xu 
hướng xuất khẩu nhân lực y tế ra thị trường 
lao động quốc tế như hiện nay, Nhà trường 
cũng đã có các định hướng quan trọng cho 
lĩnh vực đào tạo điều dưỡng, đó là đào tạo 
để đáp ứng nhu cầu xã hội, đạt và vượt chuẩn 
đầu ra, phát triển chương trình đào tạo song 
ngữ và liên kết đào tạo với các đối tác trong 
và ngoài nước để tạo uy tín, vị thế cho ngành 
Điều dưỡng trong bản đồ đào tạo nhóm 
ngành khoa học sức khoẻ của Nhà trường.

PV. Chân thành cảm ơn Giáo sư. Năm mới 
2021, chúc cho ngành Điều dưỡng sẽ đạt được 
nhiều thành tựu vượt bậc, đóng góp vào việc 
phát triển Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế 
trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc 
gia và hướng tới các chuẩn mực quốc tế. n

Ứng dụng công nghệ U-Learning vào đào tạo và giảng dạy 
Điều dưỡng tại Trường Đại học Y - Dược

Dự án nâng cao năng lực Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y-Dược 
và thành lập Trung tâm đào tạo cấp cứu y khoa (Dự án Gachon)
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Nghiên cứu khoa học là tìm kiếm tri 
thức mới bổ sung cho tri thức đã có, 
nhưng tri thức mới chỉ được biết đến 
sau khi nó được công bố và chịu sự phán 
quyết, đánh giá của cộng đồng khoa học 
và của toàn xã hội. Mục tiêu của nghiên 
cứu là phục vụ công chúng. Nếu nghiên 
cứu chưa cho ra bài báo thì cũng coi như 
nghiên cứu chưa được thực hiện. Khẩu 
hiệu: “Publish or perish” vô tình đã tạo 
ra áp lực cho bản thân nhà nghiên cứu 
và các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa 
học và tạo ra một cuộc “chạy đua vũ 
trang về học thuật” trên toàn thế giới.

Mặc dù có nhiều áp lực về xuất bản, 
nhưng các nhà nghiên cứu cần tuân thủ 
các quy định về đạo đức. Để có được 
một xuất bản phẩm đúng nghĩa nghiên 
cứu phải có sự tham gia của nhiều 
người, trong đó có nhà nghiên cứu, 
phản biện, tạp chí, cơ sở nghiên cứu và 
thậm chí cả nơi cung cấp kinh phí cho 
nghiên cứu. Các quy định về đạo đức 
trong nghiên cứu thường do các cơ sở 
nghiên cứu đưa ra và đó là những quy 
định “luật bất thành văn”, tức là không 
bị ràng buộc trong các đạo luật quốc 
gia. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lại 
coi đó là những điều cần phải tuân thủ 
để không đánh mất uy tín, danh tiếng 
của mình trong cộng đồng khoa học. 
Tuân thủ đạo đức nghiên cứu không 

những tạo ra những kiến thức mới hữu 
ích bổ sung vào kho tàng tri thức của 
nhân loại mà còn giúp khoa học phát 
triển một cách lành mạnh. 

Đạo đức nghiên cứu thể hiện ở đâu 
trong bài báo

Nghiên cứu là một quá trình gồm 
nhiều bước từ định hướng, tìm nguồn 
tài trợ, thiết kế, thực hiện thu thập số 
liệu, xử lý số liệu, diễn giải kết quả, viết 
và xuất bản bài báo, trách nhiệm sau khi 
bài báo được đăng và trách nhiệm xã hội 
của công trình nghiên cứu và của chính 
nhà nghiên cứu. Trong mỗi một công 
đoạn nhà nghiên cứu đều phải tuân 
theo những chuẩn mực đạo đức nhất 
định. Nghiên cứu phải có điểm mới để 
đóng góp thêm cho kho tàng tri thức 
của nhân loại. Điều này có nghĩa là nhà 
nghiên cứu phải tìm ra những khoảng 
trống tri thức của các nghiên cứu trước 
và tìm cách lấp những khoảng trống đó. 
Để thực hiện nghiên cứu một cách đúng 
đắn, nhà nghiên cứu phải tuân thủ những 
quy tắc đạo đức nhất định. Như đã nói 
ở trên, mặc dù đó là những “luật bất 
thành văn”, nhưng đó là những điều mà 
nhà nghiên cứu chân chính chấp nhận 
và cũng muốn đồng nghiệp của mình 
tôn trọng những nguyên tắc đó. Những 
người cố tình vi phạm những nguyên tắc 
này sẽ đánh mất sự tôn trọng của đồng 

đạo đỨc nghiÊn cỨu 
Và bài báo khoa học
■ TS. Trần Xuân Mậu
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nghiệp và có thể hủy hoại sự nghiệp và 
công danh của mình. 

Một nhà nghiên cứu cần phải tôn trọng 
ba nguyên tắc đạo đức cơ bản gắn liền với 
tiêu chuẩn nghề nghiệp của mình. 

Thứ nhất, nhà nghiên cứu có bổn phận 
trân trọng sự tin tưởng của đồng nghiệp.
Nghiên cứu là một quá trình có tính kế 
thừa. Người đi sau dựa vào những kết quả 
của người đi trước, do đó những nghiên 
cứu đã được công bố đều phải trọn vẹn, 
không cắt xén và phải chính xác để người 
đi sau không phải hao phí công của để 
tiến hành những thí nghiệm sai. Các kết 
quả công bố không trung thực và chính 
xác còn trực tiếp kìm hãm sự phát triển 
của khoa học. Nhà nghiên cứu còn có 
trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng thế hệ 
nghiên cứu tương lai.

Thứ hai, nhà nghiên cứu phải có bổn 
phận với chính mình. Việc tiến hành 
nghiên cứu thiếu trách nhiệm sẽ dẫn đến 
không đạt mục tiêu cho dù đó là để nhận 
được một học vị, một khoản tài trợ hay 
nâng cao danh tiếng là nhà nghiên cứu 
trung thực và có năng suất khoa học cao. 
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp 
sẽ nâng cao tính chính trực của cá nhân 
trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học. 

Cuối cùng, nhà nghiên cứu phải có bổn 
phận phục vụ cộng đồng. Một số kết quả 
nghiên cứu có ảnh hưởng trực tiếp tới sức 

Đạo đức nghiên cứu là một vấn đề rất 
rộng và xuyên suốt kể từ khi bắt đầu hình 
thành ý tưởng cho tới khi bài báo ra đời. 
Nhiều nước đã có Hội đồng đạo đức ng-
hiên cứu quốc gia và đưa ra những tiêu 
chí cơ bản về đạo đức nghiên cứu. Nổi bật 
là bảy tiêu chí sau đây: 

a) Tìm kiếm sự thật: Hoạt động nghiên 
cứu là tìm kiếm tri thức mới bằng tư duy 
phản biện có hệ thống kết hợp với phản 
biện ngoài. Vì vậy, sự trung thực, cởi mở, 
tính hệ thống và phân tích tư liệu là những 
điều kiện cơ bản để đạt được tiêu chí này.

b) Tự do học thuật: Cơ sở nghiên cứu 
tạo điều kiện cho nhà nghiên cứu tự do 
lựa chọn đề tài, phương pháp, thực hiện 
và công bố kết quả. Trong trường hợp đặt 
hàng thì nơi đặt hàng chỉ xác định đề tài và 
phạm vi nghiên cứu, còn các điều kiện khác 
vẫn để cho cơ sở nghiên cứu hoặc nhà ng-
hiên cứu quyết định. 

c) Chất lượng: Nghiên cứu cần có chất 
lượng học thuật cao, vì thế nhà nghiên cứu 
và cơ sở nghiên cứu phải có những điều 
kiện cần thiết để xây dựng và thực hiện 
đề tài. 

d) Sự chính trực: Nhà nghiên cứu phải 
có trách nhiệm bảo đảm tính trung thực 
của nghiên cứu; do đó, ngụy tạo số liệu, 
sửa đổi số liệu, đạo văn và các viphạm 
nghiêm trọng khác trong hoạt động học 
thuật đều làm méo mó tính trung thực 
của kết quả nghiên cứu.

e) Thói quen trình bày và trích dẫn tốt: 
Nhà nghiên cứu phải trình bày và trích 
dẫn tri thức một cách phù hợp để có thể 
kiểm chứng và đặt cơ sở cho nghiên cứu 
trong tương lai.

f) Trách nhiệm của cơ sở nghiên cứu: Cơ 
sở nghiên cứu phải tạo điều kiện chonhà 
nghiên cứu tuân thủ đạo đức nghiên cứu và 
có các chế tài xử lý vi phạm.

g) Chia sẻ kết quả nghiên cứu: Kết quả 
và điều kiện nghiên cứu phải được côngbố 
rộng rãi để có thể kiểm chứng được và đem 
lại lợi ích cho những người tham gia và cho 
toàn xã hội
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khỏe và sự thịnh vượng của cộng đồng, 
một số khác ảnh hưởng tới việc hoạch 
định chính sách của chính phủ tới các vấn 
đề kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. 

Những đồng tiền thuế của người dân 
phục phụ cho nghiên cứu khoa học đòi 
hỏi các nhà khoa học phải trả lại những 
kết quả tương xứng. Vì vậy, nghiên cứu 
phải dựa trên các giá trị đạo đức cốt lõi, 
đó là trung thực, công bằng, khách quan, 
cởi mở, tin cậy và tôn trọng người khác. 

Những vấn đề đạo đức thường bị tác 
giả vi phạm bao gồm: ngụy tạo số liệu, 
sửa đổi mẫu vật, phương pháp và số liệu, 
đạo văn. Một bài báo khoa học thường 
có các phần: 1) Tiêu đề, 2) Tác giả, 3) 
Tóm tắt, 4) Mở đầu, 5) Phương pháp, 6) 
Kết quả và thảo luận, 7) Kết luận, 8) Cảm 
ơn, 9) Xung đột lợi ích, 10) Tài liệu tham 
khảo, 11) Phụ lục. Ở mỗi phần, tác giả cần 
tuân theo các quy tắc đạo đức nhất định. 
Chẳng hạn như: Tiêu đề bài báo cần phải 
được đặt chính xác, phản ảnh đúng nội 
dung bài báo. Ở đây, vấn đề đạo đức thể 
hiện ở sự chính xác, tạo điều kiện cho độc 
giả dễ dàng tiếp cận với vấn đề nghiên 
cứu và tiết kiệm thời gian tra cứu tài liệu. 
Hay về tư cách tác giả, người chịu trách 
nhiệm đối với bài báo thể hiện trong quá 
trình đưa ra ý tưởng, thiết kế nghiên cứu, 
thực hiện nghiên cứu, viết bản thảo, sửa 
chữa và thông qua bản thảo, đồng thời 
có trách nhiệm về các sai sót và kết luận 
của nghiên cứu. Ngoài ra, tư cách tác giả 
còn là sự ghi nhận công lao đóng góp 
của nhà nghiên cứu trong các quá trình 
nêu ra ở trên. Vì vậy, việc đưa tên tác giả 
vào bài báo cần tuân theo các tiêu chuẩn 
sau đây: 1) là người có đóng góp đáng 
kể cho công trình nghiên cứu gồm đưa ra 
ý tưởng, làm thí nghiệm hay thu thập số 
liệu, phân tích và diễn giải kết quả; 2) viết 
bản thảo và biên tập phản biện nội dung 

của bản thảo; 3) thông qua bản thảo cuối 
cùng. Tư cách tác giả cần phải đáp ứng cả 
ba tiêu chuẩn nêu trên. 

Mở đầu là một trong những phần 
quan trọng của bài báo. Ở đây, tác giả 
tổng quan các tài liệu nghiên cứu trước 
để tìm khoảng trống tri thức và đặt nền 
tảng cho nghiên cứu của mình. Nghiên 
cứu khoa học có tính kế thừa nên kết 
quả của các nghiên cứu trước là rất quan 
trọng. Cho nên tác giả phải ghi nhận công 
lao của các tác giả trước thông qua trích 
dẫn. Tuy nhiên, một số tác giả lại muốn 
biến ý tưởng, kết luận của người khác 
thành thành quả của mình nên phạm 
lỗi ‘đạo văn’. Đạo văn là lấy ý tưởng, kết 
quả, phương pháp, v.v. của người khác 
mà không ghi nhận thông qua trích dẫn. 
Nhiều khi, tác giả lấy ý tưởng, kết quả của 
chính mình từ một bài báo đã xuất bản và 
nghĩ rằng đó là của mình nên không cần 
trích dẫn. Lúc này, tác giả phạm lỗi ‘tự đạo 
văn’, tức là đạo văn của chính mình. Bất kỳ 
một nghiên cứu nào sau khi đã công bố 
thì đó là sản phẩm của nhân loại và bất kỳ 
ai cũng có quyền sử dụng và đã sử dụng 
thì phải trích dẫn. Có những trường hợp 
tác giả trích dẫn bài báo nhưng không nói 
rõ tác giả được trích dẫn đã làm gì và thu 
được kết quả gì và đóng góp như thế nào 
cho khoa học. Bằng cách này tác giả đã 
‘lạm phát’ trích dẫn. Một vi phạm đạo đức 
khác là trích dẫn khống, tức là không đọc 
tài liệu mà vẫn trích dẫn. Mặc dù đạo văn 
không dẫn đến kết quả sai, nhưng đây là 
hành động đáng lên án trong khoa học và 
được coi là ăn cắp trí tuệ của người khác. 

Về phương pháp, tác giả cũng mắc lỗi 
không trích dẫn phương pháp sử dụng 
trong nghiên cứu, hoặc không trình bày 
phương pháp rõ ràng, giấu chi tiết hoặc đưa 
ra phương pháp sai và không công bố xuất 
xứ của các hóa chất, mẫu vật, v.v. sử dụng 
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trong nghiên cứu. Phương pháp phải rõ 
ràng cụ thể để bất cứ nhà nghiên cứu nào 
cũng có thể kiểm chứng bằng cách lặp lại 
nghiên cứu. Phương pháp không rõ ràng 
và cụ thể làm hao tổn công của của những 
người nghiên cứu tiếp theo. Đây cũng là 
một trong những nguyên nhân làm cho 
bản thảo bị loại khi gửi đến tòa soạn. 
Phương pháp thí nghiệm là nơi trình bày 
sự thu thập số liệu nên số liệu có thể được 
ngụy tạo. Nếu nhà nghiên cứu không có 
động cơ trong sáng thì giai đoạn này trong 
quá trình nghiên cứu là nơi dễ vi phạm 
đạo đức nhất.

Sau khi làm thí nghiệm hay thu thập 
số liệu thì tác giả tiến hành xử lý số liệu, 
diễn giải kết quả và rút ra các kết luận 
tương ứng. Ở đây, nhà nghiên cứu có thể 
không trình bày đầy đủ kết quả nghiên 

cứu. Sự không đầy đủ thể hiện ở chỗ thay 
đổi số liệu: thêm hoặc bớt số liệu để cho 
kết luận mang tính logic, hoặc chia kết 
quả thành các phần nhỏ để đăng được 
nhiều bài báo với lượng dữ liệu tối thiểu. 
Hiện tượng này trong khoa học được gọi 
là ‘salami publishing’. Sự thay đổi số liệu 
còn tiến hành ở trên các đồ thị bằng cách 
cắt và dán các hình ảnh để các hình ảnh 
này minh họa logic cho kết luận. Khi diễn 
giải kết quả, tác giả cũng thường phạm 
lỗi đạo văn khi so sánh kết quả của mình 
với các kết quả khác mà không trích dẫn. 
Tác giả cũng quên trích dẫn khi sử dụng 
các bảng biểu, hình vẽ, đồ thị cả các tác 
giả khác.

Đạo đức nghiên cứu trong quy trình 
xuất bản bài báo 

Để có được một bài báo công bố cần 

TạP CHí KHoA HọC ĐạI HọC HUế: CHUyêN SAN KHoA HọC Tự NHIêN 
ĐượC LậP CHỉ mụC TRoNG ASEAN CITATIoN INdEX (ACI) 

Ngày 16/12/2020, Hội đồng ACI đã có thông báo chính thức về việc Tạp chí Khoa 
học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (Hue University Journal of Science: Natural Sci-
ence) được lập chỉ mục trong ASEAN Citation Index (ACI).

Cho đến nay, Việt Nam có 20 tạp chí khoa học được lập chỉ mục trong ACI. Các tạp chí 
trong danh mục ACI được Hội đồng Giáo sư Nhà nước và Quỹ khoa học và Công nghệ quốc 
gia (NAFOSTED) đánh giá cao.

Trước đó, ngày 
26/10/2020 Tạp chí Khoa 
học Đại học Huế: Khoa 
học Tự  nhiên cũng đã 
được chấp nhận chỉ mục 
vào hệ thống DOAJ (Thư 
mục các tạp chí truy 
cập mở - Directory of 
Open Access Journals). 
Hệ thống chỉ mục uy tín 
quốc tế DOAJ là bước 
đệm quan trọng cho các 
tạp chí gia nhập vào các 
tổ chức chỉ mục uy tín 
WoS và Scopus



34

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 01 NĂM 2021

phải có sự hợp tác giữa ba bên: Tác 
giả, Phản biện và Tạp chí. Cả ba đối 
tác này cùng làm việc để có được một 
công bố có chất lượng, có đóng góp 
cho kho tàng tri trức của nhân loại. Ba 
đối tác này cũng cần phải tuân theo 
các quy tắc đạo đức tương ứng. Ngoài 
những vấn đề nêu trên, tác giả cần 
phải tuân thủ thêm một số tiêu chuẩn 
đạo đức như không gửi một bản thảo 
cho nhiều tạp chí (cùng bản thảo – 
cùng tác giả, cùng bản thảo –khác 
tác giả); trả lời từng góp ý của phản 
biện và biên tập một cách xây dựng, 
không xúc phạm. Người phản biện và 
người biên tập chỉ muốn giúp tác giả 
làm cho bài báo hoàn thiện hơn mà 
thôi; tác giả có trách nhiệm sửa chữa, 
giải trình các vấn đề nảy sinh sau khi 
bài báo đã được xuất bản. Đồng thời, 
tác giả cũng có trách nhiệm chia sẻ dữ 
liệu liên quan đến bài báo sau khi bài 
báo được công bố. Điều này giúp cho 
cộng đồng khoa học tiết kiệm công 
của trong nghiên cứu và do đó thúc 
đẩy khoa học phát triển. Nhà nghiên 
cứu có trách nhiệm phổ biến kết quả 
nghiên cứu thông qua các bài báo 
khoa học, seminar, hội nghị khoa học 
và các hình thức khác. Tuy nhiên, nhà 
nghiên cứu không được công bố kết 
quả chưa được phản biện vì những kết 
quả đó có thể chưa chính xác và như 
vậy làm hao phí công của của người đi 
sau và làm xói mòn lòng tin của xã hội 
vào khoa học.

Đối với người phản biện, cần tuyên 
bố không có xung đột lợi ích với bản 

thảo được mời phản biện, không sử 
dụng kết quả của bản thảo để làm kết 
quả của mình, phản biện khách quan, 
nhận xét xác đáng, giữ bí mật cho nội 
dung phản biện, không nhờ người khác 
phản biện bản thảo. Người phản biện 
cần từ chối bản thảo nếu không thuộc 
chuyên môn của mình, và cảm thấy 
không thể xử sự khách quan khi phản 
biện. Ngoài ra, cần phải tôn trọng thời 
gian phản biện, tức là trả lời phản biện 
đúng hạn.

Tạp chí (thông qua biên tập viên) cần 
tôn trọng ý kiến phản biện và sử dụng 
nhận xét của họ làm tư liệu tham khảo, 
bổ sung cho những phần mà biên tập 
viên còn thiếu. Biên tập viên phải có 
nhận xét riêng để quyết định bản thảo 
có đạt yêu cầu theo mục đích và tôn chỉ 
của tạp chí hay không.Tạp chí không 
được đăng tải các bài báokhông được 
phản biện hoặc phản biện không đúng 
tiêu chuẩn. Tạp chí không được yêu cầu 
tác giả trích dẫn các bài báo của mình 
với mục đích nâng cao chỉ số trích dẫn.

Sản phẩm hay công trình của nhà 
nghiên cứu sẽ được xã hội sử dụng, 
do đó sản phẩm phải hoàn thiện, 
không có tì vết và chính nhà nghiên 
cứu cũng không được có tì vết. 
Công chúng thường xem lời phát 
biểu của nhà khoa học là luôn luôn 
đúng, là “khuôn vàng, thước ngọc”, 
cho nên nhà nghiên cứu phải là tinh 
hoa trong cộng đồng khoa học, giúp 
khoa học và xã hội không ngừng 
phát triển. Vì thế, nhà nghiên cứu 
cần phải thể hiện trách nhiệm xã hội. 
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kết Luận của giáM đốc đẠi học huế tẠi hội nghị nhÓM nghiÊn cỨu MẠnh, 
đẠo đỨc trong nghiÊn cỨu Và LiÊM chính khoa học

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Đại học Huế đã chủ trì Hội nghị Nhóm nghiên cứu mạnh 
(NCM), Đạo đức trong nghiên cứu và Liêm chính khoa học. Sau nghi nghe các báo cáo và thảo luận 
tại cuộc họp, Giám đốc Đại học Huế đã có các kết luận sau: 

1. Về nhóm nghiên cứu mạnh
Ban KHCN&QHQT tham mưu rà soát, điều chỉnh một số điểm trong quy định về tổ chức và hoạt 

động nhóm NCM Đại học Huế.
Thống nhất nội dung đặt hàng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2023 cho các nhóm NCM được công 

nhận năm 2020 và các nhóm NCM được công nhận trước đó nhưng chưa ký hợp đồng thực hiện 
như sau: 

- Sản phẩm khoa học: 
+ Đối với nhóm nghiên cứu cơ bản Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Y Dược: sau 3 năm 

công bố ít nhất 03 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục SCIE, 01 bài trên tạp chí thuộc danh mục 
Scopus và 02 bài trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế.

+ Đối với nhóm nghiên cứu cơ bản Khoa học xã hội và nhân văn: sau 3 năm công bố ít nhất 01 
bài báo trên tạp chí thuộc danh mục SCIE hoặc SSCI hoặc AHCI, 03 bài trên tạp chí thuộc danh mục 
Scopus và 02 bài trên Tạp chí Khoa học Đại học Huế; có thể thay thế bài báo Scopus bằng bài toàn 
văn kỷ yếu hội thảo quốc tế có ISBN của nhà xuất bản quốc tế uy tín hoặc chương sách của nhà xuất 
bản quốc tế uy tín (thay thế tối đa 02 trong 03 bài);

+ Đối với nhóm nghiên cứu ứng dụng: sau 3 năm công bố ít nhất 03 bài báo (nếu sản phẩm ứng 
dụng được chuyển giao) hoặc ít nhất 02 bài báo (nếu sản phẩm ứng dụng được đăng ký sở hữu trí 
tuệ) trên tạp chí thuộc danh mục ESCI hoặc Scopus;

- Sản phẩm đào tạo: trong 3 năm tuyển sinh mới được ít nhất 01 nghiên cứu sinh (NCS), trường 
hợp không tuyển được NCS thì thay bằng 01 nghiên cứu viên sau tiến sĩ (post-doc) hoặc 02 thạc sĩ 
có bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế tối thiểu thuộc danh mục ACI hoặc ESCI.

- Sản phẩm ứng dụng: đối với nhóm nghiên cứu ứng dụng, sản phẩm ứng dụng được chuyển 
giao có nguồn thu từ 200 triệu đồng trở lên (đã ký hợp đồng chuyển giao) hoặc đăng ký sở hữu trí 
tuệ dưới hình thức sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp (có quyết định chấp 
nhận đơn hợp lệ).

Ban KHCN&QHQT dự thảo Hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ, thông báo cho các nhóm NCM biết để 
quyết định ký hợp đồng với Đại học Huế trong tháng 01/2021.

2. Về Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu
Việc hình thành hội đồng phê duyệt khía cạnh đạo đức trước khi triển khai các nghiên cứu liên 

quan đến con người và động vật ở Đại học Huế là cần thiết, phù hợp với các quy định pháp luật và 
thông lệ quốc tế, nhất là yêu cầu khi nộp bài đăng các tạp chí khoa học quốc tế. Các loại hình nghiên 
cứu cần có phê duyệt khía cạnh đạo đức ở Đại học Huế gồm 3 nhóm: y sinh, nghiên cứu trên động 
vật và xã hội học.

Giao Trường Đại học Y Dược tiếp tục duy trì hoạt động Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh 
đã có theo các quy định chuyên môn của Bộ Y tế.  

Giao Trường Đại học Nông Lâm chủ trì chuẩn bị, trình danh sách Hội đồng và quy định về hoạt 
động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu trên động vật để Giám đốc Đại học Huế ra quyết định 
công nhận và ban hành trong quý I năm 2021.

Đại học Huế thành lập và ban hành quy định hoạt động Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu xã hội 
học. Giao Ban KHCN&QHQT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai trong quý I năm 2021.

Ban KHCN&QHQT rà soát để bổ sung, điều chỉnh nội dung phê duyệt đạo đức nghiên cứu trong 
quy định quản lý đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

3. Về Liêm chính khoa học
Do vấn đề liêm chính học thuật nói chung, liêm chính khoa học nói riêng còn khá mới và chưa có 

các quy định pháp lý đầy đủ, Đại học Huế sẽ ban hành một quy định tạm thời về liêm chính khoa học 
trong nghiên cứu và thành lập Hội đồng tư vấn liêm chính khoa học. Giao Ban KHCN&QHQT dự thảo 
quy định và thành viên Hội đồng tư vấn liêm chính khoa học trong quý II năm 2021.  n
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Trước đây, khi nói đến truyền thông, 
marketing, người ta thường nghĩ đến lĩnh 
vực kinh doanh. Ngày nay, trong xu thế 
mới, cạnh tranh trong giáo dục ngày càng 
gay gắt đòi hỏi các trường đại học cần nỗ 
lực tiếp thị và xây dựng hình ảnh để thu 
hút sinh viên, xây dựng danh tiếng. Truyền 
thông chính vì vậy mà mang vai trò quan 
trọng trong các trường đại học. Bản tin Đại 
học Huế có cuộc trao đổi với Ông Nguyễn 
Khoa Mỹ, CEO Mconsultant & Chủ tịch 
Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam 
(VNPR)

PV: Theo quan điểm của Ông một 
chuyên gia truyền thông, giáo dục có phải 
là một loại hình “dịch vụ” không?

Ông Nguyễn Khoa mỹ, Nhà sáng lập 
- Giám đốc Điều hành mConsultant, 
Chủ tịch của VNPR (mạng lưới Quan 
hệ Công chúng Việt Nam): Quan điểm 
cho rằng truyền thông tiếp thị chỉ phục vụ 
cho kinh doanh là khá phổ biến và chúng 
tôi trong cộng đồng nghề nghiệp này vẫn 
đang nỗ lực để thay đổi nhận thức đó. 
Truyền thông tiếp thị đã và đang được áp 
dụng cho nhiều lĩnh vực, trong đó có văn 
hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục.  

Có thể khẳng định giáo dục đã trở 
thành một loại hình dịch vụ trong bối cảnh 
thời đại hiện nay. Tuy nhiên, đây là loại 
hình dịch vụ đặc biệt, mang đặc thù đào 
tạo, nâng cao tri thức và phát triển con 
người. Khi ngành giáo dục tại Việt Nam 
trở nên sôi động hơn với sự tham gia của 
nhiều thành phần như giáo dục tư nhân, 
đầu tư nước ngoài vào giáo dục, du học 
nước ngoài, v.v. thì môi trường giáo dục 
cũng vì thế mà xuất hiện sự cạnh tranh, 
thúc đẩy nhu cầu các cơ sở giáo dục phải 

quảng bá và khẳng định mình bằng nhiều 
cách tiếp cận hiện đại, khoa học. Truyền 
thông là một hoạt động quan trọng của 
quy trình này. 

Một khảo sát nhanh với các bạn sinh 
viên hoặc bạn trẻ mới tốt nghiệp cho thấy 
các trường đại học trong nước của chúng 
ta chưa thực sự có kế hoạch truyền thông 
có hệ thống bài bản. Đa số vẫn tập trung 
cho truyền thông tuyển sinh và có khuynh 
hướng các trường đại học tư nhân và đại 
học quốc tế làm tốt công việc này hơn. 

Một ví dụ điển hình ở Việt Nam là 
Trường Đại học RMIT đến từ Úc, nơi có 
nền kinh tế và truyền thông tiến bộ. Họ 
có cách làm bài bản từ khâu tuyển sinh, 
tạo các cơ hội trải nghiệm chất lượng giáo 
dục, xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức các 
hoạt động xã hội và cộng đồng, tạo lợi thế 
cho sinh viên kiếm việc làm sau tốt nghiệp 
cũng như theo đuổi các chương trình đào 
tạo nâng cao sau đại học. Định vị họ tạo 
ra được ở Việt Nam là sinh viên có thể du 
học tại chỗ mà không phải ra nước ngoài. 
Đây là một cách truyền thông và xây dựng 
hình ảnh thành công.

Một trường hợp khác là Đại học 
Fulbright của Hoa Kỳ với cách thức hoạt 
động khác biệt nhờ những yếu tố lịch sử 
và có sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ. Họ 
khởi đầu với những chương trình đạo tạo 
nâng cao dành cho những người đã có kinh 
nghiệm làm việc ở các doanh nghiệp hoặc 
cơ quan nhà nước ở các khu vực quốc tế 
đặc thù mà Việt Nam chưa có như quản trị 
công hay chính sách công. Những người 
đã trải qua các chương trình đào tạo này 
đã trở thành những “đại sứ” cho giá trị của 
Fulbright. Dù Fulbright đã là một “nhãn 

chiến LưỢc truyền thông nào 
cho các thương hiỆu đại hỌc
■ hồNG Sam thực hiện
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hiệu” nổi tiếng, chính họ cũng đang làm 
truyền thông bài bản ở một cấp độ rất 
tinh tế. Họ xây dựng và đề cao những bộ 
môn chuyên biệt dành cho những bạn trẻ 
có năng lực học tập cao, hướng đến chất 
lượng đầu ra có thể giải quyết những vấn 
đề thực tế nhất của xã hội.  

Truyền thông theo cách khéo léo và 
tinh tế như vậy đã tạo nên hình mẫu về 
đầu tư cho truyền thông môi trường đại 
học nói riêng và giáo dục nói chung, 
mang lại cho học sinh, sinh viên nhiều lựa 
chọn tốt nhất và phù hợp cho chính mình. 

PV: Ông có thể chỉ ra những đặc thù nào 
của giáo dục mà truyền thông cần phải chú 
ý? Chiến lược nào cho truyền thông ở các 
trường đại học thưa ông? 

Ông Nguyễn Khoa mỹ: Như chúng ta 
bàn luận ở trên, giáo dục và đào tạo đang 
trở thành một ngành dịch vụ với mục tiêu 
cao cả là nâng cao tri thức, phát triển con 
người. Vì thế, các đơn vị giáo dục một khi 
đã quyết định thực hiện truyền thông thì 
phải làm sao có thể truyền tải được giá 
trị cốt lõi trong các sản phẩm dịch vụ ấy 
chứ không  đơn thuần chỉ đầu tư để đánh 
bóng hình ảnh.

Ở những thế hệ trước, các bạn sinh 
viên thường có huynh hướng chọn trường 

đại học trước, sau đó chọn ngành học, rồi 
cuối cùng mới nghĩ đến tương lai mình sẽ 
làm gì. Ở thế hệ của tôi, rất ít người trong 
chúng tôi trả lời được câu hỏi là mai sau 
bạn muốn làm nghề gì. Nhưng giờ đây 
mọi thứ đã thay đổi. Các bạn trẻ sẽ chọn 
trước nghề nghiệp tương lai mình muốn 
làm, rồi đến ngành học tương ứng, và cuối 
cùng mới đến chọn trường. Vậy nên theo 
tôi cuộc cạnh tranh này ngày càng gay gắt 
khi càng có nhiều trường có cùng ngành 
đào tạo để các bạn trẻ lựa chọn. 

Truyền thông ở trường đại học 
thường bắt đầu bằng công tác tuyển 
sinh để thu hút được nhiều sinh viên ứng 
tuyển vào trường của mình. Tuy nhiên, đó 
chỉ mới là bước đầu. Khi giai đoạn tuyển 
sinh đã qua, vẫn còn rất nhiều thứ cần làm 
như đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại đáp 
ứng nhu cầu học tập, xây dựng chương 
trình đào tạo chất lượng, liên tục nâng 
cấp trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, đề 
cao danh tiếng và trình độ của giảng 
viên, tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 
và đóng góp điều có ích cho xã hội. Luôn 
có sự kết nối giữa những cựu sinh viên 
đã tốt nghiệp và thành danh trong xã hội 
với trường và các thế hệ sinh viên mới. 
Tất cả những điều đó chính là giá trị tiên 

Ông Nguyễn Khoa Mỹ, CEO Mconsultant & Chủ tịch Mạng lưới Quan hệ Công chúng Việt Nam (VNPR)
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quyết mà công tác truyền thông có thể thể 
hiện hiệu quả cho các trường. Truyền thông 
giá trị thật một cách thường xuyên, nhất 
quán, chân thực và nhân bản. 

Dưới góc độ của người làm quản trị 
truyền thông và có cách tiếp cận tương tự 
như cách từng làm cho các cơ sở kinh doanh, 
Đại học Huế được coi như là một tổng công 
ty, là tập đoàn mà ở dưới có các công ty 
thành viên. Cách quản trị cũng sẽ giống 
như quản trị danh mục đầu tư với nhãn hiệu 
chủ đạo và nhãn hiệu thành viên, với thông 
điệp được thiết kế tổng thể và xuyên suốt 
trên toàn hệ thống. Thông điệp đó sẽ được 
lan tỏa một cách nhất quán từ cấp Đại học 
Huế đến các đơn vị thành viên, ở đây chính 
là 9 trường, 3 khoa, phân hiệu và các cơ sở 
trực thuộc. Dựa trên các đặc thù của các lĩnh 
vực đào tạo, cũng như của từng trường mà 
chúng ta lên kế hoạch truyền thông xuyên 
suốt từ cấp Đại học Huế đến từng đơn vị 
thành viên với những câu chuyện mà cách 
tiếp cận cụ thể hơn với từng trường, phù 
hợp với từng nhóm đối tượng mà trường đó 
hướng tới. 

PV: Mới đây, trong diễn đàn Innovation 
Day của Huế, ông đã có đề xuất nên truyền 
thông về Thừa Thiên Huế là “Điểm đến để 
đầu tư”. Trong bức tranh đó, ông nhìn thấy sự 
kết nối như thế nào đối với giáo dục của Huế 
nói chung và Đại học Huế nói riêng? 

Ông Nguyễn Khoa mỹ: Trước chủ trương 
của nhà nước về việc phát triển Huế trở 
thành thành phố trực thuộc Trung ương và 
là trung tâm của văn hóa du lịch, y tế chuyên 
sâu, giáo dục đào tạo và phát triển tri thức, 
tôi cảm nhận rằng chưa bao giờ nền giáo dục 
nói chung và giáo dục đại học nói riêng ở 
Thừa Thiên Huế lại ở trong môi trường thuận 
lợi như lúc này. 

Chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế là 
phát triển nhanh dựa vào tri thức, phát triển 
bền vững dựa vào văn hoá. Chúng ta hãy 
thử nhìn vào hệ thống các trường đại học 
thuộc Đại học Huế để thấy sự liên kết đó là 
rõ nét như thế nào. Ví dụ về y tế chuyên sâu, 
chúng ta có Trường Đại học Y Dược, Bệnh 

viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại 
học Y Dược. Về khoa học công nghệ, chúng 
ta có Trường Đại học Khoa học; Phát triển 
con người và giáo dục có Trường Đại 
học Sư phạm; Văn hóa nghệ thuật có 
Trường Đại học Nghệ thuật; Phát triển 
nông lâm ngư nghiệp có Trường Đại 
học Nông Lâm, khởi nghiệp có Trung tâm 
Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo…

Sự liên hệ là vô cùng lớn. Nhưng chúng ta 
sẽ phát huy sự liện hệ này như thế nào? Bên 
cạnh việc tập trung về đào tạo sinh viên theo 
từng ngành nghề chuyên môn, cần có 
sự tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động, các 
mục tiêu và đề án hoạt động của tỉnh để thúc 
đẩy các mục tiêu kinh tế, xã hội địa phương. 
Ví dụ nói đến lĩnh vực sáng tạo, đặc biệt là 
nói đến các doanh nghiệp khởi nghiệp, Đại 
học Huế có Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới 
Sáng tạo có thể tham gia sâu hơn trong việc 
hỗ trợ cho các đơn vị khởi nghiệp trẻ ở Huế 
phát triển. Với Trường Đại học Nghệ thuật có 
thể tham gia vào các dự án phát triển công 
nghiệp văn hóa ở Huế từ điện ảnh đến thời 
trang, âm nhạc và rất nhiều cơ hội khác. Hệ 
thống trường và viện y khoa có thể là đơn vị đi 
đầu trong phát triển và ứng dụng công nghệ 
cao trong điều trị chuyên sâu; Trường Đại học 
Khoa học có thể là nơi nghiên cứu và phát 
triển các đề án về công nghệ thông tin, kinh tế 
sáng tạo. Chúng ta nên thúc đẩy sự tham gia 
của các trường đại học vào những hoạt động, 
mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh.  Những việc làm này cần được đưa vào kế 
hoạch truyền thông xuyên suốt, nhất quán, lâu 
dài để tạo giá trị cho thương hiệu Đại học Huế. 
Và từ đó Đại học Huế có thể đóng góp vào xây 
dựng điểm đến Huế là xứ sở của hạnh phúc 
như mong muốn của lãnh đạo và nhân dân 
Tỉnh Thừa Thiên Huế. Để người thập phương 
tìm đến viếng thăm, đầu tư, học tập và làm 
việc, cống hiến.

Trong thời gian tới, nếu có cơ hội được hỗ 
trợ Đại học Huế phát triển một chiến lược 
truyền thông, tôi sẽ đề xuất cách làm theo 
hướng tiếp cận này.

PV: Chân thành cám ơn ông! n
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Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiều 
quốc gia đã không ngừng đổi mới giáo dục 
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
trang bị cho các thế hệ tương lai nền tảng 
văn hóa vững chắc và năng lực thích ứng cao 
trước mọi biến động của tự nhiên và xã hội. 
Đổi mới giáo dục đã trở thành nhu cầu cấp 
thiết và xu thế mang tính toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị lần thứ 8 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam (Khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 
29/NQ-TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội 
đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 
ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, 
sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp 
phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo. Ngày 27/3/2015, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc 
hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 
chương trình giáo dục phổ thông mới được 
xây dựng theo định hướng phát triển phẩm 
chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường 
học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển 
hài hòa về thể chất và tinh thần, trở thành 
người học tích cực, tự tin biết vận dụng các 
phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh 
các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức 
lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; 
có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần 
thiết để trở thành người công dân có trách 
nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, 
sang tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của 
cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa 
và cách mạng công nghiệp mới.

Tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo công bố Chương trình giáo dục phổ 
thông mới (gọi là Chương trình GDPT 2018) 
gồm Chương trình tổng thể và 27 chương 
trình môn học, hoạt động giáo dục kèm 
theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 
26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo).

Chương tình được thực hiện theo lộ trình: 
Từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp 1; năm 
học 2021 – 2022 đối với lớp 2 và lớp 6; năm 
học 2022 – 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 
10; năm học 2023 – 2024 đối với lớp 4, lớp 8 
và lớp 11; năm học 2024 – 2025 đối với lớp 
5, lớp 9 và lớp 12.

Thực hiện lộ trình, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã chọn 7 trường đại học sư phạm và 1 
trường học viện tham gia Chương trình phát 
triển năng lực các trường sư phạm/học viện 
(gọi tắt là Chương trình ETEP) do Ngân hàng 
Thế giới (Worlbank) tài trợ. Trong đó, Trường 
Đại học Sư phạm, Đại học Huế được giao 
nhiệm vụ bồi dưỡng Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới cho giáo viên cốt cán của 10 
tỉnh Duyên hải miền Trung.

Trong năm 2019 và 2020, Trường Đại 
học Sư phạm tổ chức tập huấn - bồi dưỡng 
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 
2018 cho gần 4.000 giáo viên cốt cán các 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 
Qua đó, giáo viên cốt cán lĩnh hội tư tưởng 
chủ đạo, yêu cầu cần đạt của chương trình 
(mô đun 1) và phương pháp dạy học, giáo 
dục, kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, 
năng lực học sinh (mô đun 2 và 3).

Trong đó, mô đun 2 “Sử dụng phương 
pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm 
chất, năng lực học sinh” có ba nội dung: Các 
xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật 
dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm 

phương pháp dạY hỌc, giáo dục, Kiểm tra, đánh giá 
trong chương trình giáo dục phổ thông 2018
■ Mai Lan
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chất, năng lực học sinh THCS/THPT;  Lựa chọn, 
sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù 
hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học 
sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong 
Chương trình GDPT 2018; Lựa chọn, xây dựng 
các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù 
hợp với đối tượng học sinh.

Một trong những điểm mới và cốt lõi của mô 
đun 2 là cách thức thiết kế và tổ chức dạy học 
hướng tới tổ chức hoạt động nhằm tích cực hóa 
hoạt động của học sinh. 

Ở mô đun 3 về “Phương pháp kiểm tra, đánh 
giá học sinh theo hướng phát triển, phẩm chất 
năng lực” tập trung vào phương pháp và công cụ 
kiểm tra, đánh giá học sinh. Mô đun này có nhiều 
điểm khác biệt so với Chương trình giáo dục phổ 
thông hiện hành. Ở phương pháp mới, người học 
sẽ được đánh giá năng lực dựa trên ngữ cảnh học 
tập, thực tiễn cuộc sống, hoạt động giáo dục, trải 
nghiệm của bản thân...; thông qua phương pháp 
và công cụ đánh giá về nhiệm vụ, bài tập trong 
tình huống, bối cảnh thật. 

Nếu như Chương trình giáo dục phổ thông 
hiện hành đánh giá kết quả của học sinh chủ 
yếu tập trung về kiên thức, kĩ năng, thái độ của 
từng bài học ở những thời điểm nhất định trước 
và sau khi dạy học, thì Chương trình GDPT 2018 
đánh giá phẩm chất, năng lực trong mọi thời 
điểm của quá trình dạy học. Đặc biệt, kết quả 
đánh giá học sinh ở Chương trình mới chú trọng 
đến đánh giá sự tiến bộ của học sinh; đánh giá 
phụ thuộc vào độ khó của nhiệm vụ hoặc bài 
tập đã hoàn thành; nếu học sinh thực hiện được 
nhiệm vụ càng khó, càng phức tạp hơn thì sẽ 

được coi là có năng lực cao hơn.
Đánh giá về nội dung và mục 

tiêu mô đun 3, cô giáo Nguyễn Thị 
Vui – Trường THPT Bình Dương, 
huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định cho 
biêt “Mục tiêu mô đun rõ ràng, hợp 
lý, phù hợp với nguyện vọng của 
giáo viên. Trong đó, mục tiêu sử 
dụng các phương pháp, hình thức, 
công cụ kiểm tra đánh giá phù hợp 
nội dung môn học cũng như phát 
triển phẩm chất, năng lực học sinh. 
Ngoài ra, 5 nội dung của mô đun 
được thể hiện cụ thể trong tài liệu 
đọc và những video giúp cung cấp 

cho giáo viên những kiến thức, kĩ năng phù 
hợp để có thể hoàn thành các nhiệm vụ trong 
thời gian sắp tới”.

Đối với phương pháp bồi dưỡng mô đun 
3, cô giáo Lê Thị Thúy - Trường Tiểu học và 
THCS Trương Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú 
Yên đánh giá: “Phương pháp bồi dưỡng ở mô 
đun 3 rất đa dạng như phương pháp thảo luận 
nhóm, giải quyết vấn đề, trực quan, sắm vai, 
phương pháp trò chơi…đã được sử dụng rất 
hiệu quả; không những giúp giáo viên nắm 
chắc lý thuyết mà còn giúp giáo viên có nhiều 
cơ hội thực hành, nâng cao kĩ năng. Bên cạnh 
đó, hình thức tập huấn cũng rất đa dạng như 
tập huấn qua hệ thống LMS, trao đổi trực tiếp, 
tự nghiên cứu…Từ đó giáo viên sẽ phát huy hết 
kinh nghiệm cũng như khả năng sáng tạo, chủ 
động, góp phần mang lại hiệu quả trong việc 
bồi dưỡng giáo viên đại trà thực hiện Chương 
trình giáo dục phổ thông 2018”.

Vì vậy, việc vận dụng phương pháp, kĩ thuật 
dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp, hiệu quả 
nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 
thì đội ngũ giáo viên cốt cán nói riêng và giáo 
viên trung học phổ thông các cấp nói chung 
phải luôn sẵn sàng tiếp nhận, thay đổi thói quen 
và có tâm thế dám từ bỏ một phần kinh nghiệm 
của mình để thích ứng và phát triển

Tổ chức tập huấn – bồi dưỡng cho đội ngũ 
giáo viên cốt cán được đánh giá là lối đi bền 
vững và thành công trong mục đích chuyển giao 
công nghệ, hỗ trợ giáo viên làm chủ thực tế, đổi 
mới phương pháp và lan tỏa cộng đồng. n
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“Thời gian 5 năm tuổi của một Hội chưa 
phải là dài nhưng cũng đủ chứng minh sự 
tồn tại và phát triển của nó - rất có ý nghĩa, 
giá trị cao cho cộng đồng cựu sinh viên và 
nhà trường. Thật tự hào là người khởi xướng 
và được đồng hành cùng các em trong suốt 
những năm qua. Gặp lại các em như gặp 
người thân gia đình lâu ngày về hội ngộ. 
Chúc các em luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, 
thành đạt. Chúc Hội phát triển bền vững”. Đó 
là lời tâm sự của Thầy PGS.TS. Nguyễn Xuân 
Bả, nguyên Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, 
Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế trong 
ngày họp mặt thường niên cựu sinh viên 
Khoa Chăn nuôi Thú y khu vực phía Nam lần 
thứ 5 vào ngày 21/11/2020. 

Lời tâm sự của Thầy làm tôi gợi nhớ 
lại ngày ấy cách đây 5 năm vào một buổi 
chiều tôi bất ngờ nhận được cuộc điện 
thoại từ Thầy PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn 
(bây giờ thầy đang là Trưởng Khoa Chăn 
nuôi Thú y, Trường ĐH Nông Lâm, Đại 
học Huế), Thầy chia sẻ: “Khoa của chúng 
ta đang trong giai đoạn đứng trước 
nhiều cơ hội và thách thức lớn trong đào 
tạo và nghiên cứu khoa học. Kinh nghiệm 
thời gian qua và trong định hướng sắp 
tới, các Thầy trong khoa đã nhìn thấy cựu 
sinh viên có vai trò, ý nghĩa đặc biệt cho 
sự nghiệp phát triển của Khoa. Với lịch sử 
đào tạo gần 50 năm, Khoa đã xây dựng 
được truyền thống tình cảm gắn bó, 

hội cỰu Sinh ViÊn Khoa chăn nuôi thú Y,
trường đh nông lâm, Khu VỰc phía nam:

gắn kết - sẻ chia
■ Phạm Phú PhÁT (*)

Trao học bổng cho sinh viên tại Ngày hội định hướng và cơ hội việc làm ngành Chăn nuôi Thú y

---------------------------------------
* Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
Cựu sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y khóa 27
Trưởng Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa CNTY, khu vực phía Nam
Thành viên Hội đồng Đại học Huế



42

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 01 NĂM 2021

yêu thương thầy – trò qua các thế hệ. 
Đến nay đã có trên chục ngàn cựu sinh 
viên đang công tác khắp mọi miền của 
Tổ quốc và giữ nhiều vị trí quan trọng 
ở các doanh nghiệp, các tổ chức chính 
phủ và phi chính phủ liên quan đến lĩnh 
vực Chăn nuôi Thú y. Cựu sinh viên đã 
và sẽ là cầu nối vô cùng quan trọng giữa 
nhà trường và xã hội, là bộ phận không 
thể tách rời với các cơ sở giáo dục-đào 
tạo…”. Tôi im lặng một lúc rồi hứa với 
Thầy sẽ sắp xếp để cùng các Thầy có 
một lần gặp mặt tại Đất Phương Nam. 
Sau cuộc trò chuyện ngắn cùng Thầy tôi 
đã quyết định liên lạc với các cựu sinh 
viên nòng cốt đang sống và làm việc 
tại khu vực phía Nam (đại diện cho các 
khóa, các doanh nghiệp, các tổ chức..) 
để chia sẻ các ý tưởng, mục tiêu, tôn 
chỉ hành động của Hội Cựu sinh viên. 
Ý tưởng đó ngay lập tức đã được các 
anh chị em cựu sinh viên rất đồng tình 
hưởng ứng. Như vậy, cùng với sự bảo 
trợ của các Thầy Cô, sự ủng hộ của anh 
chị em cựu sinh viên, chúng tôi háo hức 
xúc tiến các công tác chuẩn bị… Không 
lâu sau đó, cuộc hội ngộ đầu tiên đã 
diễn ra vào mùa thu năm 2016 tại tỉnh 
Đồng Nai thủ phủ của ngành chăn nuôi 
Việt Nam. Đó cũng là dịp Hội Cựu sinh 
viên khoa Chăn nuôi Thú y khu vực phía 

Nam chính thức ra mắt theo quyết định 
thành lập của nhà trường.

Truyền thống tương thân tương ái, 
cùng hướng về mái trường thân yêu

Một trong những chức năng của Hội 
được xác định trong quy chế tổ chức và 
hoạt động là “Phát huy truyền thống 
tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau giữa 
các thế hệ cựu sinh viên”. Qua 5 năm hình 
thành và phát triển, Hội đã gắn kết hàng 
trăm cựu sinh viên của khoa Chăn nuôi 
Thú y đang sinh sống và làm việc ở khu 
vực phía Nam. Các hoạt động chủ yếu của 
Hội là: (1) Gắn kết cựu sinh viên để tương 
trợ nhau trong cuộc sống và công việc; (2) 
Hỗ trợ cho sự phát triển của nhà trường, 
đặc biệt là khoa Chăn nuôi Thú y thông 
qua các hoạt động thiết thực như: Công 
trình kỷ niệm 50 năm thành lập trường/
khoa; cải tạo nâng cấp cơ sở thực hành 
của khoa; kết nối các doanh nghiệp về với 
khoa để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, định hướng nghề nghiệp và tuyển 
dụng sinh viên...; (3) Hỗ trợ cho sinh viên 
đang học ở trường thông qua quỹ học 
bổng “Chắp cánh ước mơ” dành cho các 
sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn (mồ 
côi cha mẹ, đau ốm trong thời gian học 
tập hoặc gia đình có hoàn cảnh vô cùng 
khó khăn..), “Chuyến xe nghĩa tình” đưa 
sinh viên nghèo về quê dịp Tết Nguyên 

Lần họp mặt đầu tiên, Hội Cựu sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y khu vực phía Nam được thành lập



43

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 01 NĂM 2021

đán hàng năm, và đặc biệt cựu sinh viên 
còn là tấm gương, là động lực là nguồn cảm 
hứng cho các thế hệ sinh viên đang học tập 
ở trường.

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, 
thu hút sinh viên

Quan hệ giữa khoa và cựu sinh viên giờ 
đây cũng là chất keo gắn kết mối quan hệ 
giữa nhà trường và doanh nghiệp, mối quan 
hệ luôn được coi trọng, là yếu tố cốt lõi trong 
xây dựng hệ thống giáo dục đại học gắn liền 
yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
của xã hội. Có thể nói, kết nối giữa Khoa 
CNTY và các doanh nghiệp có cựu sinh viên 
của Khoa đã mang lại nhiều thuận lợi cho 
hoạt động đào tạo trong nhà trường, cho 
doanh nghiệp, cho người học và xã hội.

Dựa trên những nhu cầu thực tiễn ở các 
doanh nghiệp, cựu sinh viên cùng tham gia 
chuỗi hoạt động do nhà trường tổ chức như 
xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng nhà tuyển 

dụng, cải tiến khung chương trình, cập nhật 
nội dung các học phần; tham gia trực tiếp 
đào tạo tại nhà trường và tại các trang trại, 
cơ sở sản xuất kinh doanh. Hoạt động đào 
tạo vì thế gắn chặt và gần gũi với thực tiễn 
sản xuất hơn.

Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyển 
dụng và định hướng nghề nghiệp, cựu sinh 
viên cũng đã và đang góp phần quảng bá 
hình ảnh của Khoa, thu hút sinh viên theo 
học. Giai đoạn 2015-2019, Khoa đã tổ chức 
thành công 5 lần ngày Hội định hướng nghề 
nghiệp cho sinh viên có sự tham gia tích cực 
của cựu sinh viên. Mỗi cựu sinh viên là một 
“Đại sứ” của khoa CNTY ở các doanh nghiệp, 
địa phương....Qua đó, thương hiệu Khoa 
CNTY, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế 
được nâng cao và lan tỏa. 

Mỗi cựu sinh viên, mỗi doanh nghiệp có 
một thế mạnh và mong muốn đóng góp cho 
phát triển xã hội nói chung và đào tạo nói 

Những chuyến xe nghĩa tình đưa sinh viên về Tết miễn phí với sự hỗ trợ 
của các doanh nghiệp có đóng góp của cựu sinh viên
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Trao quyên góp hỗ trợ xây dựng Nhà 
thực hành mở cho khoa Chăn nuôi Thú y

riêng. Thông qua hội cựu sinh viên, các 
nhu cầu cụ thể của khoa, nhà trường sẽ 
được chuyển tải đến các doanh nghiệp. 
Những năm qua, một số cơ sở thực hành 
thực tập, thiết bị nghiên cứu và thực hành 
cho sinh viên được cựu sinh viên và các 
doanh nghiệp hỗ trợ với trị giá ước tính 
hàng tỷ đồng.

Cựu sinh viên còn góp phần hỗ trợ việc 
đào tạo giảng viên trẻ và nghiên cứu khoa 
học. Các giảng viên tập sự đang thiếu kinh 
nghiệm thực tiễn thường được cựu sinh 
viên hỗ trợ học tập, nghiên cứu tại trang 
trại của các công ty, được tài trợ tham gia 
các hội nghị, hội thảo…nhờ  đó góp phần 
bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của khoa.  

mô hình cần nhân rộng
Trong giai đoạn vừa qua, tôi nhận 

thấy nhà Trường, Khoa mới tập trung 
vào cựu sinh viên khu vực phía Nam do 
nơi đây là địa bàn tập trung rất nhiều 
cựu sinh viên của Khoa đang công tác. 
Theo tâm sự của Thầy PGS.TS. Nguyễn 
Xuân Bả: “Trong tương lai gần trường 
và khoa của chúng ta cũng cần xúc tiến 
hình thành các ban liên lạc tại khu vực 

Nam miền Trung (Tập trung tại Bình 
Định) và khu vực Bắc miền Trung (Tập 
trung tại Nghệ An). Trong thời gian đến 
tôi thiết nghĩ, Ban Chủ nhiệm khoa cần 
tiếp tục thúc đẩy hình thành các Hội 
Cựu sinh viên ở các khu vực này để cựu 
sinh viên có điều kiện đóng góp nhiều 
hơn cho sự phát triển của khoa, trường 
và xã hội”. 

Để hội phát triển bền vững thì việc xây 
dựng tôn chỉ, mục tiêu rõ ràng, phải đảm 
bảo lợi ích các bên. Mỗi cựu sinh viên 
khi tham gia sinh hoạt họ phải cảm nhận 
được giá trị của mình và như được quay 
về “Mái nhà chung khoa Chăn nuôi Thú 
y”. Bên cạnh sự nỗ lực, nhiệt tình, trách 
nhiệm của Ban liên lạc thì vai trò của 
thầy cô giáo, của Ban chủ nhiệm khoa 
cũng rất quan trọng. Thầy cô luôn là 
tấm gương cả về kiến thức và đạo đức 
nghề nghiệp để dù đi xa, ở đâu các em 
cũng luôn nhớ, lưu luyến và mỗi lần gặp 
mặt dù ở đâu có sự tham gia của thầy 
cô, các cựu sinh viên sẽ cảm nhận như 
quay về mái trường mà mình đã từng 
học tập, một thời để nhớ. n

Họp mặt thường niên lần thứ 5 (21/11/2020) 
với hơn 200 khách mời và thành viên
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Giải nhất cuộc thi sáng 
tác biểu trưng (logo) SEA 
Games 31 đã được trao cho 
ThS. Hoàng Xuân Hiếu, họa 
sỹ, giảng viên Khoa Sư 
phạm mỹ thuật, Trường Đại 
học Nghệ thuật, Đại học 
Huế. Lễ công bố và trao 
thưởng cho các tác giả của 
logo và linh vật SEA Games 
31 đã diễn ra tại trụ sở 
Tổng cục Thể dục thể thao 
sau hai năm phát động 
cuộc thi.

Để tìm ra linh vật và 
logo cho SEA Games 31, 
Ban tổ chức đã tuyển chọn 
từ 1467 bài dự thi. Trong 
đó có đến 910 tác phẩm dự thi về Biểu trưng 
(logo). Các bài dự thi đến từ các nước trong khu 
vực đã phải trải qua quá trình tuyển chọn gắt 
gao: Trải qua hai vòng thi sơ khảo và vòng thi 
chung khảo, thông qua hội đồng phê duyệt của 
Ban Tuyên giáo Trung Ương trước khi được Ban 
Tổ chức ký quyết định và trao giải. Logo của kỳ 
đại hội SEA Games 31 là hình ảnh cánh chim bồ 
câu hòa bình lồng ghép với bàn tay hình chữ 
V, biểu tượng cho chữ Việt Nam, các ngón tay 
được vẽ cách điệu biểu thị cho các đường đua.

Chia sẻ về ý nghĩa của các hình tượng được 
sử dụng trong biểu trưng,  tác giả Hoàng Xuân 
Hiếu cho rằng: “Bàn tay là một biểu tượng của 
sự bền bỉ, siêng năng và nổ lực vượt qua mọi 
thách thức-giới hạn. Hình tượng bàn tay đã tạo 
nên nguồn cảm hứng bất tận trong nghệ thuật 
thi ca, nhạc họa... và đã trở thành biểu tượng của 

lòng nhân ái, tính nhân văn và ý 
chí cao thượng”.

Ngày nay, ngôn ngữ cử chỉ 
đã được quốc tế hóa, không giới 
hạn về mặt không gian và thời 
gian, với ý nghĩa đó, Logo của tác 
giả Hoàng Xuân Hiếu đã thể hiện 
được tinh thần thể thao, tinh thần 
thượng võ, khát vọng chinh phục 
và nghị lực vươn lên cùng nhau 
tỏa sáng. Đặc biệt quan trọng 
hơn là thể hiện được tinh thần 
đoàn kết, sự tôn trọng và hiểu 
biết lẫn nhau, tất cả vì sự nghiệp 
thể thao, vì Đông Nam Á, vì một 
Thế giới hòa bình mà đất nước 
Việt Nam muốn hướng đến. 

Theo họa sỹ, ý tưởng thiết kế 
logo có hình bàn tay được lấy cảm hứng từ 
hình ảnh các vận động viên đặt tay lên ngực 
trái, nơi có quốc kỳ cờ đỏ sao vàng của Việt 
Nam, hướng mắt về lá cờ tổ quốc hát quốc ca 
trước khi thi đấu hay khi đứng trên bục vinh 
quang, là khoảnh khắc niềm tự hào dâng trào, 
tràn đầy cảm xúc và thiêng liêng. 

 Logo mang ngôn ngữ đồ họa cô đọng, 
tinh túy dễ hiểu, toát lên tinh thần hân hoan 
chào đón của nước chủ nhà. Hãy lan tỏa sự tử 
tế, tốt đẹp qua hình ảnh “Bàn tay Tự hào” là ý 
nghĩa đặc biệt của logo, điều này đã thể hiện 
được chủ đề của thông điệp mà Ban Tổ chức 
cuộc thi muốn hướng đến “Vẽ nên niềm tự 
hào của bạn”. Tác phẩm này được tác giả dành 
tặng cho người bố đã khuất và người mẹ 70 
tuổi của mình, đó là lý do MA-70 được lấy làm 
mã số của tác phẩm. 

hỌa Sỹ hoÀng Xuân hiếu:
“Logo là dấu hiệu đồ họa đại diện đặc biệt, 
cô đọng, tinh túy và đầy giá trị”

■ TrầN Thị hằNG NGa 
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Sinh năm 1982, Họa sỹ, giảng viên Hoàng 
Xuân Hiếu hiện đang công tác tại Khoa Sư phạm 
mỹ thuật Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học 
Huế. Họa sỹ đến với sáng tác logo từ khi còn là 
sinh viên ngành Hội họa, Trường Đại học Nghệ 
thuật, Đại học Huế. Họa sỹ Hoàng Xuân Hiếu 
luôn đặt mục tiêu sáng tác của mình không chỉ 
là giá trị vật chất, thương hiệu cá nhân đến từ 
các giải thưởng, mà còn là cơ hội cọ xát, trao 
đổi nghề nghiệp, là môi trường để thử thách 
bản thân trong việc hướng đến việc truyền đạt 
chủ đề của tác phẩm. Giải nhất sáng tác Logo 
của tỉnh Bắc Ninh năm 2005-2006 là một trong 
những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của anh 
khi còn là sinh viên năm cuối của Trường. Mỗi 
tác phẩm của anh đều gắn với một sự kiện, một 
dấu ấn trong cuộc sống cá nhân – đó cũng là 
mục tiêu đầu tiên khi sáng tác, anh luôn muốn 
truyền tải những thông điệp về những điều tốt 
đẹp, giá trị nhân văn, sự trong sáng qua các tác 
phẩm Logo của chính mình. 

 

1. Bằng khen, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và du lịch: Đạt giải Nhất: Cuộc thi sáng tác 
Biểu trưng (Logo). Đại hội Thể thao Đông Nam Á 
lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật 
Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam. 
(Sea Games 31 và Asean Para Games 11).

2. Bằng khen, Ủy Ban olympic Việt Nam: 
Đạt giải nhất: Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo). 
Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội 
Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 
năm 2021 tại Việt Nam. (Sea Games 31 và Asean 
Para Games 11).

3. Giấy khen, Giám Đốc Đại học Huế: Đạt 
giải Nhất: Cuộc thi Logo – Slogan của Đề án 641 
Phát triển tầm vóc Việt.

4. Chứng nhận, Tổng cục Thể dục, Thể thao: 
Đã đạt giải Nhất thiết kế Logo Đề án 641 Tổng thể 
phát triển thể lực, Tầm vóc người Việt Nam giai 
đoạn 2011-2030.

5. Chứng nhận, Sở văn hóa và Thể thao TP. 
Hồ Chí minh: Đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác Biểu 
trưng (Logo) Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM.

6. Giấy khen, Sở Văn hóa, Thể thao và du 
lịch TP. Cần Thơ: Giải Nhất Biểu trưng ngành Du 
lịch Cần Thơ (Cuộc thi sáng tác biểu trưng, Khẩu 
hiệu ngành Du lịch Cần Thơ).

7. Chứng nhận, Ủy ban Nhân dân và Sở Văn 
hóa, Thể thao và du lịch Cà mau: Đạt giải Nhất, 
Cuộc thi Biểu trưng (Logo) Du lịch Cà Mau.

8. Chứng nhận, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch 
tỉnh Lai Châu: Đạt giải Nhất, Cuộc thi sáng tác Biểu 
trưng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Lai Châu.

9. Chứng nhận, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kon 
Tum: Đã đạt giải Nhì, Cuộc thi Nhãn hiệu chứng 
nhận Sâm ngọc Linh Kon Tum.

10. Giấy khen - Chứng nhận, Ủy Ban Nhân 
dân Thị Xã Kỳ Anh: Đã đạt giải Nhất, Cuộc thi 
sáng tác Biểu trưng (Logo) thị xã Kỳ An

11. Chứng nhận, Liên Hiệp các Tổ chức Hữu 
nghị Việt Nam – Hội Hữu nghị Việt Nam – 
Canada: Có tác phẩm vào vòng chung kết Cuộc thi 
sáng tác Biểu trưng (Logo) kỷ niệm 45 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada và Biểu 
trưng của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cannada.

12. Chứng nhận, Ủy Ban Nhân dân Huyện 
Tiên Phước Quảng Nam: Đạt giải Nhất, Cuộc thi 
thiết kế Biểu trưng huyện Tiên Phước, Quảng Nam

13. Chứng nhận, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, 
Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu Nhi: Đạt giải 
Nhất Hội thi sáng tác Biểu trưng Kỷ niệm 20 thành 
lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. n

Một số giải thưởng tiêu biểu của họa sỹ hoàng Xuân hiếu
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Vượt hơn 100 đồ án từ gần 20 
trường trên toàn quốc tham dự, Khoa 
Kiến trúc – Trường Đại học Khoa học, 
Đại học Huế vinh dự có 01 giải nhất 
và 01 giải ba, xếp thứ nhì toàn đoàn.  
Giải nhất thuộc về đồ án “Góc sân sau 
- Những khoảng lặng bên kênh đào 
Hương Vinh” của sinh viên Lê Quốc do 
TS. KTS. Nguyễn Ngọc Tùng hướng dẫn. 
Giải ba thuộc về đồ án “Không gian văn 
hóa Thanh Tiên - Huế” của sinh viên 
Phan Thị Nguyệt Minh do KTS. Trương 
Hồng Trường hướng dẫn. 

“Góc sân sau” của những ngôi nhà 
bên sông đang tồn tại và hiện diện 

một cách âm thầm giữa những đô 
thị và nông thôn Việt Nam, ở đó có 
những vấn đề nhức nhối mang tính 
xã hội, cộng đồng. “Góc sân sau” 
thiếu tương tác giữa con người với 
con người, giữa con người với không 
gian kiến trúc, giữa con người với 
thiên nhiên, dẫn đến sự nhếch nhác 
của những ngôi nhà bên sông gây 
ảnh hưởng đến hình thái đô thị và 
đặc biệt là môi trường. Trong khi 
chưa có sự nhìn nhận về vấn đề này, 
tác giả mong muốn đưa ra một giải 
pháp kiến trúc và những nghiên cứu 
đánh giá để đề xuất các giải pháp 

giẢi thưởng Loa thành 2020: 
giải thưởng được chờ đợi 
cỦa Sinh ViÊn Kiến trúc
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mang tính xã hội, kết nối, tương tác và các 
giải pháp hướng đến môi trường, hướng đến 
tính liên kết giữa con người – kiến trúc – tự 
nhiên. Tác giả mong muốn “góc sân sau” là 
không gian mang chức năng chính của ngôi 
nhà, không còn những kiểu tạm bợ, nhếch 
nhác, bị hạn chế, bốc mùi của con kênh sau 
nhà. Thay thế vào đó là không gian có tính 
tương tác thường xuyên, là nơi có thể là vườn, 
không gian nghỉ ngơi, sinh hoạt của gia đình, 
có kết nối hàng xóm láng giềng và ngôi nhà lúc 
nào cũng thông thoáng, tràn ngập ánh sáng.

Đồ án đã được Hội đồng giám khảo đánh giá 
là đồ án xuất sắc nhất, gần như đạt điểm tối đa ở 
tất cả các tiêu chí, nhất là các tiêu chí về tính tổng 
hợp, tính xã hội và tính sáng tạo, độc đáo.

Tại Thừa Thiên Huế, hoa giấy Thanh Tiên 
là một trong số các ngành nghề thủ công 

xuất hiện từ rất sớm nhằm đáp ứng cho nhu 
cầu tín ngưỡng dân gian - điều vốn đã ăn 
sâu vào tiềm thức của mỗi con người Huế. 
“Không gian văn hóa Thanh Tiên” là công 
trình có chức năng phức hợp phục vụ cho 
việc học tập, nghiên cứu và quảng bá văn hóa 
tại làng Thanh Tiên. Vị trí công trình ở Khu 
đất Cồn Lớn (Cồn Phân), thuộc Thôn Triều 
Sơn Đông, Xã Hương Vinh, Thị Xã Hương Trà. 
Đồ án hướng đến việc nhấn mạnh cảm giác 
tự nhiên với dáng dấp công trình đang trỗi 
dậy từ bãi đất và kêu gọi sự chú ý đến bối 
cảnh nơi này bằng cách tạo lập hệ vỏ mái 
“gói gọn” các không gian chức năng được 
mô phỏng trừu tượng từ tỉ lệ của 8 bông hoa 
truyền thống ngũ sắc, công trình tạo thành 
dáng dấp của một bó hoa như một sự “gửi 
tặng” tới những ai ghé lại nơi này.

PV

Giải thưởng Loa Thành do Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cho các đồ án tốt nghiệp đại 
học xuất sắc ngành kiến trúc – xây dựng.

Cuộc thi năm 2020 có 18 trường trên toàn quốc tham gia. Số trường dự thi lần này giảm so 
với các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số trường phải điều chỉnh kế hoạch 
đào tạo. Tuy nhiên, số lượng đồ án dự thi tăng so với năm 2019, gồm 177 đồ án, trong đó đồ án 
chuyên ngành kiến trúc và quy hoạch nhiều nhất với 104 hồ sơ.

Ban tổ chức đã chọn ra 57 đồ án tiêu biểu để trao các hạng mục. Trong đó, hai giải nhất thuộc 
về các đồ án: “Bảo tàng Lãnh Mỹ A” của tác giả Phạm Duy Tân (Trường đại học Kiến trúc TP Hồ 
Chí Minh) và “Góc sân sau – những khoảng lặng bên kênh đào Hương Vinh” của tác giả Lê Quốc 
(Trường đại học Khoa học, Đại học Huế). 

Có 15 giải nhì, 20 giải ba và 20 giải khuyến khích đã được trao tặng cho các đồ án xuất sắc khác.
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Tháng 11 trời Huế mưa, gần như năm nào 
tháng 11 trời Huế cũng mưa, kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng tôi về làng 
Vân Trình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền. 
Nước lũ ở sông Ô Lâu vẫn dâng đầy. Mùa 
đông năm nay Huế mưa bão rồi lụt liên miên, 
ngôi nhà thờ cụ Lê Nhữ Lâm nằm trong một 
xóm nhỏ, bình dị, đơn sơ như kiểu nhà thờ gia 
đình truyền thống ở các làng quê Thừa Thiên 
Huế nhưng đặc biệt ở chỗ, đó là nhà của một 
người đã từng là Thầy giáo của vị vua cuối 
cùng triều Nguyễn.

Cụ Lê Nhữ Lâm (sinh năm 1881-mất năm 
1963) thi đỗ cử nhân khoa Bính Ngọ năm 
1906, được bổ Hàn lâm viện thị giảng, sung 
chức Giảng tập, là thầy dạy học hoàng tử Vĩnh 
Thụy từ lúc còn nhỏ (tức vua Bảo Đại sau này) 
và cũng là người thầy đã sang Pháp cùng với 
hoàng tử Vĩnh Thụy trong 10 năm (từ 1922 
đến 1932). Ngoài trời mưa gió vẫn sụt sùi, 
trong ngôi nhà thờ cụ Lê Nhữ Lâm-nguyên 
trước đây là nhà ở của cụ, chúng tôi được ông 
Lê Tấn Khứ- cháu của cụ- kể câu chuyện về 
việc vì sao cụ được vua Khải Định chọn đi theo 
hoàng tử Vĩnh Thụy  sang Pháp “ Vua Khải 
Định dắt Bảo Đại đi giữa hai hàng những quan 
lớn và thầy dạy học của hoàng tử và hỏi“ Trong 
số những người này con sợ ai”, hoàng tử Vĩnh 
Thụy chỉ vào cụ Lê Nhữ Lâm, rứa bơ vua quyết 
định ông tui đi theo vua Bảo Đại qua Pháp. Lúc 
nớ tui nghe ông tui kể vua Bảo Đại mới 10 tuổi 
thôi, đi với ông Lê Nhữ Lâm qua học bên Pháp 
để về làm vua Việt Nam”.

Một người được chọn làm thầy dạy Vua, 
ngoài tiêu chuẩn là người tài giỏi, có học vấn 
uyên thâm và đạo đức, nhân cách tốt, còn 
phải đáp ứng được nhiều yêu cầu từ phía triều 
đình, đặc biệt là phù hợp với tình hình thực 
tế của đất nước. Hoàng tử Vĩnh Thụy đi sang 
Pháp học và triều đình cử thêm một thầy giáo 

lÀm thẦY dạY
■ Diệu hà

Vua
dạy chữ Hán đi theo để dạy về nghi lễ cung 
đình phương Đông với hoài vọng người sẽ kế 
vị ngai vàng sau này, bên cạnh việc hấp thu 
nền văn minh kỹ thuật của phương Tây thì phải 
có một nền tảng đạo đức truyền thống mới có 
thể trở thành một vị vua tốt của đất nước.

Năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị trở thành 
công dân Vĩnh Thụy. Nhắc về vua Bảo Đại có ít 
nhất hai điều người đời sau nhớ về ông, đó là 
câu nói khi vua thoái vị và hình ảnh vua trong 
trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Vua 
Bảo Đại đi vào tình cảm của người dân Việt 
với câu nói lúc thoái vị “ Thà làm dân của một 
nước tự do còn hơn làm vua của một nước nô 
lệ”, câu nói rất khí phách, đầy trách nhiệm với 
đất nước và mang tinh thần của các anh hùng 
nghĩa sĩ trong lịch sử Việt Nam như Trần Bình 
Trọng “ Thà làm quỷ nước Nam chứ không 
thèm làm vương đất Bắc”. Trong những dịp 
lễ tiết, tiếp khách quốc gia, vua Bảo Đại đều 
mặc trang phục áo dài cổ truyền, hình ảnh ấy 
cho thấy nhà vua đã hấp thu tốt nền giáo dục 
truyền thống, một nền tảng đạo đức trên cơ sở 
Nho học, điều đó cho thấy những người thầy 
như cụ Lê Nhữ Lâm đã rất thành công trong 
việc dạy dỗ và hun đúc tinh thần dân tộc  cho 
những người sẽ thừa kế ngai vàng của cả một 
triều đại.

Người làm vua tốt là người phải yêu đất 
nước mình, thần dân của mình đầu tiên. 
Những người thầy dạy vua có ảnh hưởng đến 
việc bồi dưỡng và giúp nhà vua nhận rõ trách 
nhiệm của mình trước vận mệnh đất nước. 
Lấy điển hình nhà vua yêu nước Duy Tân. Có 
hai người thầy ảnh hưởng rất lớn đến lòng 
yêu nước của nhà vua, đó là cụ Mai Khắc Đôn 
và cụ Hồ Đắc Trung.

Người thầy thứ nhất là Quan Tuần Vũ Mai 
Khắc Đôn, người ở Hậu Thôn, Kim Long là thầy 
dạy chữ Hán cho vua Duy Tân. Làm thầy của 
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vua Duy Tân lúc đó là đảm nhận một trách 
nhiệm lớn lao vì phải dạy cho vua về truyền 
thống yêu nước thương nòi và quan trọng là 
khơi dậy dòng máu quật cường đang chảy 
trong vua Duy Tân. Việc chọn lựa một người 
thầy như vậy là đại sự của triều đình và lịch sử 
chứng minh thầy giáo Mai Khắc Đôn đã không 
phụ sự ủy thác ấy. Sau tám năm học với thầy 
Mai Khắc Đôn, từ năm tám tuổi đến năm mười 
sáu tuổi, Vua Duy Tân thật sự trưởng thành, trở 
thành một chí sĩ yêu nước. Năm 1916, nhà vua 
đã cùng với Thái Phiên và Trần Cao Vân khởi 
nghĩa chống Pháp. Tin tức bị lộ, vua Duy Tân 
bị bắt và bị đày sang đảo Rèunion nhưng lòng 
yêu nước và tinh thần chống Pháp của vua Duy 
Tân đã truyền lửa, là nguồn động viên khích lệ 
nhân dân Việt Nam đứng lên chống thực dân 
Pháp xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân 
tộc Việt Nam. 

Người thầy thứ hai có ảnh hưởng đến việc 
khơi dậy lòng yêu nước trong vua Duy Tân đó 
là cụ Hồ Đắc Trung- một người từng làm quan 
thượng thư của bốn bộ ( Bộ Học, Bộ Hộ, Bộ 
Lễ, Bộ Công) triều Nguyễn. Trong ngôi nhà thờ 
cụ Hồ Đắc Trung ở thôn Thượng 1, Phường 
Thủy Xuân,Thành phố Huế, chúng tôi được 
con cháu của cụ cho xem nhiều sắc phong các 
vua Nguyễn dành cho cụ, trong đó có bản chế 
phong năm Bảo Đại thứ 9 ngày mồng 8 tháng 
Giêng, phong cho ngài Thượng thư Bộ Học là 
Hồ Đắc Trung đang ở hàm Thái tử Thiếu Bảo 
hiệp tán Đại học Sĩ quản lãnh Lễ Bộ Thượng 
Thư lên điện hàm Đông Các Đại học sĩ. Thái 
tử Thiếu Bảo là một cung hàm thể hiện là thầy 
của vua. Đây  là một vinh dự lớn nhất và có tính 
nhân văn trong cuộc đời làm quan của ngài Hồ 
Đắc Trung.

Làm thầy dạy vua, theo đạo học, vua vẫn 
là học trò. Cho nên những vị vua nhà Nguyễn 
vẫn xưng Thầy với người dạy mình. Tinh thần 
tôn sư trọng đạo ấy đã bị người Pháp lợi dụng 
đối với vụ bắt vua Hàm Nghi. Năm 1888 khi 
vua Hàm Nghi bị bắt ở Tuyên Hóa, người Pháp 
hoang mang vì những người có mặt lúc đó 
không ai biết mặt vua Hàm Nghi vàhọ đã nghĩ 
ra cách là mời cụ Nguyễn Nhuận đến gặp vua 
Hàm Nghi. Khi cụ Nguyễn Nhuận đi vào yết 
kiến vua Hàm Nghi thì vua Hàm Nghi đứng dậy 

hành lễ chào thầy giáo cũ,điều đó làm bại lộ 
thân phận của nhà vua. Ngày nay, nhìn lại lịch 
sử, hành động của vua Hàm Nghi lúc đó mất 
cảnh giác về chính trị nhưng qua đó cũng thể 
hiện nét đẹp của người Việt, thể hiện tinh thần 
tôn sư trọng đạo, dù là vua vẫn tôn trọng thầy 
giáo của mình. 

Những người làm thầy dạy học cho vua 
cuộc sống của họ thế nào. Chúng tôi đã từng 
đến viếng mộ cụ Hồ Đắc Trung- người làm 
quan thượng thư của bốn bộ, có con gái là Đệ 
nhất Ân Phi của vua Khải Định, con trai là quan 
Thượng thư Bộ Hộ- nhưng lăng mộ của cụ và 
vợ cùng các con ở thôn Thượng 1, phường 
Thủy Xuân, thành phố Huế rất giản dị, khiêm 
tốn hay như ngôi nhà thờ của cụ Lê Nhữ Lâm 
ở làng quê Vân Trình bây giờ cũng đang xuống 
cấp hay, cònngôi nhà của cụ Mai Khắc Đôn ở 
Hậu thôn Kim Long là một nếp nhà rường giản 
dị giữa vườn cây. Năm 1930 cụ Mai Khắc Đôn 
qua đời, mộ cụ được xây trên mảnh đất dân 
làng Trúc Lâm trao tặng. 

Làm thầy của vua, trong quan chế triều 
Nguyễn có chức Kinh diên giảng quan và 
cung hàm Thái tử thiếu bảo.Nội hàm kinh diên 
giảng quan là một vị quan giảng sách cho vua. 
Thường trong kinh diên giảng quan có kinh 
diên nhật quan là các vị quan giảng bài hàng 
ngày cho các hoàng tử, hoàng thân, nhà vua 
lúc nào thu xếp được thì đến nghe giảng. Kinh 
diên giảng quan là vị thầy vua có thể đưa yêu 
cầu về các vấn đề thời sự, kinh tế, chính trị, 
quân sự, ngoại giao, tài chính, thuế khóa, nông 
nghiệp...các Kinh diên giảng quan soạn thành 
bài giảng cho vua. Những người mang cung 
hàm Thái Tử Thiếu Bảo có nghĩa là hoàng đế có 
thể triệu kiến bất cứ lúc nào và được phép vào 
tận cung để trao đổi cùng nhà vua.

Kề cận nhà vua như thế nhưng những người 
thầy dạy vua, sau khi vua lên ngôi, có người 
làm quan ở một huyện miền núi xa xôi, nghèo 
khó để giúp đỡ dân, có người lui về làm thầy 
giáo dạy học ở nhà, có người viết sách chọn cuộc 
sống thanh bạch, không ai cậy quyền cậy thế. 
Cho hay muôn đời nay những người làm thầy đã 
luôn sống đúng với đạo của người thầy, dù là 
thầy dạy học cho Vua thì vẫn giữ đạo đức truyền 
thống của người đã chọn nghề dạy học. n
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1. Theo các nhà cổ sinh học và khảo cổ 
học, con trâu nhà sống quanh quẩn bên 
con người hiện nay vốn có nguồn gốc từ 
con trâu rừng thời xa xưa. Hóa thạch của 
loài trâu rừng được tìm thấy trong một số 
hang động ở miền núi Việt Bắc, Tây Bắc 
nước ta đã khẳng định rõ điều đó. Cách 
ngày nay trên dưới vài chục vạn năm, 
người tối cổ Lạng Sơn, người cổ Hang 
Hùm (Lào Cai) đã săn bắt được trâu rừng 
cùng với một số loài động vật hoang dã 
khác như: lợn vòi, gấu mèo, khỉ, đười ươi 
v.v… Đến cuối thời kỳ đồ đá mới (cách 
ngày nay từ 5 đến 6000 năm), “cùng với 
sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước 
ở các thung lũng chân núi và đồng bằng 
ven biển, con trâu đã được thuần phục và 
thuần dưỡng”(1). 

2. Nền nông nghiệp sơ khai của nước 
ta ra đời từ thời kỳ văn hóa Hòa Bình (thời 
kỳ văn hóa cách thời đại chúng ta đang 
sống từ 7000 đến 12000 năm). Trước thời 
đại kim khí, con trâu đã được sử dụng 
cùng với con người trong việc sục bùn, 
dẫm nát cỏ nơi ruộng đồng để sửa soạn 
đất đai chuẩn bị cho việc gieo trồng các 
loại lúa. Lối canh tác này sách cổ gọi là 
“thủy nậu”. Qua thời kỳ văn hóa Đông 
Sơn, tiếp đó là thời đại các Vua Hùng 
dựng nước, cùng với việc chế tác ra các 
loại lưỡi cày bằng đồng, bằng sắt, cư 
dân Văn Lang đã sử dụng rất hiệu quả 
con trâu vào việc kéo cày, kéo bừa trên 
ruộng đồng. Từ đây, loài động vật này đã 
trở thành người bạn thân thiết của người 
nông dân ở khắp các làng quê.

So với con bò, con trâu có sức vóc to 
khỏe hơn. “Trâu gầy cũng tầy bò giống”. 
Trâu là loài động vật thích nghi với hệ sinh 
thái đầm lầy, với vùng đất có khí hậu ấm- 
ẩm, lắm nắng, nhiều mưa. Những ngày 
hè nóng nực, chúng rất thích dầm mình 
nơi khe suối, ao đầm. Từ xa xưa, trâu đã 
sống thành bầy đàn. Về sống cùng con 
người, chúng vẫn thích quần tụ bên nhau 
mỗi khi được ra đồng ăn rơm, ăn cỏ… 
Ban đêm, được chủ cho ngủ ngoài đồng, 
chúng thường nằm quây thành vòng tròn 
chĩa sừng ra ngoài để phòng ngừa hổ báo 
và bảo vệ bầy nghé con nằm bên trong.

Con trâu và cây lúa song hành cùng 
nhau, gắn bó mật thiết với nhau từ thời 
hoang sơ cho đến tận hôm nay. Con 
người phát hiện ra lợi ích rất lớn của cây 
lúa và con trâu nên đã có những cách ứng 
xử rất thân thiện, rất đẹp với chúng. Cây 
lúa được gieo trồng, được chăm bón vô 
cùng chu đáo. Người nông dân ở nhiều 
vùng gọi cây lúa là “mẹ lúa”, là “thần lúa”. 
Con trâu không chỉ giúp con người kéo 
cày, kéo bừa trên ruộng đồng mà còn hỗ 
trợ rất đắc lực cho những người thợ rừng 
đưa những cây gỗ dài, gỗ nặng từ núi 
cao, dốc đứng về bản làng. Loại xe dùng 
trâu làm sức kéo cũng đã được người 
nước ta làm ra từ cách đây mấy ngàn 
năm. Sách “Kiến văn tiểu lục” của nhà bác 
học Lê Quý Đôn (1726- 1794) có nhiều 
dòng nói rất cụ thể về các đoàn xe trâu 
đi trên đường thượng đạo Trường Sơn từ 
Quảng Bình đến Quảng Nam.

Người các làng quê nuôi trâu chủ yếu 

năm tân Sửu nói đôi điều về con trâu 
trong nỀn Sản Xuất VÀ Văn hóa ViỆt
■ TrầN hoàNG
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là để nó trợ giúp cho con người trong 
nhiều công việc nặng nhọc. Trâu, từ lâu 
đã trở thành một tài sản quý của bà con 
nông dân. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. 
Trước năm 1945, giá của một con trâu lớn 
không hề nhỏ. Do vậy, không phải nhà 
nào ở thôn quê cũng mua được trâu để 
cày ruộng, để kéo xe… Nhiều gia đình đã 
phải thuê trâu, hoặc “kéo cày thay trâu”. 
Hiểu rõ điều này nên người nông dân rât 
thương quý con trâu, coi con trâu như 
bạn bè thân thích của mình.

Trâu ơi, ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công…

Con trâu thuở xưa còn được dùng 
trong chiến trận. Thung lũng Hoa Lư 
(Ninh Bình) từng in dấu chân vua Đinh 
Bộ Lĩnh (924- 979) cùng bầy trẻ mục 
đồng cưỡi trâu rước cờ lau tập trận. Khi 
sứ thần nhà Tống qua nước Nam, vua 
Lê Đại Hành (941- 1005) đã cho lùa trâu 

cùng quân sỹ đứng dày đặc trên hai bờ 
sông Hoàng Long để chào đón và đe 
dọa chúng. Trong một số trận đánh giặc 
phương Bắc thời kỳ trung đại, trâu được 
buộc lửa sau đuôi rồi lùa sang trại giặc 
theo cách đánh “hỏa công”.

Từ việc sử dụng con trâu trong công 
việc làm ăn, người Việt Nam đã đưa con 
trâu vào một số sinh hoạt văn hóa dân 
gian. Ở Đồ Sơn (Hải Phòng) không năm 
nào là không tổ chức lễ hội chọi trâu- 
một loại lễ hội mang rõ dấu ấn của người 
làm ruộng.

Dù ai buôn đâu, bán đâu
Mồng mười tháng tám chọi trâu thì về.
Theo GS. Trần Quốc Vượng, “Chọi trâu 

là biểu tượng của xung lực vũ trụ. Chọi 
trâu hàng năm là để tái vận hành và tiếp 
sức sinh sôi nguồn xung lực, sinh lực của 
trời- đất- con người”(2).

Một số dân tộc ít người sống ở vùng 
rừng núi Trường Sơn- Tây Nguyên, trước 
năm 1945, không mấy năm là không tổ 
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chức “Lễ hội đâm trâu”. Theo quan niệm 
dân gian, máu của con trâu bị đâm chảy 
tràn xuống đất, thấm vào đất giúp 
cho đất có thêm sức sống mới bởi 
nó góp phần tạo nên sự cân bằng, sự 
hòa hợp giữa âm và dương, giữa loài 
vật và cỏ cây.

Dân tộc Thái (Tây Bắc) hàng năm, 
xong việc cày bừa nơi ruộng nương thì 
tổ chức “Lễ cúng hồn trâu” để cảm ơn nó 
đã giúp  họ làm ăn thuận lợi và có cuộc 
sống bình an, cuộc sống tốt đẹp. Lễ 
cúng cũng là dịp để các gia đình và dân 
bản tạ lỗi với các oan hồn của trâu vì có 
lúc họ đã đánh chửi nó. Xong xuôi việc 
tế lễ, người Thái lại thả trâu vào rừng để 
chúng được sống thoải mái nơi hoang 
dã một thời gian.

Trâu là người bạn thân thiết của người 
nông dân. Nó đã giúp người nông dân 
làm nên hạt lúa, củ khoai và cùng họ 
sẻ chia nhiều công việc nặng nhọc nơi 
ruộng đồng.

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa.

Đưa trâu ra đồng, người đi cày gọi nó 
bằng tiếng gọi rất thiết tha, chứa chan 
bao tình cảm tốt đẹp:

Nghé ơi, ta bảo nghé này
Nghé ăn cho béo, nghé cày cho sâu

Ở đời khôn khéo chi đâu
Chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ 

“cần”.
Không những vậy, con trâu còn là đề 

tài, là chất liệu để các nghệ nhân, nghệ 
sỹ dân gian tạo nên nhiều tác phẩm văn 
học- nghệ thuật có giá trị. Tượng trâu 
bằng đất nung đã được các nhà khảo cổ 
học tìm thấy trong các di chỉ Tiên Hội, 
Đồng Đậu… hơn ba ngàn năm trước. 
Con trâu hiện diện trong tranh dân gian 
và điêu khắc đình làng từ thế kỷ XVII- 
XVIII. Hình cái sừng của con trâu gợi cho 
người ta nghĩ đến hình ảnh trăng lưỡi 
liềm, vì vậy nó cũng được các nghệ sỹ 

ở làng quê dùng làm biểu tượng của 
trăng. Sự tích con trâu vàng ở Hồ Tây và 
dòng sông Kim Ngưu ở Hà Nội không 
mấy người ở Hoàng thành Thăng Long 
là không biết đến. Rồi nữa, hàng chục 
câu tục ngữ, ca dao, bài vè… có hình 
bóng con trâu được lưu truyền từ đời 
này qua đời khác. Xin được chép lại một 
đôi câu, đôi bài làm ví dụ:

- Trâu năng ăn thì năng cày
- Trâu sợ gió, bò sợ mưa
- Trâu dong, bò dắt
- Buộc trâu đâu, nát rào đấy
- Ruộng dầm, nước cả bùn sâu
Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa
- Trâu khỏe chẳng lo cày trưa
Mạ già, ruộng ngấu không thua bạn 

hiền
- Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà
Làm được ba việc ấy thật là khó thay
- Nghé hành, nghé hẹ
  Nghé chẳng theo mẹ
  Thì nghé theo đàn
  Nghé chớ đi càn
  Kẻ gian nó bắt…
3. Con trâu gắn bó với cuộc sống của 

người nông dân Việt Nam từ bao đời 
nay. Giờ đây, ở các làng quê đã có máy 
cày, máy bừa thay trâu. Nhiều người đã 
gọi các loại máy móc này bằng những 
từ ngữ rất thân thương: “con trâu sắt”. 
Điều đó cho chúng ta thấy, người nước 
ta luôn nhớ về con trâu, nghĩ về con 
trâu với những điều thật tốt đẹp. Năm 
Tân Sửu, nói đôi điều về con trâu trong 
nền sản xuất và văn hóa Việt âu cũng là 
một điều thú vị. n

Trần Hoàng
Cựu GV ĐHSP Huế

(1) và (2): Xin xem “Phong thủy 12 con 
giáp” (GS. Trần Quốc Vượng)- Nxb Thời 
đại. H. 2009, trang 109 và 114.



54

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 01 NĂM 2021

Đáp lại lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc 
trong việc chung tay kiểm soát mức tăng 
nhiệt độ toàn cầu dưới 2oC vào năm 
2100, Việt Nam đã cam kết giảm 9% phát 
thải khí nhà kính so với kịch bản phát 
triển bình thường (BAU) và có thể giảm 
đến 27% vào năm 2030 nếu có trợ giúp 
quốc tế thông qua các giải pháp khác 
nhau; trong đó, có giải pháp tiết kiệm và 
sử dụng hiệu quả năng lượng trong các 
tòa nhà.

Khác với sử dụng năng lượng hiệu 
quả (Energy Efficiency) liên quan đến 
công nghệ và kỹ thuật, sử dụng năng 
lượng tiết kiệm hay tiết kiệm năng lượng 
(Energy Savings) liên quan đến nhận 
thức và thói quen; ví dụ như chọn mua 
các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, 
cài đặt nhiệt độ máy điều hòa hợp lý,... 
Như vậy, các tòa nhà đã được đưa vào 
sử dụng cần tập trung cho tiết kiệm điện 
năng bởi do đây là những giải pháp đơn 
giản, dễ thực hiện và không cần những 
khoản đầu tư tốn kém về công nghệ, kỹ 
thuật cũng như thiết bị. 

Hiện trạng tiết kiệm điện năng 
trong các trường đại học Việt Nam

Hiện nay, việc thực hiện tiết kiệm điện 
năng trong các trường đại học Việt Nam 

thỰc hiỆn tiết KiỆm điỆn năng 
trong các trường đẠi học nhẰM 
gÓP Phần giẢM thiỂu biến đỔi khí hậu 

■ PGS. TS. TrầN aNh TuấN, ThS. Lê Thị PhươNG chi
    Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

vẫn còn ít được phổ biến; tuy nhiên cũng 
đã có một số ít trường đại học đã và đang 
triển khai công tác này trong những năm 
gần đây. 

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã 
chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức 
cho sinh viên về tiết kiệm năng lượng với 
nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
Nhà trường xây dựng và ban hành quy 
chế, quy định về tiết kiệm điện năng. BVU 
đã cho thay toàn bộ hệ thống chiếu sáng 
bằng các bóng đèn tiết kiệm điện tại các 
văn phòng, giảng đường và phòng học; 
cho dán các poster hướng dẫn tiết kiệm 
điện tại tất cả các vị trí có công tắc điện…

Tại Trường Đại học Bách Khoa TP. 
HCM, 3 sinh viên Bùi Thái Luân, Trần 
Ngọc Quý và Lê Trường Phú đã nghiên 
cứu thành công đề án tiết kiệm điện 
và đã được Nhà trường triển khai thực 
hiện. Nhóm nghiên cứu này đã tập trung 
vào hệ thống chiếu sáng và hệ thống 
điều hòa do đây là 2 loại thiết bị sử dụng 
điện chủ yếu ở trường đại học. Nhóm đề 
xuất thay thế các loại bóng đèn cũ bằng 
bóng đèn led tiết kiệm điện; lắp cảm biến 
trong phòng học để mở các dãy đèn ưu 
tiên gần với bục giảng; đèn hành lang 
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thỰc hiỆn tiết KiỆm điỆn năng 
trong các trường đẠi học nhẰM 
gÓP Phần giẢM thiỂu biến đỔi khí hậu 

được quản lý theo hệ thống thời gian 
thực (bật vào 18g tối và tắt lúc 6g sáng), 
tránh mở cả ngày gây lãng phí… Đối với 
máy điều hòa, công tắc điện được tích 
hợp vào trong khóa cửa để phòng tình 
trạng máy vẫn hoạt động khi không có 
người trong phòng.

Trong khuôn khổ Dự án “Hành động 
hướng đến các thành phố ít carbon và 
sử dụng hiệu quả tài nguyên ở Châu Á” 
(Dự án LCC) được tài trợ bởi Cơ quan 
Quản lý Năng lượng và Môi trường Pháp 
(ADEME), UBND thành phố Huế cùng với 
Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa 
học, Đại học Huế đã phát động chiến 
dịch tiết kiệm năng lượng và nước sạch 
công sở vào năm 2012; trong đó có sự 
tham gia của các trường đại học thành 
viên của Đại học Huế. Các poster và sổ 
tay hướng dẫn tiết kiệm năng lượng và 

nước sạch đã được phân phát đến từng 
khoa chuyên môn và các phòng chức 
năng ở các trường thành viên. 

Một số giải pháp tăng cường tiết 
kiệm năng lượng ở các trường đại học

Cam kết từ Ban Giám hiệu Nhà trường
Yếu tố quan trọng nhất trong việc 

tiết kiệm điện năng ở các trường đại học 
chính là chủ trương, cam kết và quyết 
tâm từ ban giám hiệu nhà trường. Để 
triển khai có hiệu quả, Ban Giám hiệu cần 
thành lập nhóm phụ trách tiết kiệm năng 
lượng. Nhóm có nhiệm vụ soạn thảo các 
văn bản tuyên truyền, các quy định hoặc 
hướng dẫn về tiết kiệm điện năng. Nhóm 
phụ trách này cần bao gồm nhân viên 
có chuyên môn về điện kỹ thuật để có 
thể thực hiện kiểm toán năng lượng. Đây 

Poster và sổ tay hướng dẫn tiết kiệm nước sạch và năng lượng ở công sở của dự án LCC
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là quá trình khảo sát, phân tích và đánh 
giá thực trạng các hoạt động tiêu thụ điện 
năng nhằm xác định mức tiêu thụ năng 
lượng cụ thể của từng đơn vị trong trường 
đại học; đồng thời xác định các lĩnh vực sử 
dụng điện năng lãng phí và đưa ra các giải 
pháp tiết kiệm điện.

Đưa ra các quy định hoặc hướng dẫn 
về tiết kiệm năng lượng

Các quy định và hướng cần phải rõ ràng, 
cụ thể, dễ thực hiện và tập trung nâng cao 
nhận thức cũng như kiến thức về tiết kiệm 
điện năng. Các quy định hoặc hướng dẫn 
nên được ưu tiên cho lĩnh vực mua sắm 
các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng 
hình ngôi sao hoặc nhãn năng lượng có 
4 đến 5 sao; chọn mua máy điều hòa có 
công nghệ Inveter hoặc Plasmater, các loại 
đèn led có cảm biến tự động... Tiếp theo là 
các quy định hoặc hướng dẫn về sử dụng 
hệ thống chiếu sáng, chẳng hạn như bố 
trí một công tắc cho mỗi bóng đèn hoặc 
định kỳ vệ sinh hệ thống chiếu sáng. Đối 
với máy điều hòa, cần quy định vệ sinh bộ 
lọc gió ít nhất 3 tháng/lần, bảo trì máy ít 
nhất 1 năm/lần, tắt điều hòa 15-30p trước 
khi ra về, cài đặt nhiệt độ máy khoảng 25-

26oC, sử dụng máy kết hợp kết hợp với 
quạt máy,…

Kiểm tra đột xuất thường xuyên kèm 
theo chế độ thưởng phạt rõ ràng

Để công tác tiết kiệm điện năng trong 
nhà trường mang lại hiệu quả cao, nhóm 
phụ trách cần tiến hành kiểm tra thường 
xuyên việc sử dụng các thiệt bị điện ở tất 
cả các đơn vị, nhất là hệ thống chiếu sáng 
và hệ thống điều hòa. Công tác kiểm tra 
nên được thực hiện thường xuyên và đột 
xuất nhằm kịp thời ngăn chặn và cảnh 
báo các trường hợp sử dụng điện lãng 
phí. Việc kiểm tra cũng có thể được thực 
hiện thông qua hệ thống camera của Nhà 
trường trong trường hợp hệ thống camera 
của trường đại học đủ độ bao phủvàđủ 
mạnh để theo dõi. Những cá nhân hay 
tập thể nào có các ý tưởng sáng tạo hoặc 
thực hiện tốt việc tiết kiệm điện năng 
sẽ được khen thưởng; ngược lại những 
thành phần không thực hiện đúng quy 
định hay hướng dẫn sẽ bị xử phạt bằng 
tiền. Biện pháp xử phạt hành chính như 
thế này cũng đang được một số ngân 
hàng tại Việt Nam áp dụng và mang lại 
hiệu quả cao. n
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Mặc dù chưa biết lúc nào chấm dứt 
nhưng đại dịch Covid-19 đã cho chúng 
ta nhiều bài học, để qua đó sẵn sàng 
chuẩn bị những ứng phó. Đối với ngành 
nông nghiệp và thực phẩm, có 4 bài học 
lớn được rút ra:

i. Đại dịch Covid-19 xuất phát từ một 
điểm là chợ hải sản Vũ Hán, nhưng sau 
đó đã lan rộng khắp thế giới, lây nhiễm 
hàng chục triệu và giết chết hơn triệu 
người. An toàn vệ sinh thực phẩm từ 
một cái chợ do vậy không còn là vấn 
đề nhỏ chỉ riêng một cái chợ, mà là vấn 
đề lớn của quốc gia, của loài người trên 
toàn thế giới. 

ii. Đại dịch Covid-19 lây lan nhanh, 
giết chết nhiều người đã cho thấy hệ 
miễn nhiễm của con người còn quá yếu, 
không chống chọi được với sự tấn công 
của dịch bệnh. Đấy là do cách ăn uống 
cẩu thả và chất lượng thực phẩm chưa 
tốt. Trong thức ăn của chúng ta còn 
thiếu quá nhiều chất dinh dưỡng, đặc 
biệt 6 chất vi lượng quan trọng; Vitamin 
B6, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, 
Magnesium và Kẽm; 

iii. Qua đại dịch con người thấy rõ 
chuỗi cung ứng thực phẩm tươi chỉ 
phục vụ được nhu cầu địa phương trong 
khi chuỗi cung ứng thực phẩm chế biến 
bảo quản được lâu nên có thể phục vụ 
nhu cầu quốc gia và quốc tế; 

iv. Đại dịch Covid-19 xãy ra cho thấy 

việc tập trung sản xuất và cung ứng 
thực phẩm vào một số ít quốc gia  là 
không hiệu quả, ảnh hưởng nặng nề 
đến an ninh lương thực và sức khoẻ con 
người, nhất là đối với các quốc gia nằm 
trong mắc xích chuỗi cung ứng.

Nông nghiệp Việt Nam cần phải làm 
gì và nông dân Việt Nam cần phải thay 
đổi tư duy ra sao để vừa đáp ứng với 
yêu cầu trong nước, vừa thích ứng với 
yêu cầu của thị trường nông sản và thực 
phẩm to lớn của thế giới?

Bài học 1. An toàn thực phẩm là vấn 
đề quốc tế 

An toàn vệ sinh từ một khu chợ ở Vũ 
Hán, Trung Quốc đã ảnh hưởng nặng 
nề đến an toàn của con người trên toàn 
thế giới. Trách nhiệm tổ chức, quản lý, 
mua bán tại chợ do đó không còn là 
trách nhiệm chỉ riêng một cái chợ hay 
một thành phố mà là trách nhiệm của 
quốc gia đối với sức khoẻ của dân mình 
và của con người trên toàn thế giới.

Trong chiều hướng như vậy, nông 
dân Việt Nam phải thay đổi tư duy, phải 
phấn đấu để trở thành người sản xuất 
nông sản và thực phẩm có trách nhiệm, 
không phải chỉ với giới tiêu thụ trong 
nước mà còn với thế giới vì Việt Nam 
đã là một thành viên của cộng đồng 
thế giới. Nông dân toàn cầu là mục 
tiêu cho bất cứ nông dân Việt Nam nào 
muốn sống còn cho thời kỳ sau đại dịch 

đại dịch coVid-19 
và cơ hội cho nông sản Việt
■ GS. NGuyễN Quốc VọNG (*)
 

(*) Trường Khoa học Ứng dụng, 
Đại học RMIT Bundoora Vic 3083, Australia
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Covid-19.
Bài học 2. Bổ sung siêu thực phẩm và 

thực phẩm chức năng cho bữa ăn Việt 
Để tăng cường hệ miễn nhiễm, bữa 

ăn của người Việt cần chú ý hơn về chất 
dinh dưỡng, đặc biệt là bổ sung 6 chất 
vi lượng quan trọng; Vitamin B6, Vitamin 
C, Vitamin D, Vitamin E, Magnesium và 
Kẽm vốn có nhiều trong các loại “siêu 
thực phẩm” và “thực phẩm chức năng”. 

Siêu thực phẩm: là loại thực phẩm 
giàu dinh dưỡng vì chứa nhiều chất 
chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa 
ung thư; chất béo lành mạnh ngăn ngừa 
bệnh tim; chất xơ ngăn ngừa bệnh tiểu 
đường và các bệnh về tiêu hóa và các 
hợp chất hoá học thực vật tạo nên màu 
sắc, mùi vị và nhiều lợi ích cho sức khỏe. 

Tuy nói là siêu thực phẩm, nhưng 
thực ra đó là những thực phẩm thường 
thấy trong bữa ăn của người Việt như 
rau quả, trái cây, cá, sữa, trà xanh v.v… 
Rau cải thuộc họ Cải bắp như cải xanh, 
cải thìa, cải bắp, bông cải xanh, cải ngọt, 
cải làn và các loại rau có màu lục đậm 
như bó xôi, rau dền, rau cần ta cũng 
có chứa nhiều vitamin A, C và K, chất 
xơ, canxi và các khoáng chất khác. Rau 
muống là một siêu thực phẩm vì chứa 
ít calo, nhiều chất xơ, calcium và giàu 
vitamin A, vitamin B1, B2, B6, và vitamin 
C. Tuy nhiên trái Gấc mới chính là siêu 
sao trong nhóm siêu thực phẩm. Hàm 
lượng Lycopene và vitamin A/beta-
carotene trong gấc cao hơn nhiều so với 
các loại trái cây & rau quả khác. 

Khoai lang, bí ngô, bí xanh, đậu và 
ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt cũng 
nằm trong danh sách siêu thực phẩm. 

Cá hồi, cá mòi, cá thu và một số loại 
cá béo khác rất giàu axit béo omega-3, 
được cho là có tác dụng giảm nguy cơ 
mắc bệnh tim và đột quỵ. Tuy nhiên vì 
trong cá thường có chứa thủy ngân, nên 
hãy cẩn thận tránh ăn cá thường xuyên 
và tránh những loại cá có hàm lượng 
thuỷ ngân cao. 

Ở các thị trường Mỹ, EU, Nhật, 

Canada, Úc gần đây có thêm trong danh 
sách siêu thực phẩm một loại “trái cây lạ 
nước ngoài của năm/exotic fruit of the 
year” để chỉ các loại trái cây nhiệt đới 
như xoài, ổi, thanh long, chôm chôm, 
sầu riêng hoặc trái lựu. Những loại trái 
cây lạ nước ngoài này tốt cho sức khỏe, 
nhưng cũng tương đương như các loại 
trái cây “ít lạ” của phương Tây như trái 
việt quất, hoặc nhóm trái mọng/berries 
có chứa một số loại chất dinh dưỡng đặc 
biệt. Ví dụ trái lựu có chứa ellagitannin 
(axit ellagic) có đặc tính chống ung thư thì 
trái mâm xôi đỏ cũng có chứa axit ellagic. 

Thị trường nhập khẩu siêu thực phẩm 
thế giới trong 10 năm qua đã tăng 
trưởng khoảng gần 7%/năm, trong đó 
Mỹ, Trung Quốc và Đức là ba thị trường 
lớn nhất thế giới. Mỹ có kim ngạch nhập 
khẩu các loại trái cây siêu thực phẩm lớn 
nhất thế giới với khoảng 16,4 tỷ USD vào 
năm 2019, trong đó Việt Nam đứng thứ 
6 với sản phẩm trái cây lạ nước ngoài của 
năm như xoài, ổi và các loại trái cây nhiệt 
đới khác với kim ngạch 886,5 triệu USD, 
chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch nhập 
khẩu trái cây của Mỹ vào năm 2019. 

Thực phẩm chức năng là loại thực 
phẩm được người Nhật đề cập đầu tiên 
vào những năm 80s để chỉ những thực 
phẩm chế biến có chứa thành phần có 
thể không nhiều giá trị dinh dưỡng như 
siêu thực phẩm nhưng giúp nâng cao sức 
khoẻ cho người sử dụng. Viện Khoa học 
và Đời sống Quốc tế ILSI (International 
Life Science Institute) cho rằng “thực 
phẩm chức năng là thực phẩm có lợi 
cho một hay nhiều hoạt động của cơ 
thể như cải thiện tình trạng sức khoẻ để 
giảm nguy cơ mắc bệnh hơn so với giá 
trị dinh dưỡng mà nó mang lại”. Thực 
phẩm chức năng do đó nằm ở vị trí giao 
thoa giữa thực phẩm và dược phẩm 
nên người ta còn gọi thực phẩm chức 
năng là thực-phẩm- thuốc. Thực phẩm 
chức năng được chia thành nhiều nhóm, 
nhưng có 2 nhóm Việt Nam có lợi thế 
nhất. Đó là Carotenoids và Probiotics. 
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Carotenoids là thực phẩm chứa 
nhiều vitamin A dưới dạng beta-
carotene. Nghiên cứu cho thấy thị trường 
Carotenoids ở Mỹ sẽ tăng từ 1,5 tỷ USD 
vào năm 2019 lên 2,0 tỷ USD vào năm 
2026 do việc sử dụng carotenoids tự 
nhiên ngày càng tăng - ví dụ như trái gấc, 
trái chanh dây. Gấc rất phong phú Beta-
carotene, Lycopene, vitamin C, vitamin E, 
kẽm có khả năng tăng cường hệ thống 
miễn dịch và cho thấy tác dụng tích cực 
đối với các bệnh ung thư, tim mạch, đục 
thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. 
Lycopene có thể bảo vệ chống lại ung 
thư phổi, dạ dày và tuyến tiền liệt. Gấc 
chứa vitamin A/betacarotene cao gấp 54 
lần so với cà rốt và sắc tố lycopene gấp 
200 lần so với cà chua. Axit béo omega-3 
và các hợp chất trong Gấc cũng có chức 
năng chống viêm. Chanh dây chứa nhiều 
chất xơ, Vitamin A, Vitamin C, Potassium 
và chất Sắt được dùng nhiều dưới dạng 
nước giải khát. 

Probiotics là thực phẩm có chứa men 
vi sinh có lợi cho sức khỏe. Khi ăn thực 
phẩm có chứa men vi sinh, men sẽ xâm 
nhập vào ruột, giúp hệ vi khuẩn đường 
ruột khỏe mạnh. Thực phẩm Probiotic 
bao gồm các sản phẩm sữa chua, một số 
loại phô mai và thực phẩm lên men, Kefir, 

kimchi, miso và dưa cải chua. Kombucha 
là một probiotic gần đây được thế giới 
yêu chuộng. 

Kombucha là loại thức uống làm từ trà 
đen hoặc trà xanh lên men do một nhóm 
vi khuẩn và nấm men/yeast (SCOBY) 
thường được gọi là Kombucha có thị 
trường thế giới khoảng 1,67 tỷ USD, tăng 
trưởng 19.7%/năm, có thể lên đến 7,05 
tỷ USD vào năm 2027. Việt Nam có thể 
sản xuất Kombucha bằng trà Shan tuyết 
cổ thụ vì có hàm lượng chất xơ, catechins 
và tannin cao, rất thích hợp để sản xuất 
dòng sản phẩm Kombucha chất lượng 
cao độc đáo này.

Như vậy sau đại dịch Covid-19, việc 
phổ biến các loại siêu thực phẩm và thực 
phẩm chức năng không những kiện toàn 
cho bữa ăn Việt, mà còn giúp Việt Nam 
tham gia vào thị trường xuất khẩu thế 
giới vì để có siêu thực phẩm như gấc, 
chanh dây, xoài, mít, trà xanh, kombucha 
hoặc các loại thực phẩm chức năng phổ 
biến khác có mặt ở quầy hàng quanh 
năm, hầu như tất cả các nước phát triển 
trên thế giới đều phải nhập khẩu. 

Bài học 3. Phát triển ngành thực 
phẩm chế biến

Đại dịch Covid-19 đã cho thấy chuỗi 
cung ứng thực phẩm tươi chỉ đáp ứng 

Chanh dây/Passion fruit dạng đông lạnh/frozen 
với dung lượng 450g/bịch bán tại siêu thị Costco, tp Sydney, Úc. 
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yêu cầu địa phương trong khi chuỗi cung 
ứng thực phẩm chế biến đáp ứng tốt hơn 
yêu cầu quốc gia, quốc tế. Theo báo cáo 
của Global Food Processing Market ngành 
thực phẩm chế biến sẽ tăng trưởng đột 
biến, lên đến 4.100 tỷ USD vào năm 2024. 
Nguyên nhân là do giới tiêu thụ thay đổi 
nhận thức sau đại dịch nên thay đổi lối 
sống trong đó có cách ăn uống; gia tăng số 
lượng các gia đình hạt nhân (gia đình chỉ 
có 2 thế hệ: cha mẹ và con cái) và phụ nữ đi 
làm. Những tiến bộ về công nghệ chế biến 
cũng góp phần cho sự tăng trưởng của 
ngành thực phẩm chế biến. Báo cáo còn 
cho rằng phân khúc trái cây và rau quả chế 
biến sẽ có mức tăng trưởng cao nhất do xu 
hướng giới tiêu dùng thời kỳ sau đại dịch 
Covid-19 thích dùng thực phẩm chay, bổ 
sung các loại siêu thực phẩm và thực phẩm 
chức năng. Quy mô thị trường trái cây và 
rau quả chế biến thế giới có trị giá hơn 245 
tỷ USD trong năm 2018, tăng trưởng trên 
6,5% mỗi năm, và dự kiến sẽ đạt khoảng 
392 tỷ USD vào năm 2025.  

Sản phẩm trái cây và rau quả khô cũng 
sẽ tăng trưởng nhanh. Trái cây và rau quả 
khô giúp tăng cường lượng chất xơ và chất 
dinh dưỡng và đảm bảo cung cấp chất chống 
oxy hóa một cách hợp lý. Các sản phẩm khô 
có thể sẽ được chọn làm bữa ăn sáng hoặc 
bữa ăn nhẹ cho những người tiêu dùng đang 
tìm kiếm bổ xung thức ăn siêu thực phẩm.

Việt Nam rất có lợi thế về chế biến trái 
cây & rau quả, đặc biệt các loại trái cây 
nhiệt đới như sầu riêng, mít, xoài, ổi, dứa/
khóm, đu đủ, gấc, chanh dây. Tuy có lợi thế 
trong sản xuất nhưng Việt Nam cần phải 
chú trọng hơn về việc áp dụng các quy 
trình sản xuất nông nghiệp tốt, chế biến 
tốt. 

Bài học 4. Kiện toàn chuỗi cung ứng 
thực phẩm 

Đại dịch Covid-19 là một trong những 
nguyên nhân để thế giới nhận thức được 
rằng chuỗi cung ứng thực phẩm và dược 
phẩm đã quá phụ thuộc vào Trung Quốc. 
Tuy chính phủ Mỹ, Nhật đã có các gói hỗ 
trợ tài chính khuyến khích công ty nào của 

họ muốn dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc. 
Nhưng theo khảo sát của công ty tư vấn 
Gartner, Inc. (Mỹ) vào tháng 2 năm 2020, thì 
chỉ mới có 33% công ty đã chuyển nguồn 
cung ứng và sản xuất ra khỏi Trung Quốc 
hoặc có kế hoạch làm như vậy trong hai, 
ba năm tới. Lý do là vì xây dựng chuỗi cung 
ứng không hề dễ, trái lại vô cùng phức tạp. 
Chưa nói trong nhiều thập niên qua, Trung 
Quốc đã cố gắng xây dựng tốt chuỗi cung 
ứng hàng chất lượng cao với giá thành 
thấp cho các sản phẩm công nghiệp, dược 
phẩm, và thực phẩm. Đồng thời vì Trung 
Quốc cũng trở thành một thị trường tiêu 
thụ lớn nên thích hợp với chủ trương “gần 
với khách hàng hơn” của các đại công ty. 
Cho nên nếu Việt Nam muốn trám một số 
trong chuỗi cung ứng nông sản và thực 
phẩm thế giới – ví dụ chuỗi cung ứng trái 
cây và rau quả tươi – thì Việt Nam cần phải 
chú ý làm tốt 7 vấn đề sau: 

Chất lượng thực phẩm: Thời kỳ sau 
đại dịch Covid-19, chất lượng thực phẩm 
- gồm an toàn vệ sinh và chất lượng thực 
phẩm - là yếu tố quan trọng nhất trong 
chuỗi cung ứng trái cây và rau quả tươi vì 
chúng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của 
người tiêu thụ. Vì chuỗi cung ứng thực-
phẩm-tươi cung cấp mặt hàng tươi và an 
toàn vệ sinh kịp thời và đúng chất lượng 
cho khách hàng nên chất lượng cao sẽ 
là yếu tố hàng đầu làm giới tiêu thụ yêu 
thích. Ở Việt Nam, ngoài các tiêu chuẩn 
VietGAP, GlobaGAP về an toàn vệ sinh, cần 
bổ xung thêm các tiêu chuẩn khác về chất 
lượng sản phẩm/quality standards để đáp 
ứng yêu cầu quốc tế. Tiêu chuẩn an toàn 
vệ sinh kém, chất lượng xuống cấp nhanh. 
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao hàng 
Việt Nam có giá trị độc đáo trên trường 
quốc tế. 

Quản lý sau thu hoạch: Sau khi thu 
hoạch trái cây và rau quả tươi, cần phải áp 
dụng các phương pháp xử lý sau thu hoạch 
để duy trì độ tươi được lâu, tránh hư thối. 
Nông dân Việt Nam sản xuất nhỏ lẻ nên 
hầu như không có kỹ thuật hay máy móc 
nào dành cho sản phẩm sau thu hoạch 
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nên đã gây tổn thất lớn. Nhiều báo cáo cho 
biết Việt Nam đã mất khoảng 10- 30% sản 
lượng nông sản vì đã không xử lý sau thu 
hoạch. 

Bao bì, đóng gói: Đối với hàng hóa tươi 
như trái cây & rau quả, cần phải có bao bì 
thích hợp để duy trì chất lượng và bảo quản 
được lâu. Tuy chi phí vật liệu bao bì & đóng 
gói sẽ nâng giá thành, gây khó khăn trong 
việc cạnh tranh giá bán, nhưng mất chất 
lượng và hư thối nhanh còn làm cho nông 
dân thiệt hại nhiều hơn. 

Quản lý chuỗi lạnh: Việt Nam thuộc 
vùng nhiệt đới, nóng ẩm quanh năm, thực 
phẩm tươi dễ bị hư thối nên cần dây chuyền 
lạnh để bảo quản. Dây chuyền lạnh gồm kho 
lạnh ở vùng nguyên liệu, hệ thống lạnh cho 
xe hàng, kho lạnh nơi tập kết & phân phối, 
và cuối cùng là hệ thống lạnh ở cửa hàng 
bán lẻ. Thiếu một trong dây chuyền lạnh nói 
trên, hoặc năng lực dây chuyền lạnh không 
đủ cũng sẽ gây khó khăn trong việc kinh 
doanh vì chất lượng giảm, hư hỏng tăng. 

Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng đóng một 
vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng 
thực phẩm tươi. Cơ sở hạ tầng phù hợp và 
đầy đủ giúp nông dân sản xuất tốt, giao 
hàng đúng hẹn, và bảo đảm hàng chất 
lượng cao. Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, đặc 
biệt đường nội đồng ở ĐBSCL còn quá thô 
và chật hẹp nên phần lớn nông sản phải 
đóng trong cần xé, và thồ bằng xe máy hoặc 
các phương tiện thô sơ khác làm nông sản bị 
dập nát, là trở ngại chính của chuỗi cung ứng, 
dẫn đến thất thoát cao. Cần chú ý ĐBSCL là 
nơi cung cấp 90% lượng xuất khẩu gạo; hơn 
60% xuất khẩu trái cây; 87% sản lượng cá tra/
basa; và gần 100% xuất khẩu tôm của cả nước. 

Vận chuyển: Giao thông vận tải tiện lợi, 
thông thoáng giúp hàng hóa được giao cho 
khách hàng đúng thời hạn, đúng chất lượng, 
với giá cạnh tranh. Giao thông vận tải còn 
đóng vai trò quan trọng hơn cho chuỗi cung 
ứng thực-phẩm-tươi như trái cây & rau quả 
vì thời hạn sử dụng ngắn, dễ hư thối. Thách 
thức về giao thông vận tải ở Việt Nam rất 
lớn vì hệ thống giao thông chưa rộng khắp 
và chất lượng đường xá chưa tốt, đặc biệt 

ở các tỉnh ĐBSCL là nơi xuất khẩu các mặt 
hàng nông sản quan trọng như gạo, trái 
cây, tôm, cá. Ví dụ vận chuyển nông sản từ 
Cần Thơ lên TP HCM với khoảng đường chỉ 
100-130 cây số mà đã mất đến 3-4 giờ và đi 
qua rất nhiều trạm thu phí BOT. Trong xuất 
khẩu phí vận chuyển lại càng đắt đỏ hơn. 
Thực tế cho thấy phí vận chuyển vải thiều 
tươi từ Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sang thành 
phố Sydney, Úc vào thời điểm năm 2016 đã 
chiếm đến 57% của giá vốn 192.000 VND/
kg (tương đương khoảng 11,5 đô la Úc/kg), 
trong khi giá bán vải thiều của Úc ở chợ vào 
chính vụ chỉ với 8 đô la Úc/kg. 

Kiến thức và nhận thức của nông dân: 
Nông dân Việt Nam có kiến thức cao trong 
việc áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới 
để sản xuất các loại cây, con cho năng suất 
cao. Nhưng nông dân Việt Nam có vẻ như có 
nhận thức không cao về trách nhiệm an toàn 
vệ sinh thực phẩm cho những bước tiếp 
theo trong chuỗi cung ứng như xử lý sau 
thu hoạch, bao bì, bảo quản, giao thông, và 
chất lượng tại bàn ăn. Nếu không có kiến 
thức đúng trong sản xuất và trình độ nhận 
thức cao về chuỗi cung ứng, thì ngành nông 
nghiệp và thực phẩm Việt Nam khó có thể 
chiếm chỗ đứng trong thị trường thế giới, 
vì sau đại dịch Covid-19, tuy giới tiêu thụ rất 
quan tâm đến an toàn vệ sinh và chất lượng 
nông sản và thực phẩm, nhưng giá bán hợp 
lý, rẻ cũng là một yếu tố không kém phần 
quan trọng. 

Làm tốt chuỗi cung ứng nông sản và 
thực phẩm bằng cách cải thiện đường nội 
đồng; xây dựng hệ thống giao thông tiện lợi 
để giảm phí vận chuyển; nâng cao tay nghề 
và nhận thức trách nhiệm của nông dân sẽ lôi 
cuốn nhiều nhà đầu tư tìm về nông thôn xây 
dựng cơ sở chế biến nông sản và thực phẩm. 
Việc làm này vừa giải quyết việc tiêu thụ toàn 
bộ nông sản, vừa cung cấp công ăn việc làm 
cho nông thôn, mà lại vừa giảm thiểu được 
làn sóng người trẻ di dân lên thành phố tìm 
việc. Tất cả những động thái nói trên thực ra 
chính là xây dựng một nền nông nghiệp bền 
vững cho nông thôn và nông dân Việt Nam 
vào thời kỳ sau đại dịch Covid-19. n
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Theo Nho giáo, trong năm chữ Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín của ngũ thường thì 
“khiêm tốn, khiêm nhường” (KT KN) 
thuộc chữ Lễ. Lễ là phương cách đối nhân 
xử thế của người có giáo dục, có văn hóa. 
Vì thuộc Lễ cho nên KT KN chủ về hình 
thức, thường thể hiện qua hành động, cử 
chỉ, cách ăn mặc, thái độ của con người, 
đặc biệt là qua lời nói. Theo tự dạng chữ 
Hán, khiêm nhường hay khiêm nhượng (
謙讓) được cấu tạo với bộ ngôn言, nên 
ý nghĩa thiên về lời ăn tiếng nói. Ý nghĩa 
này càng được củng cố một cách hợp lý 
khi ta biết rằng bên cạnh KN lại có thêm 
từ Khiêm xưng (xưng hô khiêm nhường), 
trong đó, xưng là hành động nói năng. 
Xem xét thêm chữ Tốn孫 trong khiêm tốn, 
ta lại thấy, chữ này có nguồn gốc biến 
âm từ Tôn孫 (có nghĩa là “cháu”, đồng 
tự dạng với Tốn), nên Tốn chỉ cung cách 
ứng xử của kẻ dưới, thuộc hàng con cháu. 
Là con cháu, tất nhiên phải có cử chỉ nói 
năng cung kính, lễ phép đối với các bậc 
trưởng thượng như ông bà, cha mẹ, chú 
bác... Quan sát kỹ hơn một tí nữa, ta lại 
thấy một điều khá là thú vị trong cấu tạo 
ngữ nghĩa các từ ghép với chữ Khiêm như 
khiêm nhường, khiêm nhượng, khiêm tốn, 
khiêm cung, khiêm hạ. Ở các từ ghép này, 
từ tố thứ hai (nhường, nhượng, tốn, cung, 
hạ) được dùng như những dấu hiệu minh 
họa, cụ thể hóa cho cách thức thể hiện 
của chữ Khiêm. Các dấu hiệu ấy cho thấy, 
muốn thực hiện chữ Khiêm, rõ ràng là 
phải biết nhún nhường, nhân nhượng, từ 
tốn, cung kính, hạ mình trong cách ăn nói, 
đối xử với mọi người! Cho nên, theo nhận 

thức của người xưa, người khiêm nhường 
là người khi giao tiếp luôn phải có ý thức 
giữ gìn lời lẽ, cử chỉ sao cho từ tốn, nhún 
nhường, không khoe khoang, tự phụ hay 
tự cao tự đại. Nói chung, chữ Khiêm dạy 
cho con người phép tắc xã giao, ứng xử với 
nhau, đặc biệt là qua lời nói, một cách lịch 
sự, có văn hóa. Bởi vì,nói như Pythagore, 
“lời nói chính là hơi thở của tâm hồn”, nói 
nôm na có nghĩa là hình thức giao tiếp 
bộc lộ tính cách con người rõ ràng nhất.

Theo nhận thức luân lý và ngôn ngữ, 
KT KN là một đức tính tốt, mang nét 
nghĩa tích cực “khen ngợi”. Đối lập với 
đức tính ấy là sự kiêu ngạo, trịch thượng, 
tự phụ hay tự cao tự đại. Đã là đối lập, 
tất nhiên các từ ngữ này mang ý nghĩa 
tiêu cực, bao hàm ý “chê trách, phê phán”. 
KTKN tạo nên bước lùi để nhìn nhận mình 
và thấy rõ người, là điều kiện thuận lợi để 
học tập, rèn luyện bản thân, nâng cao tri 
thức. Trái lại, tính kiêu ngạo, tự phụ làm 
cho người ta đánh mất chính mình, dễ 
dàng rơi vào ảo tưởng ta là “nhất thiên 
hạ”, là “trung tâm của vũ trụ”, do đó khó 
bề nhận ra lẽ phải, đúng sai để sửa mình, 
học hỏi thêm.

Theo quy luật tự nhiên, nước bao giờ 
cũng chảy về chỗ trũng. Sông biển sâu 
nên chứa được nhiều nước. Cũng vậy, 
người KTKN tự đặt mình ở chỗ thấp nên 
có cơ hội tiếp thuđược nhiều tri thức; còn 
người kiêu ngạo, tự cao tự đại, thích đặt 
mình ở vị trí cao nên hiểu biết thấp kém, 
khô cằn như dòng sông con suối cạn 
nguồn. Chân lý ấy, từ xa xưa, đã được nhà 
hiền triết Hy Lạp Ésope đúc kết: “Sự tự 

chÀo năm mỚi, 
cày xới mấy từ… khó nhớ!
■ TS. NGuyễN Quốc DũNG
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cao tự đại càng to thì tâm trí càng nhỏ”.
Ở đời, người có đức KT, KN là người 

khôn ngoan, giản dị, ăn nói đúng mực, 
dịu dàng, dễ nghe. Đúng vậy, ca dao ta 
có câu:

Chim khôn hót tiếng rảnh rang
Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe.
Thật là hữu lý khi một danh ngôn thế 

giới nói rằng “sự quyến rũ lớn nhất của 
mọi quyền năng là tính khiêm tốn”(L. M. 
Alcott). Bởi vì, đằng sau sự khiêm tốn ấy 
là cả một bầu trời quyến rũ của hiểu biết, 
trí tuệ và khôn ngoan! Người càng khôn 
ngoan, hiểu biết nhiều lại càng sống 
hết sức khiêm tốn, giản dị. Trong lịch sử 
dân tộc nói riêng, lịch sử nhân loại nói 
chung, không hiếm những nhà bác học, 
hiền triết, thi nhân… là biểu tượng của 
sự KTKN. Bác Hồ là một tấm gương tiêu 
biểu. Cách nói nghịch ý “dại khôn, khôn 
dại” của nhà thơ ẩn dật Nguyễn Bỉnh 
Khiêm là một chứng lý:

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao.
Ngay như Đức Phật Thích Ca, một vĩ 

nhân của mọi thời đại, thật khiêm tốn 
khi nói rằng những lời thuyết giảng của 
Ngài chỉ là ngón tay chỉ trăng và khuyên 
chúng sinh đừng lầm tưởng ngón tay ấy 
là mặt trăng! Hay như Albert Einstein, 
một nhà bác học thiên tài của thế kỷ XX, 

cũng đã từng xem mình là một người 
bình thường như bao người bình thường 
khác khi tâm sự: “Tôi chưa bao giờ gặp 
một người ngu đến nỗi tôi không học được 
điều gì từ người ấy”. Có nghĩa là, khi tiếp 
xúc với bất cứ một ai đó, ta cũng có thể 
học được ở họ một điều mình chưa biết. 
Ý tưởng ấy bên trời Tây quả là một đồng 
cảm với suy nghĩ bao đời nay của tiên 
tổ mà hẳn chúng ta đã từng được nghe 
thấy, chứng nghiệm: “Tam nhân đồng 
hành tất hữu ngã sư” (Ba người cùng đi 
đường với nhau ắt có một người là thầy 
mình). Đông Tây hội ngộ! Ôi, chân lý đâu 
chỉ ở bên kia dãy núi Pyrénée!

Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 
Sàng khôn ấy chắc chi sẽ gặt hái được 
nếu ai đóvì cái “tôi vĩ đại” của mình, vì “lẽ 
hơn thua” mà đánh mất đi mấy chữ KTKN 
trong giao tiếp, ứng xử; đơn giản hơn 
là chưa hiểu hết được câu tục ngữ “im 
lặng là vàng” để lắng nghe chuyện dại 
khôn của thiên hạ. Nhớ xưa, đầu xuân, 
vua chúa có lễ Tịch điền để khai mở 
vụ mùa năm mới; nay nhân dịp ấy, xin 
mạo muội cày xới mấy chữ được xem 
là… “khó nhớ” để cầu chút lộc đầu xuân 
trong ruộng đồng di sản của ngôn ngữ 
cha ông. Rất mong được nghe nhiều lời 
hữu ích và xin được miễn thứ nếu có điều 
gì chưa phải.

 Xuân Tân Sửu, 2021.
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Sinh viên Phan Đình Thắng, Chi hội 
K51B, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường 
Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận Giaỉ 
thưởng Sao Tháng Giêng của Trung ương 
Hội Sinh viên Việt Nam

Từ khi bắt đầu học tập tại Trường 
Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Phan 
Đình Thắng đã được phân công làm 
lớp trưởng của lớp K51B Quản trị Kinh 
doanh. Là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Thắng luôn tham gia xây 
dựng Chi Đoàn, Liên Chi Đoàn nơi mình 
đang sinh hoạt, góp phần xây dựng 
phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội 
Sinh viên từ cấp trường, cấp Đại học 
Huế, cấp Tỉnh Đoàn cũng như các hoạt 
động xã hội, hợp tác hội nhập quốc tế. 
Vì vậy, trong gần 4 năm làm công tác 
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Thắng 
đã nhận được rất nhiều phần thưởng 
cao quý: Giấy chứng nhận của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn vì “Đã 
đóng góp vào sự thành công của Hội 
nghị Đặc biệt Quan chức Cấp cao Nông 
lâm nghiệp ASEAN Special SOM – AMAF 
40; Giấy chứng nhận danh hiệu “Sinh 
viên 5 tốt ” Cấp Tỉnh Đoàn Thừa Thiên 

Sao Tháng Giêng 
Phan Đình Thắng

Huế năm học 2018- 2019; Giấy chứng 
nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao 
Tháng Giêng” cấp Đại học Huế các năm 
2018, 2019 và nhiều thành tích nổi bật 
khác trong các phòng trào đoàn, hội. 

Tuy tham gia tích cực các hoạt động 
Đoàn – Hội nhưng Phan Đình Thắng 
vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng 
chính là học tập. Thắng luôn xác định 
rõ nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả nhất 
của một người sinh viên là học tập và 
nghiên cứu khoa học. Học tập phải 
luôn gắn liền với tư tưởng “Học tập, rèn 
luyện vì ngày mai lập nghiệp”. Với sự 
nỗ lực không ngừng của bản thân, sự 
giúp đỡ của thầy cô bạn bè, Thắng đã 
không ngừng tiến bộ. Năm học 2019-
2020 Thắng được trao tặng danh hiệu 
“Sinh viên Xuất sắc”. và là sinh viên luôn 
nằm trong tốp đầu của Khoa về học tập 
và rèn luyện xuất sắc. Bên cạnh việc học 
tập, Thắng còn tham gia tích cực vào 
công tác nghiên cứu khoa học bằng 
việc đăng kí thực hiện và gửi bài tham 
dự hội thảo khoa học 2020 “Tiêu dùng 
và sản xuất bền vững” với đề tài: “Đánh 
giá mực độ nhận biết của người tiêu 

Ban tổ chức Ngày hội “Hiến máu Tình nguyện năm 2020” 
của Đoàn Thanh niên – Hội Hội sinh viên Đại học Huế

Hỗ trợ tặng quà người dân vùng ngập lũ, 
vùng bị cô lập hoàn toàn,
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dùng tại Thừa Thiên Huế đối với thương 
hiệu Trà rau má Quảng Thọ”; tham gia tích 
cực cùng nhóm nghiên cứu trong việc thu 
thập tài liệu và khảo sát dữ liệu sơ cấp, 
thứ cấp, phục vụ cho đề tài: “Nghiên cứu 
xu hướng đào tào marketing trong thời đại 
số”, triển khai thực hiện cuộc vận động 
phong trào “Sinh viên 5 Tốt” và cuộc vận 
động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo 
dục thân thiện, lành mạnh” do Trung ương 
Hội Sinh viên Việt Nam phát động cho 
sinh viên trong trường.

Năm học vừa qua là một năm đầy biến 
động với diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
Covid-19 và thiên tai bão lũ nhưng mới tinh 
thần thanh niên xung phong tình nguyện 
vì cộng đồng, Thắng đã trực tiếp tham gia, 
kêu gọi, hỗ trợ cũng như tổ chức nhiều 
chương trình tuyên truyền cách thông 
tin về việc bảo vệ sức khỏe, cách phòng 
chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; cùng 
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học 
Huế trao nước rửa tay, khẩu trang, nhu yếu 

phẩm; tham gia cùng CLB CEO Huế làm 
Leader phụ trách nhóm làm bánh mì miễn 
phí phục phụ chương trình “Buổi sáng yêu 
thương” phát mỗi ngày 300 bánh mì đến 
người dân khó khăn chịu ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại, Phan Đình Thắng đảm nhiệm 
các trọng trách: Ủy viên BCH Hội Sinh viên 
và Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh 
tế, Đại học Huế; Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
Sinh viên 5 Tốt Đại học Huế (Thế hệ thứ 
1); Lớp trưởng Lớp K51B Quản trị Kinh 
doanh. Tương lai, Phan Đình Thắng 
mong muốn được tiếp tục học tập và 
công tác trong môi trường giáo dục, 
công tác đoàn, hội. Thắng chia sẻ: ”Công 
tác đoàn hội giúp em có thể truyền cảm 
hứng cũng như giúp đỡ các bạn sinh 
viên các thế hệ tiếp theo. Mục tiêu tới 
đây em sẽ cố gắng hoàn thành chương 
trình học, tốt nghiệp với bằng giỏi xuất 
sắc và sau đó sẽ cố gắng thi tuyển để vào 
mội trường mong muốn”. n

BÌa 3






