
THÁNG 11/2018THÁNG 11/2021
Số 112

20/11/1982 - 20/11/2021
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/1982 - 20/11/2021
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 



  �ư của Giám đốc Đại học Huế gửi �ầy Cô giáo, viên chức và 
người lao động ................................................................................. 1

   Bàn về quản trị và chiến lược phát triển của Đại học Huế ....... 2
   Đại học Huế: Vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chiến 

lược quốc gia và phát triển vùng ................................................... 7
   Chuyển đổi số: Chiến lược và giải pháp cho cơ sở giáo dục.... 10
   Nhiều tạp chí khoa học của Đại học Huế được hội đồng giáo 

sư nhà nước quyết định nâng điểm năm 2021 ......................13
   Tái cấu trúc bộ máy phát triển Đại học Huế thành Đại học 

Quốc gia ......................................................................................... 15
   GS.BS.NGND. Trần Hữu Dàng - Người của nhiệt huyết......... 19
   Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ ............................................................................................... 21
   Đa dạng các phương thức quảng bá tuyển sinh ........................ 23
   Tuyển sinh đại học năm 2021: Những thích ứng trong tình hình 

mới .................................................................................................. 25
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nguồn nhân lực và sự vận 

dụng ở Việt Nam hiện nay ........................................................... 28
   Đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu xã hội cho khu vực 

miền Trung và Tây Nguyên.......................................................... 33
  Tuổi trẻ Đại học Huế phát huy thế mạnh đặc thù trong hoạt động 

tình nguyện .................................................................................... 35
   Tiếp bước truyền thống con đường huyền thoại....................... 38
   Mô hình giáo dục đại học khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo........ 39
   Dự án CDAE: Đào tạo sinh thái nông nghiệp đáp ứng nhu cầu 

xã hội............................................................................................... 41
   Nguyễn �ị Kim Anh - Bông hoa nghị lực giữa đời thường....44
   15 quyển sách người làm giáo dục nên đọc ............................... 46
   Những người �ầy đại học của tôi .............................................. 50
   Một số liên hệ giữa Toán cao cấp và thực tiễn........................... 53
  Đôi điều về cách gọi tên các bậc phân loại động, thực vật........ 58
   Kiến trúc Nhà vườn truyền thống Huế: nhận diện và giải pháp 

phát triển thương hiệu.................................................................. 60
  COVID xuất hiện, nó nhắc nhở chúng ta phải thích nghi 

chuyện gì? ......................................................................................64
   Trang thơ: Nhớ Cô giáo xưa, Nghề yêu thương và khát vọng, 

Sài Gòn ơi

* In 600 bản, khổ 20,5x28,5cm tại Công ty Cổ phần in 
�uận Phát, 15 Trần Cao Vân - Huế. ĐT: 0234.3885789. 
Giấy phép xuất bản số: 16/2021/GP-XBBT do Sở �ông 
tin và Truyền thông �ừa �iên Huế cấp ngày 27 
tháng 9 năm 2021. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 
năm 2021.

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
TS. Đỗ �ị Xuân Dung

Phó Giám đốc Đại học Huế

PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
TS. Trần Bình Tuyên
Giám đốc NXB ĐHH

TS. Nguyễn Công Hào
Trưởng Ban ĐT&CTSV ĐHH

ỦY VIÊN
�S. Nguyễn �ị Ái Hữu

Văn phòng ĐHH
�S. Nguyễn Văn Hòa

Phó Chánh Văn phòng ĐHH
TS. Đỗ Mạnh Hùng

Phó Trưởng Ban TCCB ĐHH
�S. Đặng �ị �ái Hòa

Văn phòng ĐHH

THƯ KÝ TOÀ SOẠN
�S. Nguyễn �ị Ái Hữu

TRỊ SỰ
�S. Nguyễn �ị Ái Hữu

TRÌNH BÀY
Mai �ị Phương �y

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC BAN BIÊN TẬP
Địa chỉ: 03 Lê Lợi, Tp. Huế
Điện thoại: 0234. 3832093 

Fax: 0234. 3825902
Email: bantin_dhh@hueuni.edu.vn

Ảnh bìa 1: Lễ khai giảng năm học 2021-2022

Với các tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, PGS.TS. Huỳnh 
Văn Chương, TS. Đỗ �ị Xuân Dung, PGS.TS. Lê Anh Phương, 
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, TS. Bùi Văn Lợi, PGS.TS Nguyễn 
Hoàng, PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật, NGƯT. Đỗ Xuân Cẩm, TS. 
KTS Nguyễn Ngọc Tùng, Võ Ca Dao... 



1

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2021

Thư của Giám đốc đại học huế 

Thư của Giám đốc đại học huế 
GỬi ThẦY cÔ GiáO, ViÊN chỨc VÀ NGưỜi LaO đỘNG

NhÂN NGÀY NhÀ GiáO ViỆT Nam 20 TháNG 11

Kính gửi: Quý Thầy, Cô giáo, viên chức và người lao động Đại học Huế
Ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của Nhà giáo Việt Nam, là 

ngày mà toàn xã hội thể hiện những tình cảm tốt đẹp và trân trọng nhất với Thầy, 
Cô giáo – những người đã đóng góp tâm sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp giáo 
dục và đào tạo nhân tài cho đất nước. Nhân dịp này, thay mặt Ban Giám đốc Đại 
học Huế, tôi xin gửi đến quý Thầy, Cô giáo cùng toàn thể viên chức, người lao 
động của Đại học Huế đang công tác và đã nghỉ hưu lời tri ân và lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất.

Năm học qua, mặc dù có nhiều khó khăn và ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng 
với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và bằng sự nỗ lực của chính mình, Đại học 
Huế đã đạt được những thành tích quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng 
đội ngũ góp phần khẳng định vị trí của Đại học Huế trong lộ trình phấn đấu xây 
dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ 
Chính trị và Nghị quyết số 83-NQ/CP của Chính phủ. 

Những thành quả đạt được đó là nhờ vào sự cống hiến, đóng góp tâm huyết 
của quý Thầy, Cô giáo và toàn thể viên chức, người lao động Đại học Huế qua 
nhiều thế hệ. Thay mặt lãnh đạo Đại học Huế, tôi xin được ghi nhận và biểu dương.   

Yêu cầu hội nhập quốc tế, tác động của cuộc cách mạng 4.0 và ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19 đặt ra cho đất nước, toàn ngành Giáo dục nói chung và Đại 
học Huế nói riêng nhiều cơ hội và thách thức. Với thực tế đó, tôi mong rằng quý 
Thầy, Cô giáo và toàn thể viên chức, người lao động Đại học Huế tiếp tục phát huy 
truyền thống, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để chung tay xây dựng Đại học Huế 
ngày càng phát triển vững chắc. 

Trong niềm vui chung này, tôi cũng xin phép được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế; Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa 
phương đã quan tâm, chỉ đạo và động viên, hỗ trợ Đại học Huế trong suốt quá 
trình xây dựng và phát triển. 

Cuối cùng, tôi xin gửi đến quý Thầy, Cô giáo, toàn thể viên chức, người lao động 
Đại học Huế và gia quyến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Trân trọng!
GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh
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Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại 
học thế giới năm 2021 do Times Higher 
Education (THE) thực hiện, ngoài chiếm số 
đông là các trường đại học của Hoa Kỳ và 
Vương Quốc Anh, đáng chú ý ở châu Á, 
Cộng hòa Nhân dân (CHND) Trung Hoa có 
2 trường vào tốp 20 tốt nhất thế giới gồm 
Đại học Thanh Hoa (10) và Đại học Bắc Kinh 
(15). Để có được 2 trường đại học lọt vào 
Top 20 thế giới, hãy thử tìm hiểu và nhìn 
lại chiến lược giáo dục đại học của CHND 
Trung Hoa và sâu hơn nữa là Luật Giáo 
dục đại học của CHND Trung Hoa được 
thông qua tại Phiên họp thứ tư của Ủy ban 
Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn 
quốc lần thứ IX ngày 29 tháng 8 năm 1998. 
Theo Lệnh số 7 của Chủ tịch nước CHND 

Trung Hoa ngày 29 tháng 8 năm 1998 và có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1999, 
đã nổi lên một chiến lược dài hơi của Nhà 
nước cho giáo dục đại học, trong đó chú 
trọng và tập trung lớn nhất là làm rõ được 
vai trò của Nhà nước trong việc định hướng 
chiến lược và ưu tiên đầu tư vào các đại học 
để mang tầm quốc tế, phân định rõ vai trò 
quản lý của Đảng, của Ban giám hiệu trong 
lãnh chỉ đạo, quản trị nội bộ, quản lý các đại 
học công lập. Trong Luật Giáo dục đại học 
của CHND Trung Hoa, đáng chú ý là 3 điều 
lớn (Nguồn: moe.gov.cn) như là kim chỉ 
nam định hướng cho sản phẩm đầu ra của 
giáo dục đại học quốc gia và đã được luật 
hóa, xin trích lược mang tính tham khảo, 
đó là:

BÀN VỀ QUẢN TRỊ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
CỦA ĐẠI HỌC HUẾ
■  NGƯT, PGS.TS. HuỳNH VăN CHƯơNG
     Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
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* Trong phát triển giáo dục đại học xã hội 
chủ nghĩa, Nhà nước phải lấy chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông và học thuyết 
Đặng Tiểu Bình làm kim chỉ nam và tuân theo 
những nguyên tắc cơ bản trong Hiến pháp. 
(Điều 3) 

* Giáo dục đại học được thực hiện theo 
nguyên tắc giáo dục của Nhà nước, phục vụ sự 
nghiệp hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa và kết hợp 
với lao động sản xuất, để người học trở thành 
người xây dựng và kế tục sự nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, theo một cách toàn diện về mặt đạo đức, 
trí tuệ và thể chất. (Điều 4)

* Nhiệm vụ của giáo dục đại học là đào tạo 
con người trở thành những chuyên viên cao 
cấp, có tinh thần sáng tạo và khả năng thực 
hành, phát triển khoa học, công nghệ, văn hóa 
và đẩy mạnh sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ 
nghĩa. (Điều 5)

Bàn luận qua về giáo dục đại học của CHND 
Trung Hoa, rất gần với hệ thống giáo dục đại 
học của Việt Nam, để thấy muốn có những đại 
học được xếp hạng cao, có thương hiệu và uy 
tín trên thế giới như một số đại học của CHND 
Trung Hoa đã làm được chắc chắn không phải 
ngày một, ngày hai và rất cần sự hỗ trợ, đầu tư 
có định hướng, chiến lược rõ ràng của Nhà nước 
cả về cơ chế chính sách và nguồn lực. Đặc biệt 
là sự năng động vươn lên, mạnh mẽ của các 
chủ thể đại học theo hướng tự chủ, trước hết 
là tự chủ về học thuật đến từng giảng viên, nhà 
nghiên cứu; tự chủ về cơ cấu tổ chức, đội ngũ, 
bộ máy và tiếp đến là tự chủ về tài chính. Mỗi 
đại học cần có một hệ thống quản trị nội bộ tốt, 
tường minh về pháp lý, chịu trách nhiệm rõ về 
giải trình với xã hội. Và đây cũng chính là điểm 
còn hạn chế thời gian qua của giáo dục đại học 
công lập của Việt Nam.

Ngày 30/9/2016 tại Hà Nội, phát biểu của 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội 
thảo “Tự chủ đại học – cơ hội và thách thức” đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là “Cách hiểu về 
tự chủ đại học hiện nay bị “lệch” quá nhiều về 
tài chính mà ít chú ý đến vấn đề chuyên môn, 
học thuật, bộ máy tổ chức, nhân sự. Chúng ta 
cần nhìn nhận cho đúng bản chất của tự chủ 
đại học”.

Trở lại vấn đề vị trí của các trường đại học 

Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế trong 
3-5 năm trở lại đây, nhìn chung đã có xuất hiện 
một số đại học trong bảng xếp hạng nhưng vẫn 
còn rất khiêm tốn và thường có thứ hạng chưa 
cao. Trong đó, tập trung luôn hiện hữu nhóm 
các trường luôn có tên trong top 6 của Việt Nam 
mà ít có sự thay đổi và tăng thêm các trường đại 
học khác. Chẳng hạn theo Bảng xếp hạng năm 
2022 của QS, hai Đại học Quốc gia của Việt Nam 
cùng trong hạng 801-1000, Trường Đại học Tôn 
Đức Thắng: 1001-1200 và Trường Đại học Bách 
Khoa Hà Nội: 1201+. Tiếp đến là các đại học 
vào Top châu Á gồm Trường Đại học Duy Tân 
và Đại học Huế. Nếu không tính các trường đại 
học tư thục, Đại học Huế luôn nằm trong top 
4 -5 các trường đại học tốt nhất trên các bảng 
xếp hạng hiện nay của Việt Nam. Đây có thể nói 
là một sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn trong 5 
năm qua để đến nay từ vị trí 450-500, Đại học 
Huế đã vươn lên tốp 401-450 các trường đại 
học châu Á theo xếp hạng QS ranking trong hai 
năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, để vươn lên được 
Top 300 châu Á như quyết tâm của Đại học Huế 
và trong lộ trình trở thành Đại học Quốc gia 
như Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 
của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 
27/5/2020 của Chính phủ, thì phải nhìn nhận 
thẳng thắng là Đại học Huế cần phải nỗ lực và 
giải quyết nhiều vấn đề. Trong đó, nổi lên là vấn 
đề quản trị đại học theo mô hình 2 cấp, tự chủ 
đại học, vấn đề tăng đội ngũ và danh tiếng học 
thuật, chất lượng đầu vào và đầu ra của các trình 
độ đào tạo, sản phẩm khoa học công nghệ, kết 
nối doanh nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo trong giảng viên và sinh viên, kết nối cựu 
sinh viên,...

Nhìn nhận được những thuận lợi và khó khăn 
của Đại học Huế trong giai đoạn hiện tại, nhất là 
sau Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục đại học (Luật 34), Nghị định 99/2019/
NĐ-CP, Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT và Nghị 
định 60/2021/NĐ-CP về tự chủ của các đơn vị 
sự nghiệp công lập có hiệu lực, ngay sau Đại hội 
Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-
2025, Đảng ủy Đại học Huế đã xem xét, bàn bạc 
và thống nhất ban hành Nghị quyết số 13 về 
”Quản trị Đại học Huế theo định hướng Đại học 
Quốc gia và phù hợp thực tiễn mô hình Đại học 
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hai cấp” để tập trung lãnh chỉ đạo và nghiên 
cứu, xây dựng được mô hình quản trị nội bộ đại 
học cho đặc thù đại học vùng và đại học quốc 
gia trong thời gian tới. Mô hình quản trị đại học 
trong điều kiện tự chủ đại học đang phải thực 
hiện theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Theo dự 
thảo phương án tự chủ tài chính trình Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Đại học Huế có 2 trường đại học 
thành viên đề xuất tự chủ nhóm 1, bao gồm tự 
chủ chi thường xuyên và chi đầu tư; 2 trường tự 
chủ nhóm 2, tức là tự chủ chi thường xuyên; các 
trường đại học, viện, trung tâm còn lại đăng ký 
mức tự chủ nhóm 3, tức chỉ tự chủ chi thường 
xuyên một phần. Điều này có thể nhận thấy các 
đơn vị trong Đại học Huế cũng có các mức tự 
chủ khác nhau, dẫn đến mô hình quản trị đại 
học, phân cấp, phân quyền để thực hiện quyền 
tự chủ cũng sẽ có sự khác nhau khi thực thi mức 
độ tự chủ, dự kiến vào giữa năm 2022. Nghị 
quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học 
Huế khóa VI đã nêu rõ quan điểm chung khi xây 
dựng mô hình quản trị và tự chủ đại học, đó là: 

- Xây dựng và phát triển mô hình quản trị 
Đại học Huế theo mô hình Đại học Quốc gia 
phải trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các 
tiềm năng, lợi thế; nâng cao hiệu quả quản trị 
hệ thống của Đại học Huế; phát huy tối ưu các 
nguồn lực dùng chung; thu hút người học, tăng 
cường công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định, 
xếp hạng, tạo môi trường học thuật tự chủ để 
khai phóng trí tuệ và tài năng.

 - Tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh 
mẽ các công nghệ tiên tiến, hiện đại; thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, 
phù hợp, tăng cường cải cách hành chính, sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực. 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ 
cán bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp 
chính quyền; xây dựng khối đoàn kết nhất trí 
trong Đại học Huế; phát huy sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội, xây dựng và 
phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ chính 
sau đây cho giai đoạn 2021-2025:

Một là: Cấu trúc tổ chức hệ thống Đại học 
Huế hợp lý; hoàn thiện mô hình Cơ quan Đại 

học Huế, các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc 
và trực thuộc, đảm bảo phát huy cao nhất sức 
mạnh hệ thống;

Hai là: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn 
bản quy định về quản trị hệ thống Đại học Huế 
từ cấp đơn vị thuộc, trực thuộc, đơn vị thành 
viên và Cơ quan Đại học Huế;

Ba là: Nâng cao hiệu quả các mối quan hệ 
giữa các bộ phận cấu thành Đại học Huế;

Bốn là: Xây dựng đội ngũ chuyên môn trình 
độ cao cả về lượng và chất và viên chức quản lý 
chuyên nghiệp;

Năm là: Đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa 
công tác hành chính; ứng dụng hiệu quả công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt 
động để xây dựng Đại học Huế theo mô hình 
“Đại học thông minh, khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo”.

Các trường đại học của Việt Nam, trong đó 
có Đại học Huế, cũng như 2 Đại học Quốc gia, 
2 Đại học vùng khác là Đại học Đà Nẵng và Đại 
học Thái Nguyên đều được coi là các đại học 
còn rất trẻ, dưới 50 năm hình thành và phát 
triển theo đúng nghĩa, nên trong những năm 
qua các đại học của Việt Nam còn luôn được 
quan tâm xếp hạng trong Bảng xếp hạng của 
các trường đại học dưới 50 năm của QS. Do vậy, 
để đạt được thứ hạng chất lượng cao, các đại 
học Việt Nam, trong đó có Đại học Huế cần phải 
có một chiến lược lâu dài và tìm ra cho mình 
được một mô hình quản trị tốt, hiệu quả trong 
điều kiện vai trò cơ quan chủ quản sẽ giảm dần 
thay vào đó là cơ quan quản lý nhà nước về 
giáo dục đại học chung, và hơn hết là cần có 
sự nhất trí, đồng thuận cao của cả hệ thống, khi 
đó mới hy vọng đủ điều kiện vươn ra thế giới và 
hội nhập sâu rộng. Đồng thời, cũng không thể 
thiếu bàn tay định hướng và đầu tư hợp lý của 
Nhà nước cho các đại học có nhiều tiềm năng 
vươn ra thế giới trong đó có Đại học Huế bằng 
nhiều hình thức khác nhau, kể cả đơn đặt hàng 
đầu ra như nhiều nước đã thực hiện và đã thành 
công như tôi đã trình bày trường hợp các đại 
học của CHND Trung Hoa ở phần đầu bài viết. 
Ngay từ năm 1993, Trung Quốc đã thông qua 
Định hướng Cải cách và Phát triển Giáo dục với 
nội dung nổi bật là xây dựng 100 trường đại 
học trọng điểm (Key universities). Nội dung này 



5

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2021

sau được cụ thể hóa hơn trong Dự án nổi tiếng 
985 được công bố vào năm 1998 với mục tiêu 
xây dựng các trường đại học đẳng cấp quốc tế 
(World-class universities). Chính sách hỗ trợ của 
Chính phủ để thúc đẩy thứ hạng các trường đại 
học của quốc gia, đại học vùng của Việt Nam 
hiện nay vẫn chưa thật sự rõ nét. Kinh nghiệm 
cho thấy khá nhiều quốc gia đã thành công 
trong việc thúc đẩy việc nâng thứ hạng của các 
trường đại học trên các bảng xếp hạng quốc tế 
thông qua các chương trình, đề án khác nhau, 
có trọng điểm và định hướng rõ ràng, nhất là 
các đại học đã có nhiều thành công bước đầu 
như các đại học quốc gia, đại học vùng và một 
số đại học trọng điểm khác.

Đối với Đại học Huế, giai đoạn 2021-2025, 
trong quá trình thực hiện Luật 34, Nghị định 
99/2019/NĐ-CP, Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT, 
Nghị định 60/2021/NĐ-CP về tự chủ tài chính, 
Nghị định 120/2020/NĐ-CP về sắp xếp lại cơ 
cấu các đơn vị sự nghiệp để tự chủ, trong quá 
trình tạo cơ chế tốt để quản trị đại học và từng 
bước nâng tầm Đại học Huế theo các định 
hướng, chủ trương của Đảng, của Nhà nước 
đã có, cần tập trung lãnh chỉ đạo và chú trọng 
những vấn đề sau:

Thứ nhất, hiện nay cơ cấu tổ chức của Đảng 
ủy sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng 
Đại học Huế đã được kiện toàn và đi vào hoạt 
động ổn định theo đúng Luật 34 và Nghị định 
99/2019/NĐ-CP, Nghị quyết 19 của Trung ương, 
do vậy, mọi quyết sách, đề án lớn của Đại học 
Huế cần tranh thủ và phát huy tối đa trí tuệ tập 
thể và các bên liên quan vừa để tạo sự đồng 
thuận trong mọi quyết sách vừa tìm được nhiều 
ý tưởng, đề xuất, giải pháp hay từ các thành viên 
của các tổ chức trên và có được trách nhiệm cá 
nhân cụ thể đóng góp vào các quyết sách lớn. 
Hầu hết mỗi thành viên đều rất mong muốn 
được đóng góp trí tuệ để phát triển Đại học Huế 
ngày một phát triển. 

Thứ hai, trong quá trình lãnh chỉ đạo, quản 
lý điều hành trong giai đoạn hiện nay, phải bắt 
đầu ngay từ công tác lựa chọn, bồi dưỡng người 
quản lý từ cấp cao nhất là Đại học Huế đến cấp 
lãnh đạo khoa, phòng các đơn vị thành viên, 
thuộc và trực thuộc. Mô hình quản trị, quản 
lý đại học đã có sự thay đổi lớn, đòi hỏi người 

lãnh đạo bên cạnh việc năng động, sáng tạo, 
dám nghĩ, dám làm còn phải am hiểu và nắm 
chắc pháp luật và thực hiện theo phương châm 
“làm đúng trước khi làm tốt”. Rất cần những 
trải nghiệm, chia sẻ, tập huấn cho đội ngũ lãnh 
đạo, quản lý về quản trị, quản lý đại học, công 
tác quản trị về bảo đảm chất lượng bên trong 
trường đại học, vấn đề xây dựng học liệu và kết 
nối các bên liên quan tác động vào trường đại 
học. Có được cán bộ quản lý giỏi, công tâm mới 
có thể đưa được các mục tiêu lớn của đại học, 
trường đại học đạt được các mục tiêu đã đề ra 
cho 5-10 năm đến.

Thứ ba, Đại học Huế và các đơn vị cấu thành 
cần có cùng một niềm tin để hướng đến quyết 
tâm giải quyết những vấn đề khó, những vấn 
đề cần đến nhiều nguồn lực và sức mạnh của 
tài nguyên dùng chung. Hơn hết là đồng lòng 
trong quá trình tái cấu trúc, điều chỉnh hệ thống 
và mô hình quản trị đại học hai cấp nhưng 
không theo hướng làm yếu đi mà tạo được lợi 
thế và sức mạnh, ưu thế cạnh tranh so với từng 
đại học đơn ngành trong hệ thống giáo dục 
đại học Việt Nam những trường cũng đang tìm 
cách để tạo nên sự đa ngành, đa lĩnh vực mà 
vốn dĩ Đại học Huế đã có và là thế mạnh. 

Thứ tư, Đại học Huế và các trường đại học, 
viện thành viên tiếp tục hoàn thiện các quy chế, 
quy định, thể chế trên nền tảng cơ bản là các 
quy định pháp luật đã có. Đẩy mạnh ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong quá trình quản trị, quản lý đại học, tạo ra 
được một hành lang pháp lý tường minh, thông 
thoáng và thống nhất cao để chủ động triển 
khai các hoạt động tự chủ đại học. 

Thứ năm, bên cạnh cần phát huy và khai thác 
đối đa nguồn nội lực trong toàn Đại học Huế, cần 
tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài mà cụ thể 
là của Trung ương, địa phương, hợp tác doanh 
nghiệp và nguồn hợp tác quốc tế để hoàn thiện 
được các thiết chế cơ bản cho một đại học trở 
thành đại học quốc gia. Kết nối các cơ sở đào 
tạo, nghiên cứu của Đại học Huế thành một hệ 
thống liên thông thuận lợi và tối ưu nhất cho 
viên chức, người lao động, người học và xã hội. 
Những đóng góp của Đại học Huế được lượng 
hóa vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của 
địa phương, vùng và quốc gia n
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CÁC NHÀ GIÁO ĐẠI HỌC HUẾ ĐƯỢC PHONG TẶNG 
DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

NĂM 2020

1. Nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” 

(Quyết định số 2119/QĐ-CTN ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch nước)

TT Học hàm, học vị Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1 GS.TS. GVCC. Trần Hữu Dàng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

2. Các Nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” 

(Quyết định số 445/QĐ-CTN ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước):

TT Học hàm, học vị Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác

1 PGS.TS. GVCC Huỳnh Văn Chương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại 
học Huế

2 PGS.TS. GVCC Nguyễn Xuân Bả
Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại 
học Nông Lâm, Đại học Huế; Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh Đại học Huế

3 TS. Trần Minh Đức Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học 
Nông Lâm, Đại học Huế

4 PGS.TS. GVCC Trần Thị Lệ Khoa Nông học, Trường Đại học Nông 
Lâm, Đại học Huế

5 PGS.TS. GVCC Nguyễn Viết Tuân
Trưởng Khoa Phát triển nông thôn, 
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học 
Huế

6 PGS.TS. GVCC Phạm Thị Ngọc Lan Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa 
học, Đại học Huế
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Sứ mạng của Đại học Huế là thực 
hiện các 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 nghiên 
cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, 
tạo ra các sản phẩm khoa học - công 
nghệ tiên tiến, hiệu quả.

Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát 
triển, Đại học Huế là cơ sở giáo dục đại 
học đóng vai trò tiên phong, nòng cốt 
trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao của miền Trung - Tây 
Nguyên và cả nước; luôn được xếp hạng 
trong Top 4-5 của các cơ sở giáo dục đại 
học tốt nhất ở Việt Nam, Top 401 - 450 
các trường đại học hàng đầu châu Á.

Đại học Huế được xây dựng trên vùng 
đất cố đô Huế, trung tâm vùng miền 
Trung - một vùng đất giàu truyền thống 
lịch sử - văn hoá và truyền thống hiếu 
học. Những giá trị truyền thống đó cùng 
với vai trò và sứ mạng của Đại học Huế 
vẫn tiếp tục được phát huy cho đến ngày 
hôm nay. Đại học Huế đã khẳng định 
được uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, vị thế trong nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ, chuyển 
giao tri thức đa ngành và đa lĩnh vực. Đặc 
biệt, thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW 
ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, nhiệm 
vụ chiến lược quốc gia và nhiệm vụ phát 
triển vùng của đất nước càng được Đại 
học Huế xác định là nhiệm vụ hàng đầu, 
được thể hiện trên nhiều phương diện.

1. Phát triển đa ngành, đa lĩnh vực
Đại học Huế có 09 đơn vị thành viên: 

Trường Đại học Khoa học, Trường Đại 

học Sư phạm, Trường Đại học Y - Dược, 
Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại 
học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, 
Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại 
học Luật và Viện Công nghệ Sinh học; 05 
đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế: Trường 
Du lịch, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa 
Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và 
Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị; 
03 trung tâm, 01 viện đào tạo và phục vụ 
đào tạo, Tạp chí và Nhà xuất bản. Đại học 
Huế có lợi thế khi có đội ngũ cán bộ khoa 
học, đào tạo lớn mạnh có thể đối sánh 
với hai đại học quốc gia, với mô hình giáo 
dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Tính đến ngày 01/8/2021, Đại học Huế 
có 3.679 viên chức và người lao động, 
trong đó có 1.939 giảng viên với 19 giáo 
sư, 196 phó giáo sư, 717 tiến sĩ, 10 bác 
sĩ chuyên khoa II, 1.125 thạc sĩ, 03 bác sĩ 
chuyên khoa I và 84 cử nhân. Quy mô đào 

Đại học Huế: Vai trò tiên phong trong thực hiện 
nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng
■  PGS.TS. Võ ViếT MiNH NHậT
     ThS. NGuyễN HồNG THảo My
     Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
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tạo đến tháng 10/2021 đạt gần 40.000 
sinh viên hệ chính quy; 4.500 học viên 
sau đại học. Tính từ năm 1994 đến nay, 
Đại học Huế đã đào tạo hơn 296.265 cử 
nhân, kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, kiến trúc sư; 
hơn 500 tiến sĩ, hơn 19230 bác sĩ chuyên 
khoa cấp I, II tốt nghiệp và hơn 7.000 
thạc sĩ. 

Lĩnh vực ngành, nghề đào tạo của 
Đại học Huế có nét đặc sắc riêng và rất 
đa dạng, khá đầy đủ những khối ngành, 
nhóm ngành đào tạo mà xã hội có nhu 
cầu: Y - Dược, Nông - Lâm - Ngư, Ngoại 
ngữ, Kinh tế, Nghệ thuật, Sư phạm, Luật, 
Du lịch, Công nghệ thông tin (CNTT), 
Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và 
nhân văn… Ngoài ra, để đáp ứng nhu 
cầu xã hội, Đại học Huế đã mở thêm các 
ngành mới như: Khoa học dữ liệu và trí 
tuệ nhân tạo, Kinh tế quốc tế, Quan hệ 
quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung 
ứng, Nông nghiệp công nghệ cao, Quản 
trị và phân tích dữ liệu, Hộ sinh, Truyền 
thông đa phương tiện… nhằm bảo đảm 
sự lựa chọn tối ưu cho sinh viên khi học 
tập tại Đại học Huế. Với mục tiêu đến 
năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế cần hơn 
10.000 lao động trong lĩnh vực CNTT, Đại 
học Huế đã tập trung nguồn lực dùng 
chung để phát triển nguồn nhân lực 
CNTT, các chương trình đào tạo CNTT 
theo cơ chế đặc thù bảo đảm chất lượng 
đầu ra đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, 
sẵn sàng làm việc tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
và cả nước.

2. Đa dạng hình thức hợp tác và  
liên kết 

Trong những năm qua, Đại học Huế đã 
chú trọng đa dạng các hình thức hợp tác 
quốc tế và liên kết đào tạo để sinh viên 
học tập trong tất cả các lĩnh vực tại Đại 
học Huế sau khi tốt nghiệp có thể làm 
việc trong nước và quốc tế, hướng đến 
trở thành công dân toàn cầu. Đại học Huế 
đã thể hiện vai trò là thành viên tích cực 
của các mạng lưới quốc tế và các tổ chức 
như: MI (Mekong Institute - Viện Nghiên 

cứu Mekong), SATU (mạng lưới các trường 
đại học, đại học Đông Nam Á và Đài Loan), 
ASIA-UniNET (mạng lưới các trường đại 
học Á - Âu), SEAMEO-RIHED-JANU (mạng 
lưới các trường đại học Đông Nam Á, tiểu 
vùng Mekong và Nhật Bản), SEAMEO-
RIHED-ACC (mạng lưới các trường đại 
học Đông Nam Á, tiểu vùng Mekong 
và Trung Quốc); SEAMEO-RIHIED-GMS, 
AUF (Tổ chức đại học Pháp ngữ), WUN 
(mạng lưới các trường đại học thế giới), 
AUN (mạng lưới các trường đại học Đông 
Nam Á), ACI (hệ thống cơ sở dữ liệu trích 
dẫn Đông Nam Á), VLIR-NETWORK, SATU-
NETWORK, CLVUN, VBFoodNet, VIFINET, 
IPVS.

3. Quản trị tài sản trí tuệ, từ nghiên 
cứu đến thương mại hóa

Với tiềm năng và thế mạnh của mình, 
Đại học Huế đã có nhiều đóng góp trong 
việc xây dựng và phát triển triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Đại học Huế đã đào 
tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân 
lực khoa học công nghệ cho địa phương; 
nghiên cứu, cung cấp cơ sở khoa học 
để hoạch định đường lối, chính sách, 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
miền Trung-Tây Nguyên và cả nước.

Các sản phẩm nghiên cứu khoa học 
của Đại học Huế được ứng dụng vào thực 
tiễn và có tác động tích cực vào sản xuất 
cũng như đời sống của người dân. Trong 
giai đoạn 2016 - 2020, Đại học Huế có 
34 sản phẩm khoa học công nghệ được 
chuyển giao cho các địa phương, doanh 
nghiệp với tổng trị giá khoảng 4,95 tỷ 
đồng; tiêu biểu là Quy trình công nghệ 
sản xuất chế phẩm sinh học Bokashi Trầu 
chuyển giao cho Công ty TNHH Happy 
Food Đồng Nai, trị giá 600 triệu đồng năm 
2018. Bên cạnh đó, các giải pháp khám 
chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe được 
ứng dụng trực tiếp tại Bệnh viện Trường 
Đại học Y - Dược, Đại học Huế, bệnh viện 
hạng I với 700 giường bệnh. Đại học Huế 
có 14 đơn đăng ký sở hữu trí tuệ; trong đó 
tính đến tháng 6/2021 có 6 sản phẩm đã 
được cấp bằng/giấy chứng nhận.
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4. Nâng cao vị thế trong hệ thống 
xếp hạng đại học quốc tế

Theo kết quả xếp hạng đại học châu 
Á 2021 (QS Asia Rankings 2021), Đại học 
Huế thuộc nhóm 401 - 450 các đại học 
hàng đầu của châu Á, xếp thứ 6 trong 11 
cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong 
danh sách được xếp hạng. 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, vị trí 300 các 
trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 
2025 và đang tập trung xây dựng cơ sở 
dữ liệu xếp hạng cho một số ngành học 
mũi nhọn, trọng điểm theo từng nhóm 
ngành đào tạo. 

5. Chiến lược phát triển Đại học Huế 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045

Trong Chiến lược phát triển giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn 2045, Đại học Huế 
phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu 
chuyển giao khoa học công nghệ mạnh 
của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và 
cả nước; góp phần đưa khoa học công 
nghệ trở thành động lực phát triển kinh 
tế - xã hội của khu vực và quốc tế. Để 
hiện thực chiến lược này, Đại học Huế đã 
xác định:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế 
thử nghiệm chính sách mới, thúc đẩy triển 
khai và ứng dụng công nghệ mới, công 
nghệ số và đổi mới sáng tạo. Phát triển 
mạnh thị trường khoa học công nghệ 

gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về tất cả các lĩnh vực, 
nhất là về nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh phát triển nguồn 
nhân lực khoa học công nghệ 
chất lượng cao, chú trọng phát 
triển đội ngũ chuyên gia, nhà 
khoa học, các nhóm nghiên cứu 
mạnh hoạt động có hiệu quả 
nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư và phù hợp với điều kiện của 
Đại học Huế nói riêng và của 
Việt Nam nói chung.

- Tận dụng nguồn nhân lực 
về khoa học công nghệ trong toàn Đại 
học Huế nhằm đẩy mạnh liên kết các 
doanh nghiệp khoa học công nghệ, 
doanh nghiệp công nghệ cao, doanh 
nghiệp công nghệ số trong tỉnh Thừa 
Thiên Huế nhằm thực hiện thiết kế, 
sáng tạo và sản xuất tại khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên.

Thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc 
gia và nhiệm vụ phát triển vùng của đất 
nước đòi hỏi sự thống nhất, đồng lòng 
và đoàn kết của toàn thể cấp ủy Đảng, 
chính quyền, đoàn thể và từng giảng 
viên, nghiên cứu viên, sinh viên trong 
toàn Đại học Huế; sự quan tâm lãnh đạo 
trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự 
hỗ trợ, phối hợp của các Bộ, ngành Trung 
ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại học 
Huế đang vận dụng thế mạnh, nguồn lực 
bên trong và bên ngoài nhằm thực hiện 
tái cấu trúc bộ máy quản lý tinh gọn và 
hiệu quả; tích cực bồi dưỡng, đào tạo 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây 
dựng chiến lược phát triển đào tạo, bảo 
đảm chất lượng giáo dục; tăng cường các 
hoạt động chuyên sâu về khoa học công 
nghệ và quan hệ hợp tác quốc tế. Một 
tương lai không xa, có thể thấy Đại học 
Huế trở thành một đại học thông minh và 
đổi mới sáng tạo; một trung tâm đào tạo 
đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa 
lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên 
tiến trong khu vực và quốc tế. n	
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Sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ số đang có tác động đáng kể đến 
mọi mặt của đời sống, đem đến các cơ 
hội mới thú vị, tối đa hóa hiệu quả, tăng 
cường hợp tác và giảm chi phí.

Khi lĩnh vực giáo dục trở nên cạnh 
tranh hơn, chuyển đổi số hiện đang trở 
thành một phương tiện sinh tồn cần thiết, 
đòi hỏi các nhà giáo dục phải thích nghi 
và áp dụng các công nghệ, phương pháp 
và tư duy số. Trường ĐH Sư phạm là một 
trong những đơn vị đào tạo của Đại học 
Huế tiên phong với chuỗi chương trình 
“Đồng hành cùng giáo dục trực tuyến” 
Đây là chuỗi hoạt động do PGS.TS. Lê 
Anh Phương – Hiệu trưởng Nhà trường 
khởi xướng ý tưởng, nhằm hỗ trợ cho 
giáo viên phổ thông sử dụng thành thạo 
và tích hợp được các phần mềm trong 
dạy học trực tuyến cũng như sử dụng 
các phương pháp dạy học trực tuyến một 
cách hiệu quả.

Ngoài việc dạy học trực tuyến, để 
một cơ sở giáo dục thành công trong 
công cuộc chuyển đổi số thì cần những 

chiến lược gì? Bản tin Đại học Huế đã có 
cuộc trao đổi với PGS.TS. Lê Anh Phương 
về những thách thức và giải pháp tiềm 
năng cho chuyển đổi số trong lĩnh vực 
giáo dục.

PV: Qua những hoạt động của chuỗi 
chương trình “Đồng hành cùng giáo dục 
trực tuyến”, Thầy nhận thấy những người 
làm giáo dục hiện nay nói chung hay giáo 
viên nói riêng đang gặp phải những thách 
thức, rào cản gì khi tiếp cận chuyển đổi số? 

PGS.TS. Lê Anh Phương: 
Khi tiếp cận chuyển đổi số trong giáo 

dục và đào tạo, những người làm giáo 
dục nói chung và giáo viên nói riêng đang 
đứng trước một số thách thức, đó là:

1. Năng lực ứng dụng và tích hợp 
công nghệ

Ngày nay công nghệ số đã can thiệp, 
tác động mạnh mẽ đến đời sống con 
người nói chung và đến giáo dục đào tạo 
nói riêng. Chính vì vậy, việc sử dụng, ứng 
dụng và sáng tạo công nghệ số trở thành 
một đòi hỏi cấp thiết đối với mọi công 
dân kỉ nguyên số. Việc này trở thành một 

CHUyển ĐổI số trong gIáo dụC và Đào tẠo:
CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP CHO CƠ SỞ GIÁO DỤC
■  Ái HỮu thực hiện

PGS.TS. Lê Anh 
Phương, Hiệu trưởng 
Trường ĐH Sư phạm, 
Đại học Huế và  
Ông Đặng Phước Mỹ,  
Phó Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo 
TT. Huế nhấn nút 
khai trương chuỗi 
hoạt động “Đồng 
hành cùng giáo dục 
trực tuyến”  
  



11

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2021

thách thức không nhỏ đối với những người 
làm công tác giáo dục. Nhà giáo không chỉ 
sử dụng một vài phần mềm hay ứng dụng 
đơn giản để trình chiếu bài giảng của mình, 
mà còn cần phải có nhiều năng lực công 
nghệ để phân tích đặc điểm học sinh, kết 
nối học sinh ngay cả khi học trực tiếp và 
học trực tuyến; thiết kế, tổ chức, quản lý 
và đánh giá quá trình giáo dục; tự học, tự 
nghiên cứu và hỗ trợ đồng nghiệp phát 
triển chuyên môn nghiệp vụ. Tức là, công 
nghệ trở thành một thành tố của quá trình 
giáo dục, năng lực công nghệ trở thành 
một năng lực quan trọng không thể thiếu 
đối với nhà giáo.

Thách thức này cũng cho chúng ta thấy 
thêm những câu chuyện về phát triển cơ sở 
hạ tầng công nghệ cho nhà giáo và cơ sở 
giáo dục; phát triển công nghệ dành cho 
giáo dục, đào tạo; xây dựng các chương 
trình đồng hành, hỗ trợ giáo viên về công 
nghệ dạy học.

2. Nhận thức về tầm quan trọng của 
công nghệ và việc chuyển đổi số trong 
giáo dục, đào tạo

Thách thức thứ hai phải kể tới, đó là việc 
nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng 
của công nghệ và việc chuyển đổi số trong 
giáo dục. Nhiều giáo viên cho rằng, công 
nghệ chỉ là phương tiện trong một số tình 
huống, một số hoạt động của quá trình dạy 
học mà thôi. Trong khi thực tế đang diễn ra 
đã khác xa rất nhiều. Trong tương lai gần đây 
thôi, việc chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo 
trong giáo dục sẽ có những bước tiến vượt 
bậc. Điển hình cho những thực tế đang diễn 
ra đó phải kể đến trợ lý học tập ảo; trường 
học ảo; hệ thống dạy học và đánh giá năng 
lực người học trực tuyến; mạng lưới kết 
nối giáo dục toàn cầu; lớp học/trường học 
không biên giới;…

Nhận thức không đầy đủ về tầm quan 
trọng của chuyển đổi số sẽ là một rào cản 
lớn cho động cơ cải tiến và phát triển bản 
thân của giáo viên nâng cao năng lực công 
nghệ, là rào cản níu giữ giáo viên chững 
lại so với chính bản thân mình và so với sự 
phát triển của công nghệ.

3. Tâm lý sẵn sàng và năng lực 
thích nghi trước những can thiệp của 
công nghệ vào đời sống, vào giáo dục 
đào tạo

Thách thức thứ ba cần phải kể tới, đó là 
sự sẵn sàng và năng lực thích nghi của giáo 
viên trước sự phát triển của công nghệ. Tâm 
lý e ngại đổi mới, trạng thái lo lắng hoặc 
thiếu tự tin trước số lượng, tốc độ, tác động 
của công nghệ tới đời sống khiến cho việc 
chuyển đổi số trong giáo dục trở nên khó 
khăn. Thách thức này vừa phản ánh các yếu 
tố tâm lý, vừa phản ánh năng lực xã hội của 
giáo viên trước kỉ nguyên công nghệ số, 
nhưng cũng cho thấy những thiếu hụt trong 
quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để 
thích ứng chuyển đổi số.

PV: Sau khi xác định những thách thức 
liên quan đến chuyển đổi số, chúng ta có 
thể đưa ra được những giải pháp gì?

PGS.TS. Lê Anh Phương: 
Với những thách thức của chuyển đổi 

số trong giáo dục, đào tạo như tôi vừa nói 
ở trên, theo tôi cần có các giải pháp đồng 
bộ, từ tầm chiến lược tới các chương trình 
hành động cụ thể. Đó là:

1. Giải pháp chiến lược
Xác định chiến lược rõ ràng trong thời 

gian ngắn và dài hạn về lộ trình chuyển đổi 
số. Chiến lược đó không chỉ dừng lại ở việc 
nêu ra các khẩu hiệu hay kêu gọi các phong 
trào. Chiến lược đó cần chỉ rõ mục tiêu cần 
đạt ở các mốc thời gian; phương thức thực 
hiện mục tiêu; nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền 
hạn của các cá nhân, tổ chức tham gia; tiêu 
chí đánh giá hiệu quả và phương án cải tiến 
liên tục để đạt được mục tiêu.

2. Chương trình hành động cụ thể
2.1. Nâng cao năng lực công nghệ
Hiện thực cho thấy rằng, có sự chênh 

lệch đáng kể giữa năng lực công nghệ của 
nhà giáo giữa nhóm tuổi, khu vực địa lý, 
điều kiện hạ tầng khác nhau. Do vậy, để bắt 
kịp với công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ 
như hiện nay, cần khảo sát năng lực của nhà 
giáo để có những đào tạo, bồi dưỡng, đồng 
hành, hỗ trợ kịp thời nhằm tăng cường năng 
lực công nghệ cho nhà giáo.



12

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2021

Sử dụng các tiến bộ của công nghệ và 
ưu thế của chuyển đổi số trong đào tạo, bồi 
dưỡng để nâng cao năng lực công nghệ 
cho giáo viên. Biến quá trình đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên về công nghệ trở nên tối 
ưu hóa về thời gian, nhu cầu, năng lực.

Thiết kế kho học liệu, trung tâm dữ liệu 
và mạng lưới kết nối tri thức công nghệ với 
nhà giáo để sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu 
khác nhau về năng lực công nghệ cho nhà 
giáo; xây dựng hạ tầng công nghệ để đảm 
bảo nhà giáo ở mọi khu vực địa lý khác 
nhau đều dễ dàng tiếp cận với công nghệ, 
đều có cơ hội để tự học nhằm phát triển 
năng lực công nghệ.

Kết nối các năng lực chuyên môn của nhà 
giáo với năng lực công nghệ, để nhà giáo 
phát huy được tối đa tiềm năng, sở trường 
về chuyên môn trong các hoạt động ứng 
dụng và sáng tạo công nghệ; đồng thời hỗ 
trợ năng lực công nghệ cho nhà giáo bằng 
năng lực chuyên môn cũng là con đường 
phù hợp nhất.

2.2. Nâng cao nhận thức về tầm quan 
trọng của chuyển đổi số

Sử dụng điện thoại thông minh và một 
số thiết bị công nghệ trong đời sống đã tác 
động lớn tới nhận thức của người dân nói 
chung và nhà giáo nói riêng về sức mạnh 
của công nghệ. Để chuyển đổi số thành 
công, cần thiết phải nâng cao nhận thức 
của đội ngũ nhà giáo về tầm quan trọng 
của chuyển đổi số lên gấp nhiều lần so với 
nhận thức thông thường về sức mạnh công 
nghệ. Đội ngũ nhà giáo là những người 
giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ 
học sinh; khi nhà giáo ý thức được sứ mệnh 
của mình trong chuỗi vận động và phát 
triển của công nghệ thì sẽ phát huy tốt vai 
trò của mình trong chuỗi ấy.

2.3. Nâng cao năng lực thích ứng chuyển 
đổi số

Như chúng ta đã biết, cứ mỗi phút trôi 
qua lại có sự xuất hiện của nhiều các ứng 
dụng mới; cứ mỗi giờ trôi qua các ứng dụng 
lại được cập nhật và nâng cấp nhiều các 
tính năng mới. Điều đó có nghĩa là, công 
nghệ số; chuyển đổi số diễn ra từng giờ, 

từng phút; ở tất cả các quốc gia và vùng 
lãnh thổ trên thế giới. Để bình đẳng về cơ 
hội việc làm, năng lực cạnh tranh trong 
thế giới phẳng như hiện nay, đội ngũ nhà 
giáo cần có năng lực thích ứng mạnh mẽ và 
quyết liệt với chuyển đổi số. 

Năng lực thích ứng với chuyển đổi 
số tạo đà để mỗi giáo viên không ở lại 
phía sau; để giáo viên không bỏ lỡ nhiều 
cơ hội phát triển cho học sinh và cho cả 
chính mình. Năng lực thích ứng của nhà 
giáo về chuyển đổi số là năng lực quan 
trọng trong công cuộc xây dựng trường 
học số; trường học liên tục và trường học 
học tập suốt đời. Nhờ có năng lực thích 
ứng, mỗi nhà giáo đều có cơ hội để trở 
thành một mảnh ghép hiện đại, cập nhật, 
tích hợp, tự chủ trong môi trường giáo 
dục số không biên giới.

PV: Ngoài chương trình “Đồng hành cùng 
giáo dục trực tuyến” kế hoạch sắp đến Trường 
sẽ có những hoạt động gì ?

PGS.TS. Lê Anh Phương:
Những thách thức và giải pháp mà 

tôi vừa chia sẻ là những điều mà các nhà 
giáo dục tại Trường ĐH Sư phạm, Đại học 
Huế chúng tôi luôn băn khoăn, trăn trở. 
Bản thân chúng tôi cũng là những mảnh 
ghép trong công nghệ giáo dục Việt Nam 
và là cầu nối với giáo dục thế giới cho 
các thế hệ người học. Chính vì vậy, ngoài 
chương trình “Đồng hành cùng giáo dục 
trực tuyến” dành cho giáo viên trong bối 
cảnh dịch bệnh như hiện nay, nhà trường 
cũng đang có giải pháp chiến lược cùng 
các hành động cụ thể để chuyển đổi số. 
Nhiều hành động và chiến lược chuyển đổi 
số trong các hoạt động đào tạo của nhà 
trường thời gian qua đã đạt được những 
thành tựu đáng kể; góp phần vào hiện thực 
các mục tiêu của Đại học Huế về xây dựng 
và phát triển công nghệ số trong giáo dục, 
đào tạo. Ở giai đoạn tiếp theo, chúng tôi 
vừa tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong 
các lĩnh vực tổ chức và quản lý nhà trường, 
vừa đánh giá và cải tiến chất lượng các hoạt 
động chuyển đổi số trước đó.

PV: Chân thành cảm ơn Thầy. n
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Chiều ngày 10/11/2021, Văn phòng Hội 
đồng Giáo sư nhà nước đã thông báo Quyết 
định số 26/QĐ-HĐGSNN (1) ngày 8/11/2021 
của Chủ tịch Hội đồng về việc phê duyệt 
Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm 
năm 2021. Theo quyết định này, các Tạp chí 
Khoa học Đại học Huế (TCKH ĐHH- 6 tạp 
chí) và Tạp chí khoa học các trường thành 
viên (7 Tạp chí) đã được 24/28 Hội đồng 
giáo sư ngành/ liên ngành đề nghị cho điểm, 
trong đó nhiều Tạp chí được xét nâng điểm 
cao hơn mức điểm năm 2020. 

Đầu tiên phải kể đến Tạp chí KH ĐHH: 
Khoa học tự nhiên được các Hội đồng Giáo 
sư ngành/ liên ngành đánh giá cao và đề nghị 
cho các mức điểm 0-0.75, 0-1.0 và 0-1.25  do 
Tạp chí này đã chính thức gia nhập cơ sở dữ 
liệu trích dẫn Đông Nam Á (ACI) năm 2020. 
Tuy nhiên, cách tính điểm của các Hội đồng 
đối với Tạp chí đã gia nhập ACI cũng có vài 
điểm khác nhau. Có 03 Hội đồng (Chăn nuôi-
Thú Y- Thuỷ sản, Cơ học, Kinh tế học) vừa quy 
định cho điểm 0-1.25 đối với các tạp chí đã gia 
nhập ACI, vừa cho điểm chi tiết đối với bài báo 
thuộc các chuyên ngành được xuất bản trong 
Tạp chí KH ĐHH: KHTN với các mức thấp hơn 
như 0-0.75 (Hội đồng Hoá học- Công nghệ 
thực phẩm, HĐ Vật lý) hay mức 0-1.0 (Hội 
đồng Sinh học, HĐ Cơ học). Đáng quan tâm 
nữa là năm 2021 có 06 hội đồng quyết định 
nâng mức tính điểm lên một bậc (so với năm 
2020) cho các tạp chí KH ĐHH và 05 Hội đồng 
cho mức điểm tối đa 0.75 (HĐ Vật Lý, Hoá học- 
Công nghệ thực phẩm, Giáo dục học, Văn học, 
Dược học). Các Tạp chí KH ĐHH khác như Tạp 
chí KH ĐHH: Khoa học xã hội và nhân văn, Kỹ 
thuật và Công nghệ, Kinh tế và Phát triển, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn… cũng được 
một số Hội đồng nâng mức điểm lên 0-0.5 từ 

NHIỀU TẠP CHÍ KHOA HỌC CỦA ĐẠI HỌC HUẾ 
ĐƯỢC HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC 
QUYẾT ĐỊNH NÂNG ĐIỂM NĂM 2021
■  TS. Đỗ Thị Xuân Dung 
    Phó Giám đốc Đại học Huế; Q. Tổng Biên tập Tạp chí KH ĐHH

năm 2021 (HĐ Chăn nuôi - Thú Y- Thuỷ sản, 
Sinh học, Y học, Xây dựng-Kiến trúc…). Liên 
tục hai năm qua, những Tạp chí khác của các 
trường thành viên ĐHH cũng được các Hội 
đồng đánh giá cao và đề nghị cho mức điểm 
cao như Tạp chí Y Dược của Trường Đại học 
Y-Dược, ĐHH được Hội đồng ngành Y học cho 
0-1.0 điểm và Hội đồng ngành Dược học cho 
0-0.75 điểm từ năm 2020. Tạp chí Khoa học 
& Công nghệ của trường ĐH Nông Lâm, Đại 
học Huế cũng được Hội đồng Nông nghiệp 
và Lâm nghiệp đề nghị cho mức điểm 0-0.75 
và Hội đồng Chăn nuôi- Thú Y- Thuỷ sản cho 
mức điểm 0-0.5 từ 2021.

Để các Tạp chí khoa học được đánh giá 
cao và công nhận tại các Hội đồng chuyên 
môn quốc gia và quốc tế, rõ ràng các cơ 
quan, văn phòng Tạp chí và toàn hệ thống 
như hội đồng, ban biên tập phải nỗ lực hết 
mình về mọi mặt. Nhưng việc nắm rõ các tiêu 
chí đánh giá để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dài 
hơi, hướng phát triển bền vững của một Tạp 
chí có ý nghĩa rất nhiều đối với việc đạt mục 
tiêu này. Trong năm 2019 và 2020, TCKH Đại 
học Huế: Khoa học tự nhiên để chuẩn bị gia 
nhập cơ sở dữ liệu trích dẫn Đông Nam Á 
(ACI) đã phải nghiên cứu các tiêu chí của Hội 
đồng đánh giá rất kỹ lưỡng và có kế hoạch 
dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cũng như có 
các chuẩn bị mang tính tích lũy qua từng 
quý, từng năm. Việc tham dự các hội nghị, 
hội thảo, seminar chuyên đề về phát triển 
Tạp chí và thỉnh thị các ý kiến chuyên gia 
cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc trao 
đổi và tích luỹ kinh nghiệm, kỹ năng xử lý và 
giải quyết vấn đề liên quan, cũng như tranh 
thủ các mối quan hệ ngoại giao, liên kết hợp 
tác để nâng cao năng lực của Tạp chí trong 
bối cảnh hội nhập sâu rộng trong khu vực và 
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trên thế giới. Các tiêu chí đánh giá tạp chí 
của các hội đồng chuyên môn (như trường 
hợp Hội đồng ACI, Hội đồng GSNN, Hội 
đồng NAFOSTED…) có thể vừa đa dạng vừa 
có tính đặc trưng giữa các hội đồng khác 
nhau, nhưng các tiêu chí chủ yếu vẫn tập 
trung vào một số khía cạnh như xem xét 
các tạp chí có thuộc danh mục tạp chí quốc 
tế có uy tín; có mã số ISSN, E-ISSN, chỉ số 
DOI…, có trang web đầy đủ thông tin và cơ 
sở dữ liệu trực tuyến dễ tiếp cận, có hội 
đồng biên tập với các thành viên có uy tín 
khoa học, đến từ nhiều cơ quan, tổ chức 
(đa dạng địa lý); có quy trình phản biện 
được công bố rõ ràng và phản biện kín hai 
chiều; có hệ thống gửi bài và phản biện 
trực tuyến; có đa dạng nguồn tác giả hay 
không … Ngoài ra, các tiêu chí khác như số 
năm và số lượng số tạp chí đã xuất bản, xuất 
bản đúng hạn; có xuất bản bằng tiếng Anh, 
xuất bản online và các tiêu chí về hình thức và 
quy định hành chính khác cũng góp phần cấu 
thành bộ tiêu chí đánh giá. Vì thế, khi các tạp 
chí có kế hoạch hoàn thiện dần các tiêu chí 
này và thường xuyên tự đánh giá qua từng 
năm, cải tiến nếu chưa đủ, chưa mạnh… thì sẽ 
có đủ cơ sở để nộp hồ sơ xin xét điểm hay gia 
nhập CSDL khu vực và quốc tế.  

Với kết quả xét duyệt năm nay của Hội 
đồng Giáo sư Nhà nước, TCKH ĐHH: Khoa 
học Tự nhiên hoàn toàn tự tin sẽ tiến đến 
nộp hồ sơ lên Hội đồng Quỹ Khoa học và 

Công nghệ quốc gia NAFOSTED 
xét công nhận là Tạp chí trọng 
điểm quốc gia trong năm 2022. 
Đồng thời, với kết quả nhiều hội 
đồng cho điểm các tạp chí của Đại 
học Huế từ 0-0.75 trở lên như năm 
nay, chắc chắn các nhà khoa học, 
giảng viên, nghiên cứu sinh của 
Đại học Huế và của các cơ sở giáo 
dục đại học trong nước sẽ có thêm 
cơ hội để trao đổi chuyên môn, 
công bố các kết quả nghiên cứu 
của mình và giao lưu khoa học tốt 
hơn. Đặc biệt, việc có nhiều Tạp 
chí được nâng điểm từ 0-0.75 trở 
lên sẽ tạo nhiều điều kiện thuận 
lợi hơn cho công tác tuyển sinh và 
đào tạo tiến sĩ tại Đại học Huế, bởi 

điều kiện hướng dẫn luận án tiến sĩ đối với 
giáo viên hướng dẫn và điều kiện bảo vệ 
luận án đối với nghiên cứu sinh theo Quy 
định 1528 của Đại học Huế (2) căn cứ Thông 
tư 18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo(3) có điểm 
mới và mở hơn, đó là “… hoặc có bài báo 
đăng trên các tạp chí khoa học trong nước 
được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định 
khung điểm đánh giá tới 0.75 điểm trở lên”.  

Đại học Huế đang nỗ lực tái cấu trúc các 
tạp chí khoa học, tiếp tục đầu tư có trọng 
điểm phục vụ lộ trình phát triển của các 
tạp chí để trong tương lai không xa có thể 
hội nhập với khu vực và thế giới, thực sự 
là diễn đàn giao lưu khoa học quan trọng 
của một đại học vùng có truyền thống 65 
năm xây dựng và phát triển; phục vụ sự 
nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ của toàn Đại học 
Huế và góp phần vào công cuộc xây dựng 
Đại học Huế thành Đại học quốc gia theo 
Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 
của Bộ Chính trị.
------------------------

(1)Xem toàn văn Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN tại đây: 
http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-26-qd-hdgsnn-
phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-
nam-2021_653 

(2) Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 08/10/2021 về 
việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến 
sĩ tại Đại học Huế 

(3) Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
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Đại học Huế là một trong ba đại học vùng 
của cả nước, là cơ sở giáo dục đại học công 
lập, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm các đơn vị 
thành viên, các đơn vị trực thuộc và thuộc, tổ 
chức theo hai cấp, đào tạo các trình độ của giáo 
dục đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội của vùng, miền và cả nước. Đánh giá 
cao những thành quả Đại học Huế trong hơn 63 
năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 10 năm 
thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính 
trị, ngày 10/12/2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng ký ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW của 
Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa 
Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045, đã khẳng định: “Phát triển Đại học Huế trở 
thành Đại học Quốc gia, phấn đấu nằm trong tốp 
300 các trường đại học hàng đầu châu Á”.

Để Đại học Huế đột phá, phát triển mạnh 
mẽ, hoàn thành sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ 
chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng 
của đất nước, việc tái cấu trúc bộ máy nhằm 
phát triển Đại học Huế thành Đại học quốc gia 
là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương của 
Đảng, Chính phủ và dần đưa Việt Nam có nhiều 
trường đại học phát triển vào hệ thống các đại 
học có thứ hạng cao của thế giới. 

Với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo Đại 
học Huế, sự ủng hộ của viên chức, người lao 
động, Đại học Huế đã tập trung tái cấu trúc1 về 

TÁI CẤU TRÚC BỘ MÁY
PHát trIển ĐẠI HỌC HUẾ
THÀNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA
■  TS. Bùi VăN Lợi
    Trưởng Ban Tổ chức cán bộ

tổ chức bộ máy, ngành nghề đào tạo, nguồn lực 
tài chính và cơ sở vật chất đạt kết quả tốt đẹp. 
Trong khuôn khổ bài viết  này, chúng tôi xin cung 
cấp một số thông tin về công tác tái cấu trúc bộ 
máy của Đại học Huế. 

1. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đại 
học Huế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả và phù hợp với mô hình Đại học Quốc gia

Đại học Huế đã đẩy mạnh hợp nhất, sáp nhập, 
giải thể các đơn vị khối hành chính Văn phòng, 
các Ban chức năng, các đơn vị thuộc và trực thuộc. 
Sau khi tái cấu trúc, Văn phòng và các Ban chức 
năng, đã giảm từ 12 đơn vị xuống còn 07 đơn vị2. 
Các đơn vị thuộc và trực thuộc, sau khi tái cấu 
trúc, đã giảm từ 09 đơn vị còn 05 đơn vị (giải thể 
02 đơn vị, hợp nhất 06 đơn vị thành 02 đơn vị)3. 

Đồng thời với việc giảm đầu mối hành chính, 
tiến hành thành lập mới, nâng cấp các đơn vị 
thuộc và trực thuộc tăng cường phát triển các 
đơn vị đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã 
hội và phát huy thế mạnh về nguồn lực của Đại 
học Huế

* Thành lập Trường Du lịch - Đại học Huế trên cơ 
sở Khoa Du lịch - Đại học Huế4. Thành lập Trường 
Du lịch là vấn đề cấp thiết, nhằm hoàn thiện mô 
hình đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ cao, 

Xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa 
ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ 
sở phát triển Đại học Huế trở thành Đại học 
Quốc gia, phấn đấu nằm trong top 300 các 
trường đại học hàng đầu châu Á”

(Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 
10/12/2019, Bộ Chính trị)

Đại học Huế đứng chân ở vùng miền 
Trung, tiền thân là Viện Đại học Huế, thành 
lập tháng 3/1957 và được tổ chức lại theo 
Nghị định số 30/CP ngày 04/4/1994 của 
Chính phủ.
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đáp ứng kịp thời nhu cầu bức thiết về nguồn nhân 
lực chất lượng cao, đưa du lịch trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của các tỉnh miền Trung - Tây 
Nguyên và cả nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu 
hội nhập khu vực và quốc tế về du lịch, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch 
và phát triển bền vững, đặc biệt sau khi Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức 
công bố Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuẩn 
nghề du lịch (MRA-TP) vào tháng 8/2016.

* Thành lập Khoa Quốc tế - Đại học Huế. Đại 
học Huế thành lập Khoa Quốc tế trên cơ sở 
sắp xếp Trung tâm Giáo dục quốc tế và một số 
chương trình liên kết quốc tế của Đại học Huế, 
tiến đến thành lập một trường đại học quốc tế. 

* Thành lập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại 
học Huế. Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực 
trong lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ với mong 
muốn Đại học Huế có mô hình Trường Kỹ thuật 
và Công nghệ đào tạo phục vụ nhu cầu người 
học và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực Kỹ thuật và Công nghệ.

* Nâng cấp Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới 
sáng tạo thành Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi 
mới sáng tạo trực thuộc Đại học Huế

Đại học Huế đang triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc khuôn khổ Đề án 1665 và Đề 
án 844 Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc 
gia đến năm 2025. Mô hình trung tâm có con 
dấu và tài khoản riêng, được giao quyền tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm sẽ có nhiều ưu điểm, 
hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài 
chính theo lộ trình của Đại học Huế. Trung tâm 
Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo sẽ phát huy 
các nguồn lực đang có, tăng cường hiệu quả 
hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, 
đồng thời hoàn thiện mô hình hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học.  

Chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng 
tự chủ hoàn toàn về tài chính đối với các đơn vị 
thuộc và trực thuộc khác như Viện Đào tạo mở 
và Công nghệ thông tin, Trung tâm Phục vụ sinh 
viên, Nhà Xuất bản...

Số lượng các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại 
học Huế

Đơn vị Trước khi tái 
cấu trúc

Sau khi tái 
cấu trúc

Văn phòng và các 
ban chức năng 12 07

Đơn vị trực thuộc 09 05

Đơn vị thuộc (đơn vị 
đào tạo) 03 05 (chuyên 

môn)

Tổng cộng 24 17

Chủ trương của Đại học Huế là giảm các đơn 
vị hành chính, tăng các đơn vị chuyên môn để 
hướng đến tự chủ đại học, kết quả giảm 07 đơn vị.

2. Tái cấu trúc các đơn vị thành viên theo 
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
và phù hợp với mô hình của từng đơn vị

Trên cơ sở Đề án tái cấu trúc các trường đại 
học thành viên được Đại học Huế phê duyệt, các 
Trường đã tiến hành sáp nhập, hợp nhất, giải 
thể các đơn vị:

Các đơn vị chức năng: tiến hành sáp nhập, 
hợp nhất 32 đơn vị chức năng, giảm từ 60 đơn 
vị xuống còn 44 đơn vị5. Giảm 16 trưởng đơn vị, 
09 phó trưởng đơn vị, xóa bỏ tổ công tác thuộc 
phòng, giảm hơn 120 tổ trưởng tổ công tác.

Các đơn vị chuyên môn thuộc trường: giải 
thể 02 khoa, bộ môn; hợp nhất, sáp nhập 19 
khoa, bộ môn. Các đơn vị chuyên môn thuộc 
trường đã giảm từ 81 khoa, bộ môn xuống còn 
71 khoa, bộ môn6. Giảm 10 trưởng khoa, bộ 
môn, 05 phó trưởng khoa, bộ môn.

Hợp nhất các bộ môn thuộc khoa theo hướng 
bộ môn quản lý ngành/chuyên ngành và phải 
có trên 09 giảng viên. Theo đó đã tiến hành hợp 
nhất 134 bộ môn, giảm từ 244 bộ môn xuống 
còn 165 bộ môn7, giảm 80 trưởng bộ môn.

Giải thể, tạm dừng hoạt động, chuyển đổi mô 
hình hoạt động của các viện, trung tâm thuộc 
các trường. Đã tiến hành giải thể 03 trung tâm; 

”Là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc 
gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước” 
(Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục đại học, 2018)

”Với truyền thống 60 năm xây dựng và 
phát triển, Đại học Huế đã trở thành một phần 
tinh hoa văn hóa Huế, cái nôi nuôi dưỡng trí 
tuệ và tài năng” 

(Đ/c Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính 
phủ, 2018).
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tạm dừng hoạt động 01 trung tâm; chuyển đổi 
mô hình hoạt động của 19 viện, trung tâm theo 
hướng tự chủ hoàn toàn về tài chính và phải 
trích nộp điều tiết kinh phí cho đơn vị chủ quản; 
khôi phục hoạt động 01 trung tâm.

Số lượng các đơn vị trực thuộc trường đại học 
thành viên Đại học Huế

Đơn vị Trước khi 
tái cấu trúc

Sau khi 
tái cấu 

trúc
Trường Đại học Khoa học 23 20

Trường Đại học Kinh tế 15 11

Trường Đại học Luật 11 11

Trường Đại học Ngoại ngữ 17 14

Trường Đại học Nghệ thuật 12 07

Trường Đại học Nông Lâm 17 12

Trường Đại học Sư phạm 20 18

Trường Đại học Y - Dược 44 38

Tổng cộng 159 131

Phát triển Viện Công nghệ sinh học thành 
trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia 
tại miền Trung theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ.

3. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, 
nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội 
ngũ viên chức, người lao động; giảm chi 
thường xuyên và góp phần cải cách chính 
sách tiền lương

Sau khi thực hiện tái cấu trúc đã giảm 05 vị 
trí chánh văn phòng và trưởng ban, giảm 03 
phó trưởng ban; giảm 27 tổ trưởng tổ công tác 
chuyên trách thuộc Văn phòng, các Ban chức 
năng. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc 
khác giảm 03 giám đốc trung tâm và 01 phó 
giám đốc trung tâm, giảm 04 trưởng phòng, 03 
phó trưởng phòng. 

Hàng năm giảm tối thiểu 10% viên chức và 
lao động hợp đồng so với năm trước. Trong 
thời gian tới, Đại học Huế tiếp tục thực hiện chủ 
trương không tuyển mới khi có viên chức, lao 
động hợp đồng về hưu hoặc xin thôi việc, thực 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ làm việc với Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế ngày 27/9/2021
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hiện điều chuyển nhân sự trong Đại học Huế 
phù hợp với yêu cầu của các vị trí việc làm thật 
sự cần thiết.

Với việc giảm 07 đơn vị thuộc và trực thuộc 
Đại học Huế, hằng năm đã giảm được gần 20% 
kinh phí, tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng chi 
cho công tác hành chính, chi trả phụ cấp chức vụ 
và các khoản đóng góp theo lương.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Đại học 
Huế và các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực 
thuộc đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng, Chính 
phủ, quyết định của Bộ trưởng, tạo sự đồng thuận, 
thống nhất cao, nhận thức càng sâu sắc hơn trong 
toàn thể viên chức, người lao động và người học 
về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về sắp 
xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Lãnh đạo 
Đại học Huế và các đơn vị đã triển khai, tổ chức 
thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khoa học, nghiêm 
túc, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình 
bước đi phù hợp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, 
phát huy vai trò của người đứng đầu, đạt kết quả 
bước đầu quan trọng.

Tổ chức bộ máy của Đại học Huế, các đơn 
vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc từng 
bước được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh 
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm 
nhiều đầu mối bên trong, nhất là giảm số lượng 
viên chức quản lý các đơn vị chức năng, bộ môn 
thuộc khoa, khắc phục được tình trạng chồng 
lấn về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị. Vị trí 
việc làm của viên chức, người lao động được bố 
trí hợp lý, thực hiện đúng chế độ, chính sách đối 
với những người thôi giữ chức vụ quản lý do sắp 
xếp tổ chức bộ máy hoặc tinh giản biên chế, tạo 
điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhanh chóng 
ổn định và tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tái cấu 
trúc, một số đơn vị còn lúng túng, chưa mạnh 
dạn đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, chưa 
quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo 
quy định về chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy 
theo hướng tinh gọn của Đảng, Nhà nước và 
của Đại học Huế. Số lượng biên chế tuy có giảm 
nhưng việc thực hiện chính sách tinh giản biên 
chế chưa đi vào thực chất, chưa gắn với việc sắp 
xếp tổ chức bộ máy, phân loại, đánh giá, rà soát 
và cơ cấu lại đội ngũ viên chức, người lao động.

”Truyền thống, vị thế và vai trò của Đại 
học Huế tích lũy trong suốt hơn 64 năm 
xây dựng và phát triển đã tạo cho Đại học 
Huế tầm vóc của một cơ sở giáo dục quốc 
gia, mang trong mình những đặc sắc và 
tinh hoa trong giáo dục và đào tạo ngành 
nghề phục vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển  
đất nước” (Đại học Huế, 2021)

Đại học Huế mong muốn nhận được sự quan 
tâm ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các 
nhà giáo, các nhà khoa học và toàn xã hội nhằm 
xây dựng và phát triển Đại học Huế trở thành 
Đại học Quốc gia. Trân trọng đề nghị Quốc hội, 
Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và 
phê duyệt Đề án phát triển Đại học Huế thành 
Đại học Quốc gia theo Nghị quyết số 54-NQ/
TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP 
của Chính phủ. n
------------------------------------------------------

1. Kế hoạch số 26-KH/ĐU của Đảng ủy Đại học Huế về 
việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-
NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII.

2 Sáp nhập Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Đoàn 
Thanh niên vào Văn phòng Đảng ủy và đổi tên thành Văn 
phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể. Hợp nhất Ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường và Ban Hợp tác quốc tế thành 
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế.  Hợp nhất 
Ban Kế hoạch, Tài chính và Ban Cơ sở vật chất thành Ban Kế 
hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất. Hợp nhất Ban Đào tạo, 
Ban Công tác học sinh - sinh viên, Ban Khảo thí và Đảm bảo 
chất lượng giáo dục thành Ban Đào tạo và Công tác sinh viên.

3. Hợp nhất 3 Trung tâm: Giáo dục Thường xuyên, Học liệu 
và Công nghệ thông tin thành Viện Đào tạo mở và Công nghệ 
thông tin. Sáp nhập Viện Tài nguyên và Môi trường vào Viện 
Công nghệ sinh học. Sáp nhập Tạp chí Khoa học vào Nhà xuất 
bản. Giải thể Trung tâm Giáo dục quốc tế; Viện Nghiên cứu 
giáo dục và Giao lưu quốc tế.

4. Ngày 16/11/2020, Hội đồng Đại học Huế đã ban hành 
Quyết định số 75/QĐ-HĐĐH về việc thành lập Trường Du lịch 
thuộc Đại học Huế.

5. Các Trường Đại học: Luật (giữ nguyên 06 đơn vị); Nghệ 
thuật (từ 06 đơn vị còn 04 đơn vị); Ngoại ngữ (từ 08 đơn vị còn 
06 đơn vị); Nông Lâm (từ 09 đơn vị còn 05 đơn vị); Y  Dược (từ 
10 đơn vị còn 08 đơn vị); Sư phạm (từ 08 đơn vị còn 06 đơn vị).

6. Các Trường Đại học: Khoa hoc (từ 15 khoa còn 13 khoa); 
Kinh tế (từ 06 khoa còn 05 khoa); Luật (giữ nguyên 05 khoa); 
Nghệ thuật (từ 06 khoa, bộ môn còn 03 khoa); Ngoại ngữ (từ 
09 khoa còn 08 khoa); Nông Lâm (từ 08 khoa còn 07 khoa); 
Y  Dược (từ 34 khoa, bộ môn còn 30 khoa, bộ môn); Sư phạm 
(giữ nguyên 12 khoa).

7. Các Trường Đại học: Khoa hoc (từ 59 bộ môn còn 37 bộ 
môn); Kinh tế (từ 20 bộ môn còn 14 bộ môn); Luật (từ 13 bộ 
môn còn 10 bộ môn); Nghệ thuật (từ 10 bộ môn còn 06 bộ 
môn); Ngoại ngữ (từ 28 bộ môn còn 21 bộ môn); Nông Lâm 
(từ 41 bộ môn còn 23 bộ koon); Y  Dược (từ 29 bộ môn còn 18 
bộ môn); Sư phạm (từ 44 bộ môn còn 36 bộ môn)
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GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng gắn bó với Trường 
ĐH Y - Dược, Đại học Huế đã 50 năm, từ khi ông 
còn là một sinh viên Y khoa Huế. 

Lớn lên từ nông thôn, với bản tính sôi nổi, Trần 
Hữu Dàng tham gia phong trào sinh viên đô thị 
miền Nam trước 1975 với tất cả nhiệt huyết của 
một người trẻ. Ông từng được Thành ủy Huế giao 
nhiệm vụ tiếp quản và lãnh đạo phong trào sinh 
viên ĐH Y Khoa Huế trong những ngày đầu mới 
giải phóng.

Năm 1978, Trần Hữu Dàng tốt nghiệp ngành 
bác sĩ đa khoa và được giữ lại trường làm cán 
bộ giảng dạy. Trở thành người thầy giáo mặc áo 
blouse trắng. Làm cho tròn trách nhiệm 1 chữ 
thầy đã là khó, nay xã hội khoác lên vai cùng lúc 2 
chữ thầy, “thầy thuốc, thầy giáo” ý thức nhiệm vụ 
sẽ nặng nề hơn. Tâm niệm đó khiến ông không 
ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, hoàn thiện 
năng lực chuyên môn và y đức của mình. Ông chia 
sẻ: “Nghề Y là do ba tôi chọn cho tôi, và mình cứ 
hồn nhiên nghe lời, tuổi trẻ chưa trải nghiệm, định 
hướng nghề nghiệp là chuyện quá lớn lao với một 
thanh niên 17, 18 tuổi. Được giữ lại làm cán bộ 
giảng dạy trường Y lúc ra trường là một vinh dự 
rất lớn. Bác sĩ là người luôn phải đứng trước sự 
sống và cái chết của bệnh nhân. Nghề thầy giáo 
đã giúp tôi rèn giũa tốt hơn y đức của một người 
thầy thuốc”. 

Tu nghiệp bác sĩ nội trú ở Pháp, may mắn ở 
ngay Khoa Nội tiết của GS Michel Thomas, một 
chuyên gia Nội tiết hàng đầu của Pháp, Bác sĩ 
Dàng có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi, làm 
việc với nhiều bạn bè quốc tế. Ông đã trực tiếp 
điều trị hằng trăm bệnh nhân Nội tiết đái tháo 
đường tại Bệnh viện Jean Verdier - Paris, Cộng hòa 
Pháp, được chính thức giao nhiệm vụ trực cấp cứu 
chuyên ngành do đạt yêu cầu về chuyên môn và 

ngoại ngữ. Xác lập chuyên ngành Nội tiết Đái tháo 
đường, thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Pháp, theo 
thời gian BS Dàng đã đến nhiều trường đại học, 
bệnh viện trong và ngoài nước để học tập, trau 
dồi nghề nghiệp: Đại học Sydney Úc, Bệnh viện 
Boston Bang Massachusetts, Trung tâm Đái tháo 
đường Quốc tế Park Nicollet Bang Minnesota, 
Trung tâm nghiên cứu Đái tháo đường Steno ở 
thủ đô Đan Mạch… Năm 2014, ông được Đại học 
Munchen CHLB Đức mời trình bày chuyên đề về 
Đái tháo đường  cho các nghiên cứu sinh quốc tế.

Bảo vệ thành công Luận án Phó Tiến sĩ 1996. 
Năm 2002 được phong học hàm Phó Giáo sư, 
2011 được phong học hàm Giáo sư. Ông là một 
trong những bác sĩ chuyên khoa Nội nổi tiếng của 
Trường Đại Học Y - Dược, Đại học Huế và Bệnh 
viện Trung ương Huế, đặc biệt ở lĩnh vực Nội tiết 
Đái tháo đường. Đam mê nghiên cứu khoa học, 
nhiều công trình của ông đã có ý nghĩa thiết thực 
và hiệu quả trong ứng dụng lâm sàng điều trị 
bệnh cho bệnh nhân tại các bệnh viện.

Giáo sư Trần Hữu Dàng hiện là Chủ tịch Hội Nội 
tiết Đái tháo đường Việt Nam, trong số rất hiếm 
chủ tịch các Hội chuyên ngành Quốc gia không có 
địa chỉ ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. Ông từng 
giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược, 
Đại học Huế phụ trách Khoa học công nghệ và 
Hợp tác quốc tế, một mảng lớn và quan trọng của 
trường đại học này. Năng động, tâm huyết, hết 
mình vì tập thể, ông là người lãnh đạo có uy tín, là 
người thầy giáo - bác sĩ được nhiều thế hệ đồng 
nghiệp yêu quí, nể trọng. Với các thế hệ sinh viên 
ở Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế, Giáo sư Trần 
Hữu Dàng không những là một người thầy mẫu 
mực, mà còn luôn là người truyền lửa, truyền cảm 
hứng đầy nhiệt huyết, trong học tập, lao động, 
cũng như trong cuộc sống.

gs.Bs. ngnd trẦn HỮU dàng

Người của nhiệt huyết
■  NGuyêN THu
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Giáo sư đã chủ trì 1 đề tài khoa học cấp nhà 
nước, 5 đề tài cấp Bộ, Tỉnh, 8 đề tài cấp cơ sở, 
Chủ biên và tham gia biên soạn 21 đầu sách, giáo 
trình, 230 bài báo trong nước và quốc tế, hướng 
dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học, 
BSCK2, BS Nội trú. Người đầu tiên công bố Đài 
tháo đường típ Z ở Việt Nam, Chủ tịch và ủy viên 
nhiều Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ; chủ tọa 
nhiều Hội nghị chuyên ngành quốc tế và quốc 
gia… Đó là những nỗ lực không mệt mỏi dành 
cho chuyên môn. 

Năm 2013, đến tuổi 60, Giáo sư Trần Hữu Dàng 
thôi làm quản lý ở Trường ĐH Y - Dược nhưng 
Ông vẫn gắn bó với Huế, tiếp tục giảng dạy, 
khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, là chuyên 
gia cao cấp ở lĩnh vực Nội tiết- Đái tháo đường, 
không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước trên thế 
giới. Với năng lực, uy tín và tầm ảnh hưởng của 
mình, GS Trần Hữu Dàng được tỉnh Thừa Thiên 
Huế mời giữ trọng trách Bí thư Đảng đoàn, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 
Nhiều năm qua, trên cương vị này, ông và các 
cộng sự đã xây dựng được một tổ chức Hội vững 
mạnh, đặc biệt đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào 
nghiên cứu khoa học phục vụ đời sống trong các 
tầng lớp nhân dân Thừa Thiên Huế. Phong trào 
không chỉ đến với các nhà khoa học mà còn đến 
với tận người dân lao động và cả lớp trẻ; tập hợp 
lực lượng, không chỉ các nhà khoa học các nhà 
sáng chế trong nước mà cả quốc tế đóng góp cho 
kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Bước ra khỏi giảng đường, bước ra khỏi bệnh 
viện, Ông vào xã hội cũng với lòng nhiệt huyết. 
Ông đã duy trì học bổng 9 năm liên tiếp cho học 
sinh trường Tiểu học Hương Chữ, ngôi trường 
ở quê nhà, nơi đã cho ông những con chữ đầu 
đời. Làng La Chữ quê ông có truyền thống hiếu 
học, bên cạnh đình làng còn có nhà thờ Thánh, 
lễ tế Thánh mỗi 3 năm một lần. Mấy lần gần đây 
các vị bô lão của làng đồng ý mời “Chú Dàng” tế 
gian giữa…

Ghi nhận những đóng góp của Giáo sư, Bác 
sĩ Trần Hữu Dàng trong sự nghiệp giảng dạy của 
mình, đầu năm 2021, Chủ tịch Nước đã quyết 
định phong tặng cho Ông danh hiệu Nhà giáo 
Nhân dân. Và cũng vào tháng 8 năm nay, Giáo 
sư Trần Hữu Dàng cùng với các cộng sự của 
mình gồm 12 nhà nghiên cứu đã được Cục sở 
hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ 
cấp bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích 
Quy trình bào chế chế phẩm dạng cốm dùng để 
điều trị đại tuyến tiền liệt lành tính. Đây là một 
đề tài khoa học cấp nhà nước do Giáo sư Dàng 
chủ trì, cùng PGS.TS Nguyễn Thị Tân và các cộng 
sự của ông ở Trường Đại học Y - Dược, Đại học 
Huế thực hiện trong nhiều năm, đã cho kết quả 
tốt trong ứng dụng chữa bệnh với hiệu quả cao.   

Tình yêu cuộc sống, trách nhiệm nghề nghiệp, 
tấm lòng của một nhà khoa học, nhà giáo, thầy 
thuốc và cả tình yêu quê hương vẫn thôi thúc ông 
bước đi, bước đi… “Hạnh phúc luôn ở phía trước”: 
Ông nói với chúng tôi như thế. n

GS. BS. NGND Trần Hữu Dàng với sinh viên 
Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế

Hoạt động trao đổi chuyên môn 
của GS. BS. NGND Trần Hữu Dàng với 

các đồng nghiệp trong và ngoài nước
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Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ kèm theo 
Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT và có hiệu lực 
từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Quy chế này 
nhằm thay thế cho Quy chế tuyển sinh và đào 
tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông 
tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy có nhiều ý kiến trái chiều nhưng phải  
khẳng định rằng quy chế tuyển sinh và đào tạo 
trình độ tiến sĩ mới có những điều chỉnh khoa 
học, hợp lí trong đào tạo tiến sĩ. Đáng chú ý là 
việc tăng quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo, 
quy chế tiếp tục giảm thiểu hướng dẫn chi tiết 
các nội dung để các cơ sở đào tạo phát huy tính 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Thứ nhất, để tăng tính tự chủ và trách nhiệm 
giải trình của các cơ sở đào tạo tiến sĩ theo Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 
đại học năm 2018, đồng thời để phù hợp với 
điều kiện, năng lực của mỗi cơ sở đào tạo và đặc 
điểm của từng lĩnh vực, từng ngành đào tạo, 
quy chế yêu cầu các cơ sở đào tạo cụ thể hóa, 
quy định chi tiết các nội dung liên quan đến 
công tác tuyển sinh, tổ chức hoạt động đào tạo, 
đánh giá luận án và cấp bằng tiến sĩ.

Thứ hai, yêu cầu đối với người dự tuyển, 
ngoài các chứng chỉ quốc tế được công nhận 
như IELTS, TOEFL theo quy định trước đây, quy 
chế mới cho phép sử dụng các chứng chỉ ngoại 
ngữ quốc gia tương đương trình độ bậc 4 theo 
khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam. Có 
minh chứng về năng lực học tiến sĩ bằng bài 
báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có kinh 
nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc 
sĩ của chương trình đào tạo theo định hướng 
nghiên cứu hoặc có thời gian công tác từ 24 

tháng trở lên  đối với giảng viên, nghiên cứu 
viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và 
công nghệ.

Thứ ba, các báo cáo hội nghị khoa học, bài 
báo được công bố trên các tạp chí khoa học 
thuộc danh mục World of Sciences (WoS) và 
Scopus vẫn là yêu cầu đối với minh chứng về kết 
quả nghiên cứu khoa học để làm điều kiện đầu 
ra của nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, quy chế 
bổ sung việc chấp nhận các bài báo đăng trên 
các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng 
Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá 
tới 0.75 trở lên hoặc sách chuyên khảo do các 
nhà xuất bản có uy tín trong nước phát hành. 
Các công bố phải đạt tổng điểm từ 2.0 điểm trở 
lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư 
nhà nước quy định. Đây cũng chính là động lực 
để các tạp chí trong nước phấn đấu nâng cao 
chất lượng, tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế 
bằng nội lực.

Quy chế cũng cho phép thay thế các công 
bố nghiên cứu khoa học bằng những kết quả 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã 
đăng kí và được cấp bằng độc quyền sáng chế 
quốc gia, quốc tế; hoặc giải thưởng chính thức 
của cuộc thi quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực 
nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao 
bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thứ tư, tại cùng một thời điểm, quy chế điều 
chỉnh tăng số lượng nghiên cứu sinh được nhận 
hướng dẫn, thay vì được hướng dẫn tối đa 05 
nghiên cứu sinh, người có chức danh giáo sư 
được hướng dẫn độc lập tối đa 07 nghiên cứu 
sinh; người có chức danh phó giáo sư hoặc có 
bằng tiến sĩ khoa học được hướng dẫn độc lập 
tối đa 05 nghiên cứu sinh thay vì 04 nghiên cứu 
sinh theo quy chế cũ; trường hợp đồng hướng 
dẫn 01 nghiên cứu sinh được tính quy đổi tương 

nHỮng ĐIểM MỚI 
TRONG QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO 
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
■  TS. NGuyễN CôNG Hào, ThS. Hà Lê QuỳNH CHi
     Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
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đương hướng dẫn độc lập 0.5 nghiên cứu sinh. 
Bên cạnh đó, nhằm thu hút, tận dụng tri thức 

của  những nhà khoa học đủ điều kiện, đóng 
góp vào công tác đào tạo; quy chế mới chấp 
nhận các bài báo đăng trên các tạp chí khoa 
học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà 
nước quy định khung điểm đánh giá tới 0.75 
trở lên hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất 
bản có uy tín trong nước phát hành để làm tiêu 
chuẩn của người hướng dẫn nghiên cứu sinh. 
Các công bố phải đạt tổng điểm từ 4.0 điểm trở 
lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư 
nhà nước quy định. 

Thứ năm, nhằm tạo cơ hội giải trình, bảo lưu 
quan điểm nghiên cứu của nghiên cứu sinh, 
quy trình phản biện độc lập có thể được tiến 
hành đến 02 lần thay vì 01 lần như quy định 
trước đây.

Thứ sáu, thời gian đào tạo tiến sĩ cũng được 
thay đổi so với trước đây để phù hợp với yêu 
cầu đào tạo thực tiễn và điều kiện của người 
học. Tổng thời gian đào tạo tiêu chuẩn là từ 
03-04 năm; tổng thời gian học tập nghiên cứu 
trước khi trình luận án để thực hiện quy trình 
phản biện độc lập và thành lập hội đồng đánh 
giá luận án là 06 năm.

Thứ bảy, nếu như quy định cũ không cho 
phép bảo lưu các kết quả học tập, nghiên cứu 
của nghiên cứu sinh trong chương trình đào 
tạo tiến sĩ thì quy chế mới cho phép nghiên 
cứu sinh được bảo lưu các kết quả học tập, 
nghiên cứu trong trường hợp nghiên cứu sinh 
bị thôi học và có nguyện vọng được tiếp tục 
theo học chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc 
nghiên cứu sinh chuyển ngành đào tạo hoặc 
cơ sở đào tạo hoặc nghiên cứu sinh đã thôi 
học, đăng ký dự tuyển lại và được công nhận 
là nghiên cứu sinh mới của cơ sở đào tạo đã 
theo học.

Trước những thay đổi của quy chế này, nhằm 
cụ thể hóa và quy định chi tiết các nội dung liên 
quan đến tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ, Giám 
đốc Đại học Huế đã ban hành Quy chế tuyển 
sinh tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại 
Đại học Huế kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-
ĐHH ngày 08 tháng 10 năm 2021. Ngoài những 
thay đổi, điều chỉnh của Quy chế tuyển sinh và 

đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông 
tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, 
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của 
Đại học Huế cũng có những điểm mới nhằm phù 
hợp với năng lực đào tạo của từng ngành tương 
ứng. Một số điểm mới đáng chú ý là:

Thứ nhất, giao quyền tự chủ cho các đơn vị 
đào tạo quy định các tiêu chuẩn về giảng viên 
giảng dạy, hướng dẫn, điều kiện bảo vệ luận 
án của nghiên cứu sinh… ngang bằng hoặc cao 
hơn các tiêu chuẩn trong Quyết định số 1528/
QĐ-ĐHH. Thủ trưởng các đơn vị đào tạo ban 
hành danh mục ngành phù hợp và báo cáo Đại 
học Huế trước khi xét tuyển.

Thứ hai, các tác giả có chỉ số H-index từ 10 
trở lên được chấp nhận là một trong các tiêu 
chuẩn của giảng viên giảng dạy chương trình 
đào tạo tiến sĩ và của người hướng dẫn nghiên 
cứu sinh. Ngoài ra, người hướng dẫn nghiên 
cứu sinh bắt buộc phải có các đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp Đại học Huế hoặc nghiên cứu hợp 
tác quốc tế thực hiện trong 02-03 năm.

Thứ ba, Đại học Huế vẫn tiếp tục thực hiện 
đánh giá luận án của nghiên cứu sinh theo 02 
cấp: cấp cơ sở và cấp Đại học Huế. Tuy nhiên, 
nếu nghiên cứu sinh là tác giả chính của ít nhất 
02 bài báo khoa học được công bố trong các 
tạp chí khoa học thuộc danh mục World of 
Sciences (WoS) hoặc Scopus chỉ cần thực hiện 
đánh giá luận án cấp đơn vị chuyên môn thay 
cho cấp cơ sở.

Thứ tư, nếu các nghiên cứu khoa học của 
nghiên cứu sinh có thực hiện thí nghiệm trên 
người phải thông qua Hội đồng y đức; trên động 
vật phải thông qua Hội đồng đạo đức động vật; 
các nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn có liên 
quan đến ý thức con người, liên quan đời sống 
văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng của dân tộc, 
vùng miền... cần thông qua Hội đồng đạo đức 
về khoa học xã hội – nhân văn.

Thứ năm, đối với người dự tuyển chưa đủ 
điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh, Đại học 
Huế cho phép dự tuyển dự bị tiến sĩ theo quy 
định tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ tại Đại 
học Huế để hoàn thiện các điều kiện dự tuyển 
trình độ tiến sĩ. n
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Bất cứ một ngành nghề, lĩnh vực nào muốn 
được nhiều người biết đến cần có chiến lược 
quảng bá, giới thiệu thương hiệu phù hợp. 
Giáo dục là một lĩnh vực đặc thù và việc quảng 
bá thương hiệu để phục vụ công tác tuyển sinh 
cần có chiến lược riêng, không thể “câu khách” 
hay “lộ liễu”. Vì vậy, đòi hỏi các nhà quản 
quản lý, các bộ phận tham mưu liên quan đến 
công tác đào tạo, tuyển sinh phải có kế hoạch 
truyền thông, quảng bá sao cho hiệu quả và 
phù hợp nhất mà không bị coi là “thương mại 
hóa” ngành giáo dục.

Năm 2021 có thể nói là một năm tuyển 
sinh đầy biến động trong điều kiện đại dịch 
covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, việc thay 
đổi và đa dạng các phương thức quảng bá 
tuyển sinh để phù hợp với tình hình mới luôn 
được Đại học Huế chú trọng để cánh cửa vào 
trường đại học mở rộng hơn, tạo ra nhiều cơ 
hội học tập hơn cho thí sinh trên mọi miền 
đất nước.

1. Đại học Huế với nhiều phương thức 
quảng bá tuyển sinh phù hợp tình hình 
thực mới

Có thể thấy rằng, chưa có mùa tuyển 
sinh nào Đại học Huế lại có nhiều phương 
thức quảng bá đa dạng như năm nay. Không 
còn dựa quá nhiều vào phương thức truyền 
thống như đến tại các trường trung học phổ 
thông để tư vấn, phát tờ rơi..., Đại học Huế đã 
có những hình thức quảng bá tuyển sinh mới 
trên nhiều kênh thông tin khác nhau.

Cụ thể, Đại học Huế đã xây dựng phóng sự 
“Toàn cảnh tuyển sinh Đại học Huế năm 2021” 
phát sóng trên kênh VTV8 và các đài truyền 
hình các địa phương khu vực miền Trung 
với nội dung gới thiệu về Đại học Huế theo 
hướng xây dựng và phát triển trở thành Đại 

học Quốc gia; làm nổi bật về tính đa ngành, 
đa lĩnh vực trong đào tạo, các điều kiện về 
đảm bảo chất lượng, các chương trình đào 
tạo chất lượng, liên kết quốc tế, các chính 
sách ưu đãi, các cơ hội việc làm, trao đổi sinh 
viên quốc tế của sinh viên có được khi chọn 
Đại học Huế làm nơi học tập.

Bên cạnh đó, Đại học Huế còn tích cực 
tham gia chương trình “Hướng nghiệp và Tư 
vấn tuyển sinh”; phối hợp cùng Sở Giáo dục 
và Đào tạo, các đơn vị khác xây dựng chương 
trình Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh phát 
sóng trên đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
Thừa Thiên Huế (TRT) phát sóng vào sáng 
chủ nhật hàng tuần.

Đại học Huế đã chú trọng đầu tư quảng bá 
trên các trang thông tin trực tuyến, các trang 
báo và các trang mạng xã hội. Mọi thông tin 
luôn được cập nhật một cách nhanh chóng 
và chính xác trên Cổng thông tin Đại học Huế, 
Cổng thông tin tuyển sinh Đại học Huế, đưa 
tin trên báo Thừa Thiên Huế, Dân trí... Trong 
quá trình đó, Đại học Huế thường xuyên phối 
hợp cùng các đơn vị liên quan làm công tác 
truyền thông để tiếp cận được ngày càng 
nhiều hơn những học sinh đang học lớp 12 
cùng các bậc phụ huynh đang cân nhắc chọn 
ngành, chọn trường. 

Đặc biệt, một hoạt động thường niên 
nhưng năm nay được đầu tư mạnh hơn chính 
là chương trình livestream tư vấn tuyển sinh 
và giải đáp thắc mắc được thực hiện liên tục 
và phát sóng trên Cổng thông tin tuyển sinh 
Đại học Huế, các Fanpage của các trường 
đại học thành viên và các trường, khoa trực 
thuộc và phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. 
Khác với năm 2020, hình thức và số lượng các 
chương trình livestream cũng có những đổi 

ĐA dẠng CáC PHƯƠng tHỨC 
QUẢNG BÁ TUYỂN SINH 
■  QuảN BÁ CHíNH *, PHaN THaNH TiếN**
* Trường Du lịch - Đại học Huế; 
**Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
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mới, tương tác sâu hơn với thí sinh liên quan 
đến toàn cảnh tuyển sinh 2021 và những 
điểm mới cần lưu ý, đồng thời chú trọng đi 
sâu từng ngành, nghề chuyên môn để thí 
sinh nắm kỹ, qua đó dễ dàng đăng ký nguyện 
vọng hơn. Điều này giúp thông tin được lan 
tỏa rộng rãi, tiếp cận được nhiều hơn đến với 
các thí sinh và giải đáp kịp thời hơn những 
thắc mắc về hoạt động tuyển sinh. Đường dây 
nóng về công tác tuyển sinh của Đại học Huế 
và các đơn vị luôn được túc trực sẵn sàng để 
kịp thời “gỡ rối” cho thí sinh.

2. Phương thức tuyển sinh linh hoạt 
từ các trường đại học thành viên; trường, 
khoa và phân hiệu thuộc Đại học Huế

Ngoài kế hoạch quảng bá tuyển sinh được 
xây dựng chung cho toàn Đại học Huế, mỗi 
trường đại học thành viên, trường, khoa, phân 
hiệu thuộc Đại học Huế đã có thêm những 
cách thức quảng bá riêng để phù hợp với nhu 
cầu cũng như tình hình thực tế tại đơn vị. 

Cùng với những buổi livestream chung 
của Đại học Huế, hầu hết các đơn vị đều thực 
hiện những buổi livestream để tư vấn và giải 
đáp từng thắc mắc cụ thể cho phụ huynh và 
học sinh về đặc điểm thông tin của đơn vị, 
phương thức đào tạo, các ngành tuyển sinh, 
cơ hội việc làm... và các câu hỏi liên quan 
đến quá trình học tập và sinh hoạt dưới mái 
trường đại học. 

Tại một số đơn vị, hoạt động tư vấn tuyển 
sinh qua livestream sẽ không chỉ có cán bộ 
làm công tác tuyển sinh, lãnh đạo các khoa 
chuyên môn tham gia mà còn mời đại diện 
các doanh nghiệp, giáo viên các trường trung 
học phổ thông cùng tham gia nhằm góp phần 
giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của thí sinh.

Ông Phan Thanh Tiến, Phó trưởng phòng 
đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ chia sẻ: 
Do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, công 
tác tư vấn tuyển sinh trực tiếp bị ảnh hưởng 
rất nhiều, dự đoán được tình hình khó khăn 
đó, trường đã xác định chuyển sang quảng 
bá tuyển sinh trực tuyến là chủ yếu. Trường đã 
yêu cầu tất cả các đơn vị trong trường đều có 
fanpage dành cho quảng bá tuyển sinh hoặc 
dành một menu con trên trang web của các 
đơn vị cho quảng bá tuyển sinh. Tất cả thông 

tin về trường, về các ngành đào tạo, hoạt 
động của Nhà trường cũng như các thông tin 
có lợi cho công tác tuyển sinh đưa lên trên 
web tuyển sinh (tại địa chỉ https://tuyensinh.
hucfl.edu.vn/) đều được các đơn vị, giảng viên 
và sinh viên đưa lên các kênh riêng bằng các 
hình thức khác nhau. Ngoài việc tham gia các 
chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến do 
Đại học Huế tổ chức, trường cũng xây dựng 
một chương trình livestream tư vấn tuyển sinh 
riêng từ 6 đến 8 buổi/năm vào khung giờ 9h00-
1030 các sáng Chủ nhật. Nhờ chiến lược bài 
bản, nội dung cụ thể và thiết thực; nhờ quảng 
bá từ trước trên Facebook thông qua công ty 
truyền thông, mỗi buổi livestream đều có được 
trên 10 ngàn người theo dõi và hàng chục ngàn 
lượt tương tác. 

Ông Nguyễn Duy Ngọc Tân, thành viên ban 
tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Nông Lâm 
cho biết, một trong những thông tin thí sinh 
quan tâm nhiều là cơ hội việc làm và những 
yêu cầu của nhà tuyển dụng. Trong các buổi 
livestream tư vấn tuyển sinh năm nay, đại diện 
các doanh nghiệp cũng tham gia với vai trò 
giải đáp những thông tin liên quan, cũng như 
định hướng kỹ hơn cho thí sinh trước cơ hội 
chọn lựa ngành nghề.

Tại Trường Du lịch, các chương trình lives-
tream tạo ra nhiều điểm cầu, trong đó có một 
điểm cầu tại trường quay chính, một điểm tại 
bộ phận đào tạo của trường và một điểm cầu 
tại doanh nghiệp để họ giải đáp và chia sẻ các 
thông tin liên quan đến hoạt động thực tập, 
thực tế, tuyển dụng việc làm. Ngoài tăng số 
buổi livestream, năm nay Trường Du lịch lần 
đầu tiên đưa vào áp dụng trường quay ảo để 
chuyển tải những phóng sự và các thông tin 
bổ trợ liên quan đến tuyển sinh. Bên cạnh đó, 
Trường Du lịch còn tổ chức chương trình “Một 
ngày làm sinh viên Trường Du lịch” giúp các 
bạn học sinh được trải nghiệm môi trường đại 
học ngay trước khi chọn ngành, chọn trường.

Trải qua mỗi mùa tuyển sinh, việc đa dạng 
phương thức quảng bá tuyển sinh đã cho 
thấy nhiều tín hiệu tích cực khi ngày càng 
nhiều người hơn biết đến và lựa chọn theo 
học, khẳng định hướng đi đúng đắn của Đại 
học Huế khi thay đổi phù hợp với xu thế của 
xã hội. n
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1. Đặt vấn đề
Công tác tuyển sinh đóng vai trò rất 

quan trọng trong hoạt động của trường đại 
học. Việc thực hiện tốt công tác tuyển sinh 
sẽ giúp trường tuyển chọn được những thí 
sinh có năng lực, trình độ, kiến thức và kỹ 
năng phù hợp với mục tiêu đào tạo của các 
ngành, nghề, đáp ứng được sứ mệnh của 
nhà trường. Nhận thức được điều đó, từ đầu 
năm 2021, Đại học Huế cùng các trường đại 
học thành viên, các đơn vị đào tạo thuộc 
Đại học Huế (gọi chung là các đơn vị đào 
tạo) đã xây dựng kế hoạch chi tiết về công 
tác tuyển sinh, nhằm thực hiện tốt nhất các 
mục tiêu đã đề ra.

Ðiều đáng chú ý trong tuyển sinh năm 
2021, dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra như 
năm 2020, ảnh hưởng rất lớn đến công tác 
tuyển sinh, trong đó có công tác xét tuyển. 
Trước diễn biến của dịch bệnh phức tạp, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã chủ động nắm bắt 
tình hình và có các điều chỉnh kịp thời để 
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí 
sinh và các trường đại học, các cơ sở đào 
tạo trong công tác xét tuyển sinh. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị trường 
đại học, các cơ sở đào tạo dành một số chỉ 
tiêu tuyển sinh đối với thí sinh thuộc diện 
đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT 
năm 2021 theo tỷ lệ tương ứng tỷ lệ thí sinh 
đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện 
vọng xét tuyển. Ngoài ra, các trường đại 
học, các cơ sở đào tạo căn cứ lịch tuyển sinh 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh và 
tình hình thực tiễn để điều chỉnh, bổ sung 
phương thức xét tuyển phù hợp với yêu cầu 
đào tạo của đơn vị và tạo thuận lợi cho thí 
sinh tham gia xét tuyển. Một số mốc thời 

gian tuyển sinh được điều chỉnh lùi thời 
gian như: công bố ngưỡng bảo đảm chất 
lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo 
viên, khối ngành sức khỏe; thực hiện điều 
chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (theo 
phương thức trực tuyến) và điều chỉnh sai 
sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực 
(bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ 
sơ); công bố kết quả trúng tuyển đợt 1; thí 
sinh xác nhận nhập học đợt 1… Trên cơ sở 
điều chỉnh này, Đại học Huế đã có kế hoạch 
điều chỉnh công tác tuyển sinh năm 2021 
hợp lý, linh hoạt nhằm tạo điều kiện tốt 
nhất, thuận lợi nhất cho thí sinh cũng như 
các đơn vị đào tạo của Đại học Huế trong 
công tác thi tuyển, xét tuyển, trong đó việc 
tổ chức tuyển sinh năng khiếu theo hình 
thức trực tiếp và trực tuyến.

2. Đa dạng hóa phương phức tuyển 
sinh

Nhằm thích ứng với công tác tuyển sinh 
trong tình hình mới, Đại học Huế sử dụng 
5 phương thức xét tuyển chính. Trong mỗi 
phương thức, có bổ sung nhiều cách thức, 
tiêu chí xét tuyển mới so với tuyển sinh năm 
2020, cụ thể:

a) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở 
cấp trung học phổ thông (điểm học bạ). 
Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển 
là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm 
tròn đến 1 chữ số thập phân) của 02 học kỳ 
năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. 
Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn 
trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ 
số, làm tròn đến 2 chữ số thập phân) phải 
>= 18,0.

b) Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi 
tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

tUyển sInH ĐẠI HỌC nĂM 2021:
“NHỮNG THÍCH ỨNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
■  TS. NGuyễN CôNG Hào
     Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên
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năm 2021. Điểm các môn trong tổ hợp 
môn xét tuyển là điểm thi của các môn đó 
trong kỳ thi THPT năm 2021. Ngưỡng đảm 
bảo chất lượng đầu vào sẽ được Đại học 
Huế công bố sau khi có kết quả thi THPT 
năm 2021 và sau khi Bộ Giáo dục và Đào 
tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng 
đầu vào cho khối ngành đào tạo giáo viên 
và khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ 
hành nghề.

c) Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT 
năm 2021 hoặc dựa vào điểm học bạ kết 
hợp với kết quả thi tuyển năng khiếu (đối 
với các ngành năng khiếu).

d) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 
theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

e) Xét tuyển theo phương thức riêng của 
các đơn vị đào tạo trong Đại học Huế.

Đối với phương thức tuyển sinh này, 
các đơn vị có những quy định cụ thể như 
sau: Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong 
kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 
2020, 2021 các môn có trong tổ hợp môn 
xét tuyển (hoặc các thí sinh đoạt huy 
chương vàng, bạc, đồng các giải Thể dục 
thể thao do cấp tỉnh trở lên tổ chức 1 lần 
trong năm đối với ngành Giáo dục thể 
chất, thí sinh đoạt giải trong các cuộc thi 

nghệ thuật từ cấp tỉnh, thành phố trở lên 
được xét tuyển thẳng vào ngành Sư phạm 
Âm nhạc); Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba 
trong các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
Học sinh các trường THPT chuyên hoặc 
học sinh THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi 
năm học lớp 12; Các chứng chỉ tiếng Anh 
quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, 
TOEIC; Chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK; 
Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIC II; Chứng chỉ 
tiếng Nhật JLPT; Chứng chỉ SAT, MOS; Ưu 
tiên xét tuyển thí sinh có quốc tịch Việt 
Nam học và tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.

Đối với công tác đăng ký xét tuyển, 
ngoài phương thức truyền thống, Đại học 
Huế đã nâng cấp hệ thống phần mềm 
tuyển sinh trực tuyến nhằm tạo điều kiện 
tốt nhất cho thí sinh đăng ký xét tuyển 
theo hình thức trực tuyến cũng như phục 
vụ công tác xét tuyển của Hội đồng tuyển 
sinh và xác nhận nhập học trực tuyến cho 
những thí sinh trúng tuyển.

Trước tình hình dịch COVID-19, kỳ thi 
tuyển sinh năng khiếu đợt 2 (đối với các 
ngành của Trường Đại học Nghệ thuật; 
ngành Kiến trúc của Trường Đại học Khoa 
học; ngành Giáo dục mầm non và Sư phạm 
Âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm; 

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến của trường Đại học Ngoại ngữ
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ngành Giáo dục thể chất của Khoa Giáo dục thể 
chất) không thể tổ chức trực tiếp, trên cơ sở văn 
bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại 
học Huế đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng Đề án 
tuyển sinh theo hình thức trực tuyến trình Giám 
đốc Đại học Huế phê duyệt trước khi tổ chức 
thực hiện. Mặc dù lần đầu tiên kỳ thi tuyển sinh 
được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng 
Ban tuyển sinh của các đơn vị đã có sự chuẩn 
bị bài bản về cả nội dung đề thi, phần mềm tổ 
chức thi, hạ tầng kỹ thuật phục vụ kỳ thi, nhân sự 
tham gia kỳ thi và đặc biệt là hướng dẫn thí sinh 
cách thực hiện làm bài thi trực tuyến trước khi 
kỳ thi diễn ra… kỳ thi diễn ra khách quan, đúng 
quy chế, đảm bảo chất lượng dưới dự giám sát 
của Đoàn thanh tra tuyển sinh của Đại học Huế 
và cán bộ Công an Phòng An ninh chính trị nội 
bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (PA03).

3. Công tác quảng bá, định hướng nghề 
nghiệp và tư vấn tuyển sinh

Công tác quảng bá và tư vấn tuyển sinh được 
Đại học Huế và các đơn vị đào tạo rất chú trọng, 
đặc biệt có nhiều hình thức quảng bá, tư vấn 
phù hợp với tình hình mới. Trước hết, đẩy mạnh 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 
quảng bá thương hiệu của Đại học Huế và các 
đơn vị đào tạo nói chung và công tác tuyển sinh 
nói riêng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa 
cho thí sinh và phụ huynh tiếp cận thông tin 
tuyển sinh. Tiếp đến, cung cấp thông tin kịp 
thời, đầy đủ, chính xác và thuận tiện để tra cứu 
ngành nghề đào tạo, thông tin tuyển sinh; giúp 
thí sinh hiểu, tin tưởng và lựa chọn. Phương 
pháp truyền thông được thực hiện sáng tạo, kết 
hợp giữa các kênh truyền thống với kênh trên 
mạng xã hội như facebook, zalo...

Hoạt động tư vấn tuyển sinh đã kết hợp 
giữa thông tin trên cổng thông tin điện tử với 
fanpage tuyển sinh của Đại học Huế và các đơn 
vị đào tạo, giúp thí sinh có thể tìm hiểu thông 
tin về tuyển sinh mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, cổng 
thông tin tuyển sinh của Đại học Huế và các đơn 
vị được thiết kế hiện đại với giao diện bắt mắt, 
xây dựng những chuyên mục chứa đựng các tin, 
bài, hình ảnh, video với nội dung phong phú, 
quảng bá hoạt động của các khoa, các ngành 
đào tạo, các đơn vị một cách đầy đủ, hấp dẫn. 
Ngoài ra, tư vấn tuyển sinh cũng đóng góp vai 

trò quan trọng trong công tác tuyển sinh của 
Đại học Huế. Đây chính là kênh nối trực tiếp 
giữa các đơn vị đào tạo với thí sinh. Trong  năm 
2021, các đơn vị đào tạo đã có sự thay đổi trong 
nội dung và cách thức tư vấn tuyển sinh như 
tư vấn về chi tiết về chất lượng đào tạo, môi 
trường học tập, học bổng, cơ hội việc làm sau 
khi ra trường... Kết quả tuyển sinh của các đơn 
vị đào tạo thể hiện qua bảng sau:

STT Đơn vị Chỉ 
tiêu

Số sinh 
viên 
nhập 
học

1 Trường Đại học Khoa học 1330 1133

2 Trường Đại học Sư phạm 3674 2359

3 Trường Đại học Y - Dược 1500 1598

4 Trường Đại học Nông Lâm 1280 1045

5 Trường Đại học Nghệ thuật 90 75

6 Trường Đại học Kinh tế 1820 2652

7 Trường Đại học Ngoại ngữ 1810 2093

8 Trường Đại học Luật 900 1348

9 Trường Du lịch 950 605

10 Khoa Giáo dục Thể chất 33 33

11 Khoa Quốc tế 100 80

12 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 180 74

13 Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị 320 26

Tổng 13987 13121

Mặc dù tình hình dịch bệnh năm 2021 diễn 
biến phức tạp, nhưng với cách tiếp cận công tác 
tuyển sinh linh hoạt, thích ứng trong tình hình 
mới của Đại học Huế và qua các số liệu thống 
kê trong những năm gần đây, có thể khẳng định 
rằng công tác tuyển sinh năm 2021 của Đại học 
Huế thành công tốt đẹp. Nhiều ngành, nhiều 
đơn vị đào tạo đã thu hút được số lượng lớn thí 
sinh vào học, điều này thể hiện thương hiệu, 
uy tín của đơn vị đào tạo, của Đại học Huế 
tiếp tục được khẳng định, góp phần xây dựng 
Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia. n
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Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nguồn 
nhân lực là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa 
to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Tư tưởng đó của Người được 
Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, vận dụng và 
phát triển qua nhiều thời kỳ lịch sử và đã đạt 
những thành tựu to lớn, góp phần đưa cách 
mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới và 
hội nhập quốc tế hiện nay, việc tiếp tục nghiên 
cứu và vận dụng tư tưởng đó của Hồ Chí Minh 
vào phát triển nguồn nhân lực càng có ý nghĩa 
quan trọng và cấp thiết. 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển 
nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực trong đấu tranh 
cách mạng nói chung và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội nói riêng là tư tưởng quan trọng, hình thành 
rất sớm và quán xuyến toàn bộ cuộc đời hoạt 
động của Hồ Chí Minh. 

Ngay từ những ngày đầu hoạt động cách 
mạng, Hồ Chí Minh đã có nhận thức sâu sắc 
về con người và nhân tố con người. Ở Hồ Chí 
Minh, khái niệm con người luôn được nhắc đến 
như một mục tiêu thiêng liêng và cao cả của 
sự nghiệp cách mạng. Người coi con người là 
nhân tố quyết định thành công của cách mạng. 
Người viết: “Trong bầu trời không có gì quý bằng 
nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng 
lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Vì vậy, khi 
Cách mạng tháng Tám thành công, đất nước 
giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã sớm nhận 
rõ tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực. Tháng 9 năm 1945, trong thư 
gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường 
đầu tiên của một nước Việt Nam độc lập, Người 
viết: “Ngày nay, các em được cái may mắn hơn 
cha anh là được hưởng nền giáo dục của một 
nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các 
em nên những người công dân có ích cho nước 

Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn 
toàn những năng lực sẵn có của các em”.

Tháng 11 năm 1945, trong bài viết “Nhân tài 
và kiến quốc”, Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng 
ta cần nhất bây giờ là kiến thiết ngoại giao, kiến 
thiết kinh tế, kiến thiết quân sự, kiến thiết giáo 
dục”. Những “kiến thiết” này cần có nguồn nhân 
lực dồi dào, cần có những con người có kiến 
thức, có hiểu biết. Để có nguồn nhân lực cho 
việc kiến thiết đất nước, Hồ Chí Minh đặc biệt 
quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đào tạo. Theo 
Người, đó là một nền giáo dục đào tạo mới, 
chuẩn bị những con người mới cho công cuộc 
bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

Mục tiêu của nền giáo dục đào tạo mới được 
Hồ Chí Minh chỉ rõ là đào tạo “những người 
công dân có ích cho nước Việt Nam”, “những 
cán bộ cho dân tộc”, “những công dân tốt và cán 
bộ tốt, những người chủ tương lai tốt của nước 
nhà”. Người cho rằng, muốn cho dân giàu, nước 
mạnh thì dân trí phải cao; phải đa dạng hoá các 
loại hình đào tạo, mở trường vừa học vừa làm 
để tạo điều kiện cho người lao động được đi 
học, đi đào tạo. Người yêu cầu phải quan tâm 
đến giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho đồng 
bào dân tộc ít người, các dân tộc cần đoàn kết 
thương yêu nhau, thi đua học tập, góp phần xây 
dựng quê hương.

Theo Hồ Chí Minh, nội dung giáo dục phải 
toàn diện, phải coi trọng cả tài lẫn đức. Người 
yêu cầu “phải chú trọng đủ các mặt, đạo đức 
cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, 
kỹ thuật, lao động sản xuất”; phải xây dựng tư 
tưởng: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. 
Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, 
Tổ quốc và nhân loại”. Nguồn nhân lực được 
đào tạo không những phải giàu về tri thức mà 
còn phải có đạo đức cách mạng; phải phấn đấu 
nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng, văn 
hoá và chuyên môn nhằm giải quyết hiệu quả 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC VÀ SỰ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
■  PGS.TS.NGuyễN XuâN KHoÁT
    Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
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các vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng đất 
nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với tư duy biện chứng sâu sắc về phát triển, 
Hồ Chí Minh quan niệm: “Chủ nghĩa xã hội là 
mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự 
do”, là “được ấm no, hạnh phúc và học hành tiến 
bộ” . Mục đích của “chủ nghĩa xã hội là làm sao 
cho dân giàu, nước mạnh”  là “không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 
trước hết là nhân dân lao động”. Người chỉ rõ: 
“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần 
có những con người xã hội chủ nghĩa” ; “Vì lợi ích 
mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm 
thì phải trồng người” . Đó là những con người có 
vị trí và vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình 
phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Những con người đó phải phát triển toàn 
diện đáp ứng được những yêu cầu và đòi hỏi 
của chủ nghĩa xã hội với đặc trưng cơ bản là 
phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

 “Hồng” và “chuyên” là quan điểm nổi bật và 
có tính bao quát trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 
bản chất con người mới xã hội chủ nghĩa. Hồng là 
phẩm chất, đạo đức của người cách mạng: yêu 
nước, trung với nước, hiếu với dân; yêu thương 
con người, sống có nghĩa, có tình; cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư; chống chủ nghĩa cá nhân 
và có tinh thần quốc tế trong sáng. Chuyên là trí 
tuệ, tài năng, năng lực của con người gắn liền 
với sự khổ công học tập, rèn luyện để nâng cao 
tri thức và dùng chính những tri thức của mình 
để phục vụ lợi ích cho sự phát triển của cộng 
đồng, của chủ nghĩa xã hội. Hồng và chuyên, hay 
cách nói khác là đức và tài trong mỗi con người 
đều rất cần thiết. Đây là hai mặt cơ bản của con 
người mới và được xem như nội hàm của khái 
niệm con người mới xã hội chủ nghĩa trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Người quan niệm: “Đức là 
đạo đức cách mạng. Đó là cái rất quan trọng. 
Nếu không có đạo đức cách mạng, thì có tài cũng 
vô dụng. Đạo đức cách mạng là triệt để trung 
thành với cách mạng, một lòng, một dạ phục vụ 
nhân dân”. Quan niệm này của Người có ý nghĩa 
như một thông điệp mong muốn mỗi con người 
hãy lấy cái thiện làm phương châm sống và rèn 
luyện cho chính mình để phấn đấu trở thành 
con người có ích cho cộng đồng, cho chủ nghĩa 
xã hội và cho nhân loại.

Theo Hồ Chí Minh, hồng và chuyên của con 
người Việt Nam trong sự phát triển còn đòi hỏi 
sự phấn đấu vươn lên không ngừng của mỗi cá 
nhân theo hướng tự giác đấu tranh với những 
biểu hiện lạc hậu, yếu kém trong con người; 
đồng thời không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức cách mạng, giữ gìn và phát huy 
những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc và tiếp thu tinh hoa đạo đức của 
nhân loại. Trên cơ sở đó, tích cực tham gia vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc ở nước ta.

Bên cạnh đó, Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc 
rèn luyện ý thức phục vụ nhân dân, phụng sự 
Tổ quốc và coi đây là một trong những nhân tố 
then chốt trong bản chất con người xã hội chủ 
nghĩa. Để làm được điều đó, Người đòi hỏi mỗi 
con người phải luôn gương mẫu, có tinh thần 
vì nước, vì dân, có tình yêu thương con người 
và phải biết hy sinh cá nhân mình để cống hiến, 
phục vụ nhân dân. Mặt khác, con người mới phải 
có tinh thần sáng tạo, làm chủ khoa học - công 
nghệ, ham học hỏi, biết vươn lên trong cuộc 
sống, trong công việc, luôn bổ sung kiến thức, 
trí tuệ và năng lực của mình bằng con đường 
học tập, rèn luyện. Người nói: “Chủ nghĩa xã hội 
cộng với khoa học, chắc chắn sẽ đưa loài người 
đến hạnh phúc vô tận” . 

Đặc biệt, Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm đến 
thể lực, sức khỏe của con người. Người coi con 
người là một hệ thống bao gồm nhiều yếu tố: 
sức khỏe, tinh thần, tri thức… Mỗi yếu tố có vai 
trò nhất định, song giữa chúng có mối quan hệ 
chặt chẽ và tác động lẫn nhau. Người cho rằng, 
thể lực, sức khỏe là mặt quan trọng trong đời 
sống của mỗi cá nhân và của cả cộng đồng, nó 
ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh tồn của con 
người và xã hội. Thể lực là một trong những yếu 
tố tác động trực tiếp đến tuổi thọ và khả năng 
trí tuệ của con người. Sức khỏe, được Người 
quan niệm là sự lành mạnh cả về thể xác lẫn tinh 
thần: “Khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như 
vậy là sức khỏe”. Quan niệm này hết sức tiến 
bộ, phù hợp với quan điểm của khoa học hiện 
đại về sức khỏe của con người, của nguồn nhân 
lực. Để nâng cao sức khỏe, theo Hồ Chí Minh, 
phải chú ý đặc biệt đến đời sống vật chất của 
nhân dân, đến công tác vệ sinh phòng chống 
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dịch bệnh, chăm sóc y tế, rèn luyện thể dục, thể 
thao… Người còn chỉ rõ nâng cao sức khỏe cá 
nhân chính là góp phần nâng cao sức khỏe cho 
toàn xã hội, “mỗi một người dân yếu ớt tức là cả 
nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh là cả 
dân tộc khỏe mạnh”.

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát 
triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

2.1. Một số quan điểm cơ bản của Đảng Cộng 
sản Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh 
nêu trên, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi 
nguồn nhân lực là “nguồn lực của mọi nguồn 
lực”, là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất 
quyết định thành công của công cuộc đổi mới 
đất nước hiện nay. Đảng, Nhà nước ta đã chú 
trọng phát huy sức sáng tạo của mọi tầng lớp 
nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới 
và chăm lo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân 
lực, phát huy nhân tố con người; trên cơ sở 
bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền lợi và 
nghĩa vụ công dân; phát huy mọi tiềm năng thế 
mạnh của con người; vừa tập trung phát triển 
kinh tế, vừa tăng cường quốc phòng, an ninh, 
tạo nền tảng vững chắc bảo vệ thành quả của 
cách mạng và xây dựng đất nước trong điều 
kiện mới.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
(1986), Đảng ta khẳng định: “Phát huy yếu tố 
con người và lấy việc phục vụ con người làm 
mục đích cao nhất cho mọi hoạt động”. Đến Đại 
hội VII (1991), Đảng cụ thể hóa hơn: “Nguồn 
lao động dồi dào, con người Việt Nam có truyền 
thống yêu nước, cần cù sáng tạo… có khả năng 
nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ… đó là 
nguồn lực quan trọng nhất” .

Từ Đại hội lần thứ VII (1991)  đến nay, vấn đề 
phát triển nguồn nhân lực trở thành một trong 
những tư tưởng chỉ đạo có tính nhất quán của 
Đảng . Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII 
(1996) Đảng ta chỉ rõ: “Lấy việc phát huy nguồn 
lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển 
nhanh và bền vững; nâng cao dân trí, bồi dưỡng 
và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt 
Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách 
mạng Việt Nam. Con người thực sự là nguồn 
lực của mọi nguồn lực, tài nguyên của mọi tài 
nguyên, là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất 
quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng 
và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở nước ta” .
Đại hội lần thứ IX (2001) Đảng ta nhấn mạnh, 

“hướng mọi hoạt động văn hóa vào việc xây dựng 
con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính 
trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực 
sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan 
dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, 
quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã 
hội”. Quan điểm này một lần nữa được Đảng ta 
nhấn mạnh tại Đại hội lần thứ XI (2011): “Phát 
triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất 
là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá 
chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát 
triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ cấu lại 
nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh 
tế và lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm 
cho phát triển nhanh và bền vững” .

Tại Đại hội lần thứ XII (2016) Đảng ta khẳng 
định: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, 
tạo điều kiện để xây dựng con người Việt Nam 
đẹp về nhân cách, đạo đức, tâm hồn; cao về trí 
tuệ, năng lực, kỹ năng sáng tạo; khỏe về thể chất; 
nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, 
ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật; phát huy 
tốt vai trò chủ thể sáng tạo trong sự nghiệp xây 
dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Vấn đề phát triển con 
người toàn diện được Đảng xác định là một 
trong những nhiệm vụ tổng quát phát triển đất 
nước 5 năm 2016 - 2020 và “xây dựng con người 
Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành 
một mục tiêu của chiến lược phát triển” .

Đặc biệt, đến Đại hội lần thứ XIII (2021) Đảng 
ta tiếp tục khẳng định: “Khơi dậy khát vọng phát 
triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự 
cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người 
là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất 
và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, 
con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội 
sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững”. 

Những quan điểm cơ bản trong các văn kiện 
nêu trên của Đảng  thể hiện một bước tiến quan 
trọng trong nhận thức, khẳng định và nhấn 
mạnh vai trò đặc biệt cần thiết của việc phát triển 
nguồn nhân lực toàn diện, trong quá trình xây 
dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, nhân tố nguồn lực con người ở nước 
ta hiện nay còn lãng phí, sử dụng kém hiệu quả, 
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“cơ cấu nguồn nhân lực mất cân đối, chất lượng 
nguồn nhân lực còn thấp”, “cơ chế và chính sách 
cán bộ trong hoạt động khoa học và công nghệ 
còn nặng về hành chính hóa, chưa tạo được môi 
trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo, thu 
hút nhân tài”. Đồng thời, có nhiều mặt còn bất 
cập chưa đáp ứng tốt cho việc phát triển công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và 
hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng.  

2.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển 
nguồn nhân lực theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở 
Việt Nam hiện nay 

Bước vào giai đoạn mới, để tiếp tục vận dụng 
tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nguồn nhân 
lực ở Việt Nam, cần tập trung thực hiện có hiệu 
quả các giải pháp chủ yếu sau.

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng và sự cần thiết phát triển 
nguồn nhân lực.

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. 
Quá trình này đòi hỏi chúng ta phải đối mặt 
với cuộc cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực 
mà trước tiên là cạnh tranh về nguồn nhân lực, 
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì 
vậy, để phát triển nguồn nhân lực, các cấp lãnh 
đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương 
cần có những đổi mới đầy đủ, toàn diện trong 
nhận thức về quá trình hội nhập quốc tế. Phải 
luôn xuất phát từ thực tiễn đất nước, nắm bắt 
được các quy luật khách quan để tìm ra phương 
pháp, cách làm phù hợp. Phải đánh giá chính 
xác vị trí, vai trò, thực trạng của nguồn nhân lực 
và xây dựng được đường lối, chính sách phát 
triển nguồn nhân lực đúng đắn trong từng giai 
đoạn phát triển. Phải “thực hiện đồng bộ các 
cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn 
nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tập 
trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn 
với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở 
nông thôn”. Đồng thời, phải nâng cao nhận thức 
của mỗi cá nhân về phát triển nguồn nhân lực; 
phải tích cực chuẩn bị cho mình những hành 
trang, phẩm chất, năng lực cần thiết để vươn 
lên khẳng định mình, đủ sức cạnh tranh trên 
thị trường lao động quốc gia và quốc tế. Trước 
mắt, mỗi người cần tập trung nâng cao năng 
lực học tập văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp; năng 

lực nắm bắt, thích ứng linh hoạt với thay đổi của 
tình hình trong nước và thế giới; và năng lực 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm cá nhân trước công 
việc và cuộc sống của mình. 

Hai là, nâng cao chất lượng giáo dục và đào 
tạo nguồn nhân lực.

Phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu, là 
động lực cho sự phát triển lâu dài của đất nước, 
vì vậy phải quan tâm phát triển cả về số lượng 
và chất lượng. Mục tiêu của giáo dục và đào 
tạo là xây dựng những người lao động mới thiết 
tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí 
kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng 
thời có đủ năng lực, trình độ, tri thức, bản lĩnh 
để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và phát 
triển đất nước. 

Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, 
phải chuyển mạnh sang mô hình giáo dục, đào 
tạo nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, phát triển 
nghề nghiệp liên tục suốt đời; phải phổ cập 
trung học cơ sở trong toàn quốc và trung học 
phổ thông ở các thành phố, khu công nghiệp và 
vùng đồng bằng đông dân cư; phải tăng nhanh 
tốc độ đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ, 
công nhân có tay nghề cao, đội ngũ những 
nhà quản lý, kinh doanh giỏi. Đẩy mạnh sự liên 
thông trong giáo dục, đào tạo giữa các cấp học, 
bậc học; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào 
tạo đại học, sau đại học, công nhân kỹ thuật, công 
nghệ cao ở một số lĩnh vực mũi nhọn, có lợi thế. 
Đồng thời, đẩy nhanh sự phát triển và ứng dụng 
công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của cả 
nước; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực được 
đào tạo, trọng dụng và phát huy tài năng, giá trị 
của nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ba là, nâng cao chất lượng chăm sóc thể lực, 
sức khỏe nhân dân.

Phát triển nguồn nhân lực phải được quan 
tâm một cách toàn diện cả về trí tuệ, đạo đức, 
nhân cách, phẩm chất và thể lực của con người. 
Vì vậy, phải tập trung xây dựng và thực hiện 
chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe, tầm 
vóc con người Việt Nam, trong đó, lĩnh vực y tế, 
thể dục thể thao đóng vai trò quan trọng hàng 
đầu. Đặc biệt, các cấp bộ Đảng và chính quyền 
cần tập trung chỉ đạo sâu sát và cụ thể hóa hơn 
nữa hoạt động của lĩnh vực này nhằm nâng cao 
chất lượng và hiệu quả chăm sóc thể lực, sức 
khỏe của nhân dân. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện 
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hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, trợ giúp và cứu trợ xã hội…, 
tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành viên trong 
xã hội được học tập, lao động và cống hiến cho 
quê hương đất nước. 

Bốn là, quan tâm thực hiện tốt các chính sách 
xã hội. 

Để phát triển tốt nguồn nhân lực, đòi hỏi 
phải có một hệ thống chính sách xã hội hoàn 
chỉnh, hợp lý. Đó là các chính sách gắn kết chặt 
chẽ với mọi mặt của đời sống con người, như: 
điều kiện lao động, sinh hoạt, giáo dục, văn hóa, 
chăm sóc sức khỏe… và luôn  phụ thuộc rất lớn 
vào quá trình phát triển kinh tế, bản chất chính 
trị - xã hội của mỗi quốc gia. Thực hiện tốt chính 
sách xã hội, phải chăm lo cho con người, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả mọi người; 
tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về 
quyền con người mà Việt Nam đã ký kết tham 
gia. Thông qua đó, quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân được bảo đảm 
ngày càng đầy đủ, hoàn thiện, góp phần tạo 
động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước. Trong thời gian tới, cần đặc biệt quan tâm 
các chính sách tạo việc làm, tăng năng suất lao 
động, tăng thu nhập cho người lao động, an 
sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo đảm toàn diện 
và tốt hơn quyền con người… 

Năm là, phát huy dân chủ và quyền làm chủ 
của nhân dân.

Thực tế cho thấy, thực hành dân chủ là chìa 
khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn; 
phát huy tốt dân chủ là điều kiện quan trọng, 
thiết thực để phát triển nguồn nhân lực ở nước 
ta hiện nay. Để phát huy dân chủ, Đảng và Nhà 
nước cần xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính 
sách, pháp luật về dân chủ, bảo đảm thực hiện 
đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân. Mặt khác, 
Đảng và Nhà nước cần tôn trọng, lắng nghe ý 
kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân 
dân; có cơ chế, biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa 
và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, 
vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền 
dân chủ của công dân; đồng thời, phát huy vai 
trò là chủ, làm chủ của nhân dân, đảm bảo cho 
nhân dân có quyền học tập, lao động sáng tạo, 
quyền cống hiến, quyền phát huy vai trò của 
chính mình.  

Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển 
nguồn nhân lực hiện vẫn nguyên giá trị, có ý 

nghĩa lý luận, thực tiễn và phương pháp luận 
sâu sắc. Tư tưởng đó của Người được Đảng 
Cộng sản Việt Nam kế thừa, vận dụng và phát 
triển sáng tạo qua nhiều  thời kỳ và đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Bước 
vào giai đoạn phát triển mới, mặc dù còn không 
ít khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh 
đạo  đúng đắn của Đảng, sự quản lý hiệu quả 
của Nhà nước và sự đoàn kết nhất trí của toàn 
dân tộc, chắc chắn Việt Nam chúng ta sẽ tiếp 
tục quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng 
đó của Người trên một trình độ mới và hình 
thức mới trong mọi lĩnh vực, mọi ngành, mọi 
cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; tạo 
nên sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. n
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Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhân 
lực y tế là yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng 
chăm sóc sức khỏe toàn dân và đạt được 
các mục tiêu phát triển bền vững liên quan  
đến sức khỏe. Nghị quyết số 20-NQ/TW 
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương về tăng cường công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân trong tình hình mới đã khẳng 
định: “…Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi 
người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách 
nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống 
chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia 
tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, 
trong đó ngành Y tế là nòng cốt… Nghề y 
là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải 
đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần 
được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi 
ngộ đặc biệt…”. Nghị quyết 20 cũng đã chỉ 
ra 09 giải pháp quan trọng để tăng cường 
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đến 

năm 2030, trong đó nêu rõ: “…Đổi mới căn 
bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y 
tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên 
môn, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế… 
Thành lập hội đồng y khoa quốc gia, tổ chức 
thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn 
phù hợp thông lệ quốc tế…”. Từ những chủ 
trưong trên cho thấy, Đảng và Nhà nước ta 
rất quan tâm chăm lo công tác chăm sóc, 
bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; coi 
trọng công tác đào tạo, sử dụng và đãi ngộ 
đối với đội ngũ nhân lực y tế.

 Khu vực miền Trung và Tây Nguyên 
gồm 19 tỉnh và thành phố với tổng dân 
số khoảng 26 triệu người (2020), chiếm 
khoảng 27% dân số cả nước. Cùng với sự 
biến động chung của cả nước, dân số khu 
vực miền Trung và Tây Nguyên được dự báo 
sẽ bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2026; 
tỷ lệ người dân trên 60 tuổi sẽ chiếm từ 10-
15% dân số. Theo thống kê, mỗi người dân 
trên 60 tuổi mắc trung bình 2,6 bệnh, từ 80 
tuổi trở lên mắc trung bình 6,8 bệnh, chủ 

Hội nghị đào tạo 
nguồn nhân lực y tế tại 
Trường Đại học  
Y – Dược, 2021

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI
CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
■  GS. TS. NGuyễN Vũ QuốC Huy 
     TS. NGuyễN VăN HùNG
     Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế
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yếu là các bệnh mạn tính như tăng huyết 
áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, cơ 
xương khớp, ung thư… Già hóa dân số sẽ 
làm thay đổi mô hình bệnh tật từ các bệnh 
cấp tính sang các bệnh mạn tính. Điều này 
đòi hỏi phải có sự chuyển dịch và thay 
đổi về mô hình và chất lượng hệ thống 
dịch vụ y tế cũng như năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ y tế. 
Bên cạnh sự biến động về cơ cấu dân số 
là nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người 
dân ngày càng tăng dần theo hướng chất 
lượng và tiện lợi. Sự phát triển mạnh của 
hệ thống y tế tư nhân trong gần hai thập 
kỷ qua cũng đã góp phần làm tăng tốc 
độ chuyển dịch nguồn nhân lực y tế, gây 
ra sự thiếu hụt và mất cân bằng nguồn 
nhân lực y tế, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ 
sở, các khu vực nông thôn, miền núi và 
hải đảo... Miền Trung và Tây Nguyên cũng 
là khu vực có nguồn nhân lực y tế thấp 
nhất cả nước. Theo ước tính, năm 2020, 
toàn khu vực còn thiếu khoảng 6.000 bác 
sĩ, 3.600 dược sĩ đại học và 41.618 điều 
dưỡng đại học… để đáp ứng yêu cầu tối 
thiểu về nhân lực y tế theo Quyết định số 
2992/QĐ-BYT ngày 17/7/2015 của Bộ Y 
tế. Những số liệu trên cho thấy một bức 
tranh đầy thách thức đối với nguồn nhân 
lực y tế tại khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên trong những năm tới. 

Là một trong những trường trọng điểm 

Hoạt động đào tạo tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế

của cả nước đào tạo nguồn nhân lực y tế 
chất lượng cao, năm 2021, Trường Đại 
học Y – Dược, Đại học Huế đã nhận được 
nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế của 
69 đơn vị trong khu vực với tổng chỉ tiêu 
khoảng 11.570 người cho giai đoạn 2021-
2023, trung bình khoảng 4.000 người 
mỗi năm cho tất cả các ngành và chuyên 
ngành. Trong đó, nhu cầu đào tạo nhân 
lực y tế trình độ đại học là 3.896 chỉ tiêu, 
bao gồm 2.865 chỉ tiêu hệ chính quy và 
1.031 chỉ tiêu hệ liên thông; chuyên khoa 
cấp I là 1.851 chỉ tiêu, chuyên khoa cấp II 
là 548 chỉ tiêu, cao học và bác sĩ nội trú là 
446 chỉ tiêu, 30 nghiên cứu sinh, 1.509 chỉ 
tiêu đào tạo bồi dưỡng chức danh nghề 
nghiệp và 3.290 chỉ tiêu đào tạo y khoa 
liên tục hoặc chuyên khoa cơ bản. 

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách đó, 
Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tiếp 
tục chuyển đổi mạnh mẽ giáo dục dựa 
trên năng lực và kiểm định chất lượng; bồi 
dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên 
toàn diện; mở rộng quy mô đào tạo, cơ 
sở hạ tầng, trang thiết bị; tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, mô phỏng, 
môi trường ảo; tiếp tục mở rộng, phát 
triển Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược 
Huế và mở rộng hệ thống cơ sở thực hành 
trong khu vực; xây dựng mạng lưới và cơ 
chế phối hợp chặt chẽ giữa Trường với các 
cơ sở y tế trong khu vực và cả nước để 
xây dựng kế hoạch và triển khai công tác 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế 
đạt hiệu quả cao. Đặc biệt nhiệm vụ trọng 
tâm trong giai đoạn đến là xây dựng, trình 
các cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực 
hiện thành công Đề án mô hình Trường – 
Viện theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW 
ngày 12/10/2019 của Bộ Chính trị về xây 
dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế 
đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. n
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Phát huy sức trẻ, tận dụng sức mạnh của 
công nghệ thông tin và nắm bắt xu hướng 
chuyển đổi số trong giáo dục và hoạt động 
phong trào, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh Đại học Huế đã đổi mới công tác 
tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên 
sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện. 

Bám sát chỉ đạo về công tác phòng chống 
dịch Covid-19 của Tỉnh và Đại học Huế, đồng 
thời linh hoạt triển khai thực hiện chương 
trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên, 
Đoàn Đại học Huế linh hoạt tuyên truyền 
bằng các ấn phẩm video, infographic trực 
quan trên internet, mạng xã hội, fanpage 
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Kênh Sinh 
viên Đại học Huế. Trong năm học 2020-2021, 
Đoàn Đại học Huế đã tổ chức đa dạng các 
hoạt động tình nguyện, trọng tâm là Chiến 
dịch Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh với 
các hoạt động trọng điểm như xây dựng 
nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, 
bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 
hậu; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an 
sinh xã hội, chăm lo cho thiếu niên nhi đồng; 
chương trình Tiếp sức mùa thi - Tiếp sức đến 
trường hỗ trợ sinh viên trong kì thi trung học 
phổ thông, đặc biệt là các hoạt động tình 
nguyện phòng chống dịch Covid-19 được 
linh hoạt triển khai đáp ứng kịp thời yêu cầu 
của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí 
Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. 

1. Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tình 
nguyện

Triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi - 
Tiếp sức đến trường năm 2021, Đại học Huế 
đã có 10 đội hình tình nguyện với hơn 300 

sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ 08 
điểm thi THPT Quốc gia trên địa bàn thành 
phố Huế và các đợt thi năng khiếu vào Đại 
học Huế như: cung cấp nước rửa tay sát 
khuẩn trước các phòng thi, cung cấp khẩu 
trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí 
sinh khi đến khu vực dự thi, hướng dẫn khai 
báo y tế, quét mã QR, thành lập đội xe ôm 
miễn phí… Những hoạt động này đã giúp 
học sinh, phụ huynh yên tâm trong quá trình 
diễn ra kỳ thi trung học phổ thông diễn ra.

Hưởng ứng Đề án Ngày chủ nhật xanh do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát 
động và chương trình Vì một Việt Nam xanh, 

Đổi mới sáng tạo, phát huy thế mạnh đặc thù, tiên phong 
và linh hoạt thích ứng trong điều kiện vừa hoàn thành kế hoạch, 
vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 là phương châm hoạt động 

của tuổi trẻ Đại học Huế trong quá trình tổ chức, triển khai 
các hoạt động, phong trào tình nguyện năm học 2021.

tUổI trẺ ĐẠI HỌC HUẾ 
PHÁT HUY THẾ MẠNH ĐẶC THÙ 
TRONG HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN
■  TS. NGuyễN VăN QuaNG
     Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế
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Đoàn Đại học Huế đã tổ chức các hoạt động bảo 
vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Chương trình Một ngàn 
cây xanh cho một mùa hè xanh đã được triển 
khai sâu rộng với thông điệp mỗi sinh viên trồng 
một cây xanh tại nơi ở, đồng thời lan tỏa hành 
động đó đến gia đình, bạn bè, góp phần tăng 
thêm màu xanh trên khắp đất nước, bảo vệ môi 
trường sống của chính chúng ta. Giải chạy cộng 
đồng UPRACE nhằm nâng cao sức khỏe, rèn 
luyện thể chất, đồng thời góp phần quyên góp 
kinh phí xây dựng cộng đồng.

Tuổi trẻ Đại học Huế tổ chức các hoạt động 
xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng sâu, 
vùng xa thuộc huyện A Lưới, Phong Điền tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Mặc dù dịch bệnh Covid diễn 
biến phức tạp, song các công trình, phần việc 
thanh niên được triển khai hiệu quả như: Đoàn 
Trường Đại học Y - Dược với công trình tuyến 
đường bê tông nông thôn trị giá 30 triệu đồng 
tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới; Đoàn Trường 
Đại học Nông Lâm với công trình trồng và 
chuyển giao kỹ thuật trồng trọt tại xã Hồng Hạ, 
huyện A Lưới. Trong đó, trồng mới 300 cây cau, 
100 gốc chanh, tạo cảnh quan và hỗ trợ cải thiện 
sinh kế người dân. Thực hiện 0,5 km công trình 
“Tuyến đường nông thôn mới”, 02 km công trình 
“Tuyến đường cờ Tổ quốc”, trao tặng vật dụng 
phòng chống dịch Covid-19, tặng quà gia đình 
chính sách với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Đoàn 
Trường Đại học Nghệ thuật phối hợp thực hiện 
công trình thanh niên vẽ trang trí cho trường 
Tiểu học Điền Lộc, Xã Điền Lộc, Huyện Phong 
Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Để tiếp tục hỗ trợ và cung ứng đủ số lượng 
máu cho Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh 
viện Trường Đại học Y-Dược Huế trong điều 
kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, chiến dịch 
“Những giọt hồng hè” đã được tuổi trẻ Đại học 
Huế tích cực tham gia. Đoàn các đơn vị: Trường 
Đại học Y-Dược, Trường Đại học Nông Lâm, 
Trường Đại học Luật, Trường Đại học Sư phạm, 
đã tổ chức hoạt động hiến máu vệ tinh tại trường 
và Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện 
Trung ương Huế. Trong tháng 7, 8/2021 đã thu 
về 1.269 đơn vị máu cung ứng kịp thời nhu cầu 

máu cho bệnh nhân; đồng thời tạo nguồn máu 
dự trữ cho dịp hè. 

2. Tiên phong trong phòng chống dịch Covid-19
Trọng tâm của Chiến dịch Sinh viên tình 

nguyện Mùa hè xanh năm 2021 là chung ta 
chuỗi hoạt động phòng chống dịch Covid-19 
của tuổi trẻ Đại học Huế. Đoàn Đại học Huế tổ 
chức các cuộc thi sáng tạo video clip, ấn phẩm 
tuyên truyền nhằm nâng cao cho đoàn viên, 
sinh viên hiểu đúng tình hình dịch bệnh, có biện 
pháp tự phòng tránh đúng cách, góp phần giảm 
thiểu tối đa những nguy cơ và hậu quả từ dịch 
bệnh thông qua fanpage Đoàn Thanh niên, Hội 
Sinh viên. Thông tin kịp thời đến đoàn viên, sinh 
viên tình hình, diễn biến của dịch bệnh và các 
chủ trương, chính sách, các chỉ đạo của Ủy ban 
Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế 
trong công tác phòng dịch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt 
động phòng chống dịch Covid-19, tuổi trẻ Đại 
học Huế đã tích cực tham gia dọn dẹp khu 
cách ly tập trung để đón người dân tỉnh Thừa 
Thiên Huế về từ vùng dịch. Hưởng ứng lời 
kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đại học 
Huế, Đoàn thanh niên đã tổ chức kêu gọi, vận 
động đoàn viên, sinh viên ủng hộ kinh phí cho 
Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Việt Nam. 
Nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai 
như: ủng hộ bằng tiền mặt, tin nhắn, chuyển 
khoản vào tài khoản tiếp nhận quỹ vắc xin của 
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Đoàn Trường Đại học Sư phạm; bán đấu giá 
áo thi đấu có chữ ký của Đội tuyển bóng đá 
quốc gia Việt Nam để ủng hộ Quỹ của Đoàn 
Trường Đại học Luật thu về kinh phí hơn 50 
triệu đồng để ủng hộ Quỹ; làm các đồ dùng, 
vật tư y tế, dung dịch sát khuẩn hỗ trợ công 
tác phòng dịch của Đoàn trường Đại học Khoa 
học... Ngoài ra, các đơn vị đã thành lập Đội 
sinh viên tình nguyện từ các đơn vị trực thuộc 
sẵn sàng tham gia phòng chống dịch tại các 
khu cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch. Đến 
nay, gần 1000 sinh viên tham gia Đội hình sinh 
viên tình nguyện phòng chống dịch Covid-19. 

3. Phát huy thế mạnh đặc thù trong hoạt động 
tình nguyện

Phát huy thế mạnh đặc thù và chuyên môn, 
Đoàn Trường Đại học Y-Dược đã triển khai đoàn 
tình nguyện với hơn 300 sinh viên hỗ trợ phòng 
chống dịch tại 5 chốt (chốt 3,4,5,6,8) trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế với các hoạt động chủ yếu 
như hỗ trợ hướng dẫn người dân, khách du lịch 
khai báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền hướng 
dẫn khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm 
vụ khác theo phân công tại các chốt kiểm dịch 
COVID-19. Trong công tác phối hợp với CDC tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Y-Dược thành 
lập Đội phản ứng nhanh với tổng số 32 thành 
viên tham gia công tác truy vết và lấy mẫu xét 
nghiệm tại các điểm có xuất hiện ổ dịch trên địa 
bàn toàn tỉnh. 

Đặc biệt, Đoàn Trường Đại học Y-Dược đã 
phối hợp với Ban Giám hiệu Nhà trường thành 
lập 05 đoàn tình nguyện hỗ trợ Thành phố 
Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng 
Nai phòng chống dịch Covid-19 thể hiện vai 
trò xung kích, tình nguyện sẵn sàng tham gia 
tuyến đầu chống dịch của đoàn viên, sinh viên 
với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó 
có thanh niên”

Nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào 
miền Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Liên 
hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Đoàn Đại học Huế đã huy động được gần 50 
triệu đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm 
gửi người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thăm 
hỏi, động viên và trao tặng hàng trăm suất quà 
cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 phải ở lại Huế; 
tặng 50 suất quà và các nhu yếu phẩm cần thiết 
cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các khu 
cách ly tập trung.

Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Huế những năm 
học trước và năm học 2020 - 2021 đã góp phần 
khẳng định vị thế của Đại học Huế trong lộ trình 
phát triển thành Đại học Quốc gia. Chính những 
hoạt động này đã phát huy vai trò xung kích, tình 
nguyện, tinh thần tương thân tương ái của đoàn 
viên, hội viên, thanh niên chung tay, góp sức trợ 
giúp thanh thiếu nhi, nhân dân có hoàn cảnh khó 
khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát 
triển bền vững; đồng thời tạo môi trường để 
thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, 
tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng 
dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo, củng cố, 
nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội. 

Tuổi trẻ Đại học Huế sẽ tiếp tục đổi mới, 
sáng tạo tổ chức hoạt động xung kích, tình 
nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng 
thiết thực, hiệu quả hơn; tiếp tục tuyên truyền 
các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực 
hiện các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho 
đoàn viên sinh rèn luyện, cống hiến, trưởng 
thành, khẳng định vai trò xung kích của tổ chức 
đoàn cũng như vị thế, sức mạnh của đoàn viên 
sinh viên trong thời kỳ mới. n

Sinh viên tham gia lấy mẫu cộng đồng 
tại quận Bình Tân, Tp. HCM
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Sáng ngày 13/9/2021, Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động các 

hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ 
Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) với 
chủ đề “60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh 
trên biển”. Trong đó, đáng chú ý là việc triển khai 
cuộc thi Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển 
với nội dung thiết kế sản phẩm truyền thông: sản 
xuất video clip.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn 
viên, thanh niên về lịch sử, truyền thống anh hùng 
của dân tộc, Quân đội nói chung và Hải quân 
nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải 
phóng dân tộc nói riêng; ý nghĩa chiến lược của 
tuyến đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. 
Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ 
trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình 
hình mới.

Hưởng ứng hoạt động đầy ý nghĩa đó, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại 
học Huế đã gửi đến Cuộc thi video về Chương trình 
“Tiếp bước truyền thống con đường huyền thoại” 
với hai mạch nội dung:

Phần 1: CON ĐƯỜNG HUYỀN THOẠI: Nêu 
bật những yếu tố làm nên huyền thoại của tuyến 
đường Hồ Chí Minh trên biển: bối cảnh ra đời, cơ 
sở lựa chọn, quá trình phát triển, điều kiện đảm 
bảo thắng lợi, kỳ tích một con đường huyền thoại.

Ngược về quá khứ, thắng lợi vĩ đại của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là kết quả tổng 
hợp  của nhiều nguyên nhân, trong đó, không 
thể không nhắc đến những chiến công huyền 
thoại của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, 
với “Đoàn tàu không số” bất tử. Được chính thức 
thành lập vào ngày 23/10/1961, Đoàn 759, tiền 
thân của Lữ đoàn 125 Hải quân Việt Nam hiện 
nay, có nhiệm vụ mở “Đường Hồ Chí Minh trên 
biển” để chi viện cho cách mạng miền Nam. Đây 
là biểu tượng sáng ngời về tài thao lược, nghệ 
thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng làm 
nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mở ra một 
kỷ nguyên mới cho đất nước: kỷ nguyên độc lập, 
thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Cho đến hôm nay, những chiến công của Đoàn 
759 và tuyến đường huyền thoại đó vẫn còn hiện 
hữu với những đóng góp quan trọng, góp phần 
xây dựng nên truyền thống vẻ vang trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

t IẾP BƯỚC trUyỀn tHống Con ĐƯỜng HUyỀn tHoẠI : 
VIDEO CLIP GIÀNH GIẢI NHẤT CUỘC THI “THEO DẤU TÍCH ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN”

Truyền thống đầy tự hào ấy bằng nhiều con 
đường khác nhau, qua những giờ học trên lớp, 
những hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, đã lan tỏa 
đến mỗi đoàn viên sinh viên của Đoàn Trường Đại 
học Sư phạm, Đại học Huế.

Và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 
hiện nay, khi vấn đề chủ quyền biển, đảo đã và 
đang là vấn đề thời sự, đoàn viên thanh niên Đoàn 
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế luôn thể 
hiện niềm tự hào đó bằng những hoạt động thiết 
thực, mang đậm ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo 
của quê hương.

Phần 2: TIẾP BƯỚC TRUYỀN THỐNG: Nêu bật 
những hoạt động đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Trường 
Đại học Sư phạm, Đại học Huế trên hành trình tiếp 
bước truyền thống  bảo vệ chủ quyền biển đảo quê 
hương của những Con tàu không số: 1. Tổ chức 
mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải 
Dương 981 trái phép trên vùng biển của Việt Nam; 
2. Tham gia trong MV Tổ quốc gọi tên mình của 
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế; 3. Tham gia 
Chương trình “1.000 lá cờ Tổ quốc gửi tặng Trường 
Sa” do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế khởi 
xướng; 4. Hành trình đến với Trường Sa; 5. Tổ chức 
Lễ tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh trong Sự kiện 
Gạc Ma.

Những hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện tinh thần 
yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo quê 
hương trên đây của đoàn viên thanh niên Trường 
Đại học Sư phạm, Đại học Huế trong những năm 
tháng trên ghế giảng đường chắc chắn sẽ được 
tuổi trẻ Nhà trường – những thầy cô giáo tương 
lai, lan tỏa đến khắp mọi miền Tổ quốc.

Thông qua Chương trình “Tiếp bước truyền 
thống con đường huyền thoại”, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hy 
vọng rằng những đoàn viên thanh niên thế hệ  trẻ 
ngày nay sẽ bồi đắp thêm lòng tự hào về lịch sử vẻ 
vang của 60 năm huyền thoại Đường Hồ Chí Minh 
trên biển. Chương trình cũng là món quà tinh thần 
tri ân các lực lượng đã chiến đấu quên mình, góp 
phần bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc.

Với sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng từ ý tưởng, nội 
dung kịch bản đến chất lượng hình ảnh, âm thanh, 
Video chương trình “Tiếp bước truyền thống con 
đường huyền thoại” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã xuất sắc 
vượt qua 55 video đầy chất lượng khác từ các  tổ 
chức Đoàn Thanh niên trên cả nước và giành GIẢI 
NHẤT hạng mục Sản phẩm truyền thông. n

■  HoàNG PHi Hải
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
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Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo chọn là một trong 3 cơ sở giáo dục đại 
học để thí điểm mô hình giáo dục đại học 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Người học 
sẽ được thụ hưởng những gì khi Đại học 
Huế trở thành cơ sở giáo dục đại học đổi 
mới sáng tạo, khởi nghiệp?

Hàng năm, Đại học Huế tuyển sinh mới 
khoảng 12.000 sinh viên, tổng quy mô người 
học trên 50 ngàn người bao gồm trình độ 
đại học và sau đại học.  Xét quy mô cũng 
như lịch sử, Đại học Huế là cơ sở giáo dục 
đại học uy tín, lớn nhất khu vực miền Trung 
và Tây Nguyên. 

Từ năm 2013, Đại học Huế đã triển khai 
các hoạt động về đổi mới sáng tạo với việc 
thành lập Trung tâm Ươm tạo và Chuyển 
giao công nghệ. Đến năm 2018, Đại học Huế 
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, thành lập Trung 
tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo làm  
đầu mối xây dựng hệ sinh thái. Năm 2020, 
Trung tâm được nâng cấp thành đơn vị trực 
thuộc Đại học Huế có tư cách pháp nhân, có 
con dấu và tài khoản riêng.

Với tiềm lực  của một đại học định hướng 
nghiên cứu, cùng đặc điểm kinh tế - xã hội 
của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, 
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng 
tạo - Đại học Huế đã được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cũng như một số bộ, ngành khác 
chủ trương phát triển thành trung tâm của 
khu vực về hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo.

Người học chính là đối tượng thụ hưởng 
lớn nhất  của chiến lược phát triển hoạt động 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (KNĐMST). 
Ngoài  kiến thức, kỹ năng và thái độ  được 
học tập, trau dồi trong chương trình đào tạo 
của các đơn vị, sinh viên còn được bồi dưỡng 

tư duy tự chủ, hướng tới tự tạo việc làm, tạo 
việc làm cho người khác và tạo nhiều giá trị 
mới cho xã hội.

Với vai trò là đơn vị đầu mối xây dựng hệ 
sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Đại 
học Huế,  với định hướng phát triển có  trọng 
tâm, Trung tâm đã nhận được nhiều nguồn 
lực hỗ trợ từ Đại học Huế, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, 
ngành khác và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 
đến nay hệ sinh thái KNĐMST Đại học Huế 
đã có đầy đủ các cấu phần cơ bản.

Trung tâm có thể hỗ trợ các địa phương  
khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong 
việc xây dựng và phát triển đội ngũ như 
giảng viên nguồn về KNĐMST, cố vấn/huấn 
luyện viên khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp. 
Trung tâm đã xây dựng và chuyển giao mô 
hình các hoạt động cho các địa phương, đơn 
vị, từ các cuộc thi, chương trình ươm tạo, kết 
nối đầu tư đến các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp.

Trong thời gian từ 2018 đến nay, Trung 
tâm đã tổ chức đào tạo, huấn luyện cho hơn 
330 giảng viên nguồn các trường đại học, 
cao đẳng, 150 cố vấn/huấn luyện viên khởi 
nghiệp (mentor), 60 nhà đầu tư khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên, hỗ trợ xây dựng 
các mạng lưới đầu tư và cố vấn khởi nghiệp 
tại một số địa phương.

Chương trình ươm tạo khởi nghiệp, ươm 
tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
đang được triển khai, bước đầu đã có một 
số kết quả như: hỗ trợ hình thành hàng trăm 
ý tưởng mới mỗi năm, kết nối đầu tư cho hơn 
30 dự án với số vốn cam kết trên 6 tỉ đồng, có 
dự án đã mang sản phẩm đi ra thị trường quốc 
tế, hai doanh nghiệp mới được thành lập, hai 
doanh nghiệp đang trong quá trình chứng 
nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Mô HìnH gIáo dụC ĐẠI HỌC 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

■  TS. HoàNG KiM ToảN
Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
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Dù đi sau rất nhiều năm so với các đơn vị 
lớn ở hai đầu đất nước, tuy nhiên bằng hướng 
đi đúng đắn, Trung tâm đã có sự phát triển 
nhanh,  dần bắt kịp các đơn vị dẫn đầu, phát 
huy tiềm lực của Đại học Huế.

Cùng với những thuận lợi, trở ngại luôn 
xuất hiện với mọi đơn vị trong quá trình phát 
triển. Đối với Trung tâm KN&ĐMST, chúng 
tôi xem đó là việc phải hoàn thành và nhất 
định phải tìm ra được giải pháp để giải quyết 
vấn đề. Một trong số đó có thể kể đến chính 
là vai trò của các nhà quản lý và nhận thức 
của người học. Đại học Huế là đại học 2 cấp, 
các cấp quản lý vì vậy cũng nhiều hơn. Chúng 
tôi đã và sẽ phải mất khá nhiều thời gian và 
nguồn lực để làm cho cả hệ thống quản lý 
cùng chung một ngôn ngữ đổi mới sáng tạo. 
Năng lực đội ngũ cũng là một thách thức lớn. 
Để vận hành được chiến lược phát triển khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn Đại học 
Huế, trong các năm từ 2018 cho đến nay, 
chúng tôi tập trung và việc phát triển năng lực 
cho cán bộ, giảng viên bằng rất nhiều chương 
trình đào tạo, huấn luyện phổ rộng. Từ năm 
2021, Đại học Huế đẩy mạnh các chương trình 
huấn luyện chuyên sâu.

Đại dịch COVID-19 thực sự khó lường và 
còn tiếp diễn. Cùng với chủ trương của Chính 
phủ, Đại học Huế đã có các giải pháp để “sống 
chung” với dịch. Các hoạt động mang tính 
phong trào, tập trung nhiều người cần hạn chế. 
Thay vào đó, chúng tôi thực hiện một số nội 
dung phát triển chuyên sâu cho các nhóm nhỏ, 
sử dụng thêm các công cụ trực tuyến làm kênh 

triển khai. Chương trình đào 
tạo KNĐMST cho sinh viên đã 
được ban hành thành một học 
phần, triển khai thí điểm trong 
3 năm tới và dự kiến triển khai 
đồng bộ trong toàn Đại học Huế 
cho tất cả các chương trình đào 
tạo trình độ đại học, tiến tới mở 
rộng thêm các chương trình đào 
tạo trình độ cao học.

Đại học Huế cũng sẽ tranh 
thủ giai đoạn này để nâng cấp 
hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất 
của hệ sinh thái KNĐMST theo 

các chủ trương từ Bộ KH&ĐT, Bộ KH&CN và Bộ 
GD&ĐT, đảm bảo năng lực phục vụ một phần 
nhu cầu đến từ khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên.

Để phát triển Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi 
mới sáng tạo - Đại học Huế thành trung tâm 
lớn của cả nước và đặc biệt đóng góp chính 
vào hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 
của địa phương và các tỉnh miền Trung - Tây 
Nguyên, năm 2021, Đại học Huế cùng với  Bộ 
NN&PTNT và UBND tỉnh TT-Huế chủ trương  
thành lập  Trung tâm Khởi nghiệp và Phát triển 
OCOP trực thuộc Đại học Huế (trên cơ sở Trung 
tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học 
Huế), với định hướng phát triển trở thành Trung 
tâm của khu vực về cả chương trình OCOP. Bộ 
GD&ĐT và Bộ KH&ĐT cũng đang có đề án để 
trang bị các fablab (phòng thí nghiệm chế tạo) 
nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ khu vực miền Trung.

Định hướng sắp tới, hoạt động KNĐMST 
được triển khai đồng bộ trong toàn Đại học 
Huế; nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ 
khởi nghiệp các đơn vị thành viên và trực 
thuộc; phát triển đồng thời hoạt động hỗ trợ 
khởi nghiệp cho người học và ươm tạo chuyển 
giao sản phẩm khoa học và công nghệ; xây 
dựng nội lực chắc chắn và mở rộng hỗ trợ 
mạnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với 
các đơn vị ngoài Đại học Huế.

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo sẽ 
được trang cấp nguồn lực và năng lực để trở thành 
đơn vị tự chủ tài chính nhóm 2, có được hướng 
phát triển bền vững trong những năm tới. n
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Giáo sư Hoàng Thị Thái Hòa, Trưởng khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế trình bày báo cáo 
tại buổi khởi động Dự án CDAE tại Đại học Huế tháng 2.2020

Dự án CDAE – Phát triển chương trình 
đào tạo thạc sĩ về Sinh thái nông nghiệp, 
thuộc chương trình Erasmus+  do Liên 
minh châu Âu tài trợ nhằm nâng cao 
năng lực các cơ sở giáo dục đại học. Dự 
án do Đại học Huế điều phối. Các đối 
tác gồm: Vietnam National University of 
Agriculture (Việt Nam), Benguet State 
University (Phillipine), Central Luzon State 
University (Phillipine), Rajarata University 
(Sri Lanka), University of Peradeniya 
(Sri Lanka), Mendel University in Brno 
(Cộng hòa Séc), Instituto Politecnico De 

Coimbra (Bồ Đào Nha), Novel Group Sarl 
(Luxembourg). Quá trình nghiên cứu nhu 
cầu xã hội về một chương trình đào tạo 
sinh thái nông nghiệp dự kiến tổ chức tại 
các trường ĐH của các đối tác châu Á do 
Giáo sư Hoàng Thị Thái Hòa, Trưởng khoa 
Nông học, Trường ĐH Nông Lâm, Đại học 
Huế chủ trì trên cơ sở phối hợp phỏng 
vấn, khảo sát các bên liên quan.

PV: Qua kết quả nghiên cứu, Giáo sư 
có thể cho biết nhu cầu của các nước đối 
tác về một chương trình đào tạo sinh thái 
nông nghiệp?

dự án CdAE: 
Đào tạo sinh thái nông nghiệp 
đáp ứng nhu cầu xã hội
■  Ái HỮu thực hiện   
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GS. Hoàng Thị Thái Hòa:
Sự tăng trưởng của một số nền kinh 

tế trong khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương trong 4 thập kỷ qua đã cho thấy 
giảm đói nghèo đáng kể. Tuy nhiên, vấn 
đề an ninh lương thực và dinh dưỡng 
vẫn chưa được giải quyết triệt để, mặc 
dù gia tăng sản lượng và giá lương thực 
giảm. Tri thức nổi lên như là một yếu 
tố trung tâm trong đảm bảo an ninh 
lương thực và dinh dưỡng cho khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương. Chính vì vậy, 
cần phải xây dựng các điểm kết nối để 
mang lại nhiều kiến   thức đa dạng về an 
ninh lương thực và dinh dưỡng. Phương 
pháp tiếp cận sinh thái có thể đóng góp 
cho vấn đề này.

Trong những năm gần đây, số lượng 
các khóa học và chuyên ngành liên quan 
đến nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp 
bền vững và môi trường đã tăng lên ở 
các nước Châu Á. Tuy nhiên, vẫn còn 
thiếu các chương trình Thạc sĩ liên kết tất 
cả các lĩnh vực này để đào tạo các chuyên 
gia có kiến   thức và kỹ năng phù hợp về 
phát triển bền vững và nông nghiệp hữu 
cơ từ sản xuất đến chuỗi thực phẩm. 
Bên cạnh đó, tình trạng thiếu trang thiết 
bị và kỹ năng chất lượng cao của nhân 
viên hành chính cũng được nhận thấy. 
Thực trạng giáo dục đại học ở Việt Nam, 
Philippines và Srilanka chưa đáp ứng 
được nhiệm vụ giải quyết các vấn đề 
môi trường, kinh tế và xã hội gắn với các 
phương pháp tiếp cận chính thống đối 
với nông nghiệp. Hầu hết các trường đại 
học nông nghiệp hiện nay vẫn dạy các 
phương pháp và công nghệ nông nghiệp 
truyền thống không bền vững liên quan 
đến sản xuất cây trồng và vật nuôi, như 

độc canh cây trồng và sử dụng nhiều 
hóa chất đầu vào. Do đó, nghiên cứu này 
được thực hiện với các mục tiêu: (1) xác 
định các chương trình phù hợp với các 
quốc gia đối tác của dự án và có thể mở 
rộng ra khu vực lớn hơn; (2)  xác định các 
điểm khiếm khuyết và đánh giá tốt hơn 
các nhu cầu học thuật mà dự án cần phải 
đáp ứng; (3) phân tích và báo cáo khung 
pháp lý và các bước kiểm định chương 
trình phù hợp với các quốc gia/trường 
đại học đối tác.

PV:  Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 
việc khảo sát như thế nào?

GS. Hoàng Thị Thái Hòa: Khảo sát về 
các Chương trình thạc sĩ tương tự với 
sinh thái nông nghiệp ở Châu Á tập 
trung vào việc hệ thống hóa các chương 
trình thạc sĩ đã có trong lĩnh vực nông 
nghiệp bền vững, hữu cơ-môi trường tại 
các đại học của các nước đối tác ở châu 
Á và châu Âu (từ 8 trường Đại học ở Việt 
Nam, 1 trường ở Philippine , 8 ở Srilanka, 
3 ở Thái Lan, 3 ở Ấn Độ, 3 ở Bangladesh).

Từ việc hệ thống hóa các chương trình 
học cùng với kết quả đầu ra; các môn 
học bắt buộc hoặc các môn học tự chọn, 
các đơn vị đã xác định được những điểm 
còn thiếu trong chương trình, những nội 
dung chưa được giảng dạy và đánh giá; 
nhữngnội dung không cần thiết. Qua đó, 
đã xác định: kết quả học tập và năng lực 
được cung cấp bởi các khóa học đó; số 
lượng tín chỉ, lịch học, đánh giá người 
học, phương pháp giảng dạy và tiêu 
chuẩn chất lượng.

Các dữ liệu được thu thập từ các 
chuyên gia, nhà giáo dục, nhà quản lý 
trong lĩnh vực thị trường lao động nông 
nghiệp ở các nước Việt Nam, Philippines, 
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Srilanka, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan. Kết 
quả có thể tóm tắt như sau:

Có hơn 1000 trường đại học công lập 
và tư thục ở Châu Á. Tuy nhiên, số lượng 
các trường đại học cung cấp các chương 
trình về nông nghiệp (và đặc biệt liên quan 
đến nông nghiệp học) lại rất ít, khoảng 
100 trường đại học. Ở Việt Nam, có nhiều 
trường Đại học Nông nghiệp đào tạo về 
nông học và các lĩnh vực liên quan, nhưng 
chưa có chương trình đào tạo về Sinh thái 
Nông nghiệp. Nhìn chung, không có cơ sở 
giáo dục đại học nào ở Châu Á có chương 
trình thạc sĩ về Sinh thái Nông nghiệp. Các 
chương trình hiện nay có mục đích đào 
tạo ra các chuyên gia có năng lực phương 
pháp luận và liên ngành phù hợp để đáp 
ứng nhu cầu trong các ngành liên quan 
như nông nghiệp, nông lâm kết hợp, sinh 
thái, khoa học môi trường và phát triển 
bền vững. Thời lượng của chương trình 
từ 1 hoặc 1,5 năm đối với chương trình 
theo định hướng ứng dụng hoặc từ 2-3 
năm đối với chương trình nghiên cứu. Ở 
Việt Nam hiện vẫn đang còn thiếu khung 
chương trình quốc tế hóa; thiếu chương 
trình giảng dạy liên môn; thiếu các chuyên 
đề liên ngành liên quan đến an ninh lương 
thực, nông nghiệp an toàn và bền vững; 
chương trình đào tạo thực hành cho sinh 
viên chưa phong phú, cơ sở vật chất và tài 
liệu nghiên cứu còn hạn chế.

Ở Sri Lanka, khảo sát các ngành nông 
nghiệp cho thấy 55% các ngành đang thực 
hiện liên quan đến lĩnh vực sinh thái nông 
nghiệp. Trong tổng số các ngành được 
khảo sát, 70% không có nhân viên được 
đào tạo về các môn liên quan đến sinh thái 
nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy 

những kỹ năng chính phổ biến chưa được 
cung cấp trong các chương trình sau đại 
học như tiếng Anh, viết nghiên cứu khoa 
học, tư vấn, kỹ năng thúc đẩy, giao tiếp, làm 
việc nhóm độc lập, nghiên cứu lý thuyết và 
khái niệm về sinh thái nông nghiệp và phát 
triển bền vững; những kiến   thức và kỹ năng 
về thiết kế, quản lý và đánh giá các hệ sinh 
thái nông nghiệp đa dạng và phức tạp; nền 
tảng vững chắc về phương pháp định lượng 
để đánh giá các đặc điểm của hệ sinh thái 
nông nghiệp và phân tích, giải thích dữ liệu 
khoa học.

 PV: Như vậy, rõ ràng một chương trình 
đào tạo thạc sĩ sinh thái nông nghiệp thật sự 
cần thiết ở Việt Nam nói riêng và các nước 
châu Á trong vùng nghiên cứu nói chung?

 GS. Hoàng Thị Thái Hòa:
Phản hồi từ các trường đại học, học viện 

và thị trường lao động cho thấy một chương 
trình thạc sĩ về Sinh thái Nông nghiệp ở Việt 
Nam là cần thiết trong điều kiện hiện nay. 
Nhu cầu nhân lực ngành nông nghiệp trong 
tương lai rất cao. Vì vậy, việc đổi mới nội 
dung môn học, phương pháp giảng dạy và 
quy trình đào tạo để nâng cao chất lượng 
trình độ Thạc sĩ được đánh giá là rất cần 
thiết; đồng thời tăng cường bồi dưỡng đội 
ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; 
phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao 
kiến   thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên 
tốt nghiệp.

PV: Chân thành cảm ơn Cô. Mong muốn 
trong thời gian tới, các đối tác trong dự án 
sẽ thành công trong việc xây dựng chương 
trình chuyển đổi tín chỉ, trao đổi nguồn lực, 
phòng thí nghiệm… Từ đó, điều chỉnh và cải 
tiến chương trình phù hợp với nhu cầu của 
mỗi quốc gia đồng thời phù hợp với tiêu 
chuẩn châu Âu. n
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Em Nguyễn Thị Kim Anh là một trong 
những tấm gương sáng về tinh thần lạc 
quan, nỗ lực trong học tập, vượt qua 
những chông gai và khó khăn của cuộc 
đời để đi tìm ước mơ khiến nhiều người 
phải chú ý. 

Bố mẹ đều là nông dân, dù chăm chỉ 
lao động nhưng thu nhập của gia đình 
bấp bênh không ổn định. Người cha của 
Kim Anh lại bị bệnh xương khớp ở chân, 
nhưng ngày ngày phải đi phụ hồ để có 
tiền nuôi các con ăn học. Thương mẹ tảo 
tần sớm hôm, thương ba ốm đau vất vả, 
Kim Anh càng chăm chỉ học hành để có 
kết quả cao trong học tập.

Nhưng cuộc sống éo le, Nguyễn Thị 
Kim Anh dù đã bước sang tuổi 20 nhưng 
thân hình của cô chỉ vẻn vẹn 1m1. Sau 
nhiều lần thăm khám, gia đình phát 
hiện Kim Anh mắc chứng bệnh xương 
lùn, không thể có ngoại hình giống như 
bạn bè cùng trang lứa. Quá trình chạy 

chữa tốn kém, kinh tế lại khó khăn nên 
gánh nặng chi phí ngày càng đè nặng 
lên gia đình.

Khó khăn là vậy nhưng Kim Anh 
chưa một lần bỏ cuộc với một niềm 
tin chiến thắng và tương lai tươi 
sáng, em đã không ngừng nỗ lực hết 

■ NGuyễN THị THaNH HuyềN
   Lê NGuyễN PHƯơNG THảo
   NGuyễN TƯờNG Du

ngUyỄn tHỊ KIM AnH
BÔNG HOA NGHỊ LỰC 
GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Quảng Phú, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, bản thân không may mắc căn bệnh biến dạng thân 
đốt sống L.2, em Nguyễn Thị Kim Anh (Sinh năm 2001)- sinh viên ngành Công tác xã 
hội - khóa 43 Trường Đại học Khoa học đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, 
cố gắng vươn lên học tập để trở thành một sinh viên giỏi tiêu biểu của Trường Đại học 
Khoa học, Đại học Huế. Với kết quả đó, Kim Anh xứng đáng là niềm tự hào của gia 
đình, thầy cô và bạn bè.
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mình vì vậy em đã trở thành sinh 
viên xuất sắc chuyên ngành Công 
tác xã hội, Trường Đại học Khoa 
học, Đại học Huế. Kim Anh chia sẻ: 
“Mình theo học ngành Công tác 
xã hội bởi đam mê. Cũng nhiều 
lần mặc cảm về bản thân muốn bỏ 
học, tuy nhiên mình đã quyết tâm 
bới muốn thoát nghèo chỉ có con 
đường ngắn nhất là học”.

Không chỉ đạt kết quả cao trong 
học tập, Kim Anh còn là một đoàn viên 
năng nổ, nhiệt tình, gương mẫu trong 
các hoạt động phong trào của nhà 
trường. Trong công tác đoàn, Kim Anh 
luôn phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 
tốt”, góp phần xây dựng tập thể lớp 
trở thành “Tập thể thân thiện, lành 
mạnh”.  Ngoài ra, Kim Anh nhiệt tình 
tham gia các hoạt động thiện nguyện 
nhằm lan toả yêu thương đến cộng 
đồng. Nghị lực vượt lên nghịch cảnh, 
niềm lạc quan, tình yêu cuộc sống 
của em là tấm gương cho bạn bè và 

những người thân. Với gia đình Kim 
Anh là người con hiếu thảo, là người 
chị mẫu mực. Bố Kim Anh tâm sự: "Kim 
Anh là đứa con có hiếu, thương yêu 
ba mẹ và người than trong gia đình, 
vì vậy mặc dù hoàn cảnh gia đình tôi 
còn gặp nhiều khó khăn, túng thiếu 
nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng làm 
việc để kiếm tiền lo cho con ăn học. 
Tôi chỉ mong sao nó học thật giỏi, có 
được công việc ổn định để tự lo cho 
bản thân”.

Vượt lên bệnh tật của bản thân để 
chinh phục những tri thức của cô sinh 
viên sinh năm 2001 thật đáng khâm 
phục. Ai cũng có những ước mơ hoài 
bão riêng nhưng để làm được điều đó, 
Kim Anh đã xây dựng bằng sự quyết 
tâm dựa trên nhận thức thực tế và 
dám đối mặt với hoàn cảnh. Bệnh tật 
đau ốm liên miên, cánh cửa học vấn 
có thể khép lại bất cứ lúc nào nhưng 
cô gái đầy nghị lực ấy vẫn không hề bị 
khuất phục. n
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15 qUyển sáCH 
người làm giáo dục nên đọc

Giáo dục là một hành trình làm mới bản thân 
liên tục. Người đi dạy, hơn ai hết, ý thức được 
rằng, nếu không liên tục bồi dưỡng tâm hồn, 
hun đúc tri thức… sẽ bị tụt hậu. Hình ảnh ví von 
của một người lái đò đưa học trò sang sông, nay 
phải đòi hỏi người lái đò ấy, nào chỉ biết lái đò, 
mà còn hiểu cả tâm tính, khát vọng của từng 
cô, cậu học trò, và cả hiểu được phía bên kia 
sông, đang có những thách thức nào chờ đợi. 
Và thách thức ngày nay, thiên biến vạn hóa với 
một tốc độ nhanh hơn cả từ “nhanh”.

Những cuốn sách được giới thiệu ở đây, 
mong sẽ góp một phần bé nhỏ nào đó cho 
hành trang người thầy.

1. Ba người thầy vĩ đại
Tác phẩm này của Robin Sharma kể về một 

cuộc gặp gỡ định mệnh giữa anh chàng Jack 
Valentine với ba người thầy vĩ đại. Nhờ vào cơ 
duyên này, chàng Jack Valentine đã học được 
những bài học rất quan trọng để thay đổi cuộc 
đời. Ví dụ như, thời gian càng ít, ta càng phải 
làm sao cho mọi thứ trọn vẹn hơn. Hay, cứ lo 
nghĩ về tương lai quá, lại khiến cho cuộc sống 
hiện tại trở thành áp lực. Cũng như, một việc 
thường gặp: ta cứ đổ lỗi cho người khác, nhưng 
thực tế, là ta đang làm tự hại chính mình…

Người thầy có lẽ trước khi trao truyền kiến 
thức, hãy nghĩ đến việc hình thành cho người 
học những tư duy như vậy, qua đó giúp cho 
người học trò có được một tâm thế tốt trước 
khi vào đời. Tác giả Robin Sharma đã chinh phục 
nhiều bạn đọc Việt Nam qua các tác phẩm như 
Đời ngắn đừng ngủ dài, Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa, 
Điều vĩ đại giữa đời thường. 

2. Bí mật của người kể chuyện
Có bao giờ các thầy cô tự nghĩ, mình chính là 

một người kể chuyện – kể chuyện cho học trò 
nghe để rồi các bài giảng đi vào tâm hồn, vào 
trái tim, vào trí não của học trò. Bí mật của người 
kể chuyện nói về 50 người kể chuyện đã thay đổi 

thế giới hoặc tạo ảnh hưởng lớn đến cộng đồng 
nhờ biết cách làm chủ được nghệ thuật và khoa 
học kể chuyện. Tham khảo những phương pháp 
của 50 con người này, chính thầy cô cũng sẽ 
tạo được ảnh hưởng lớn đến những học trò của 
mình, và qua đó tạo được ảnh hưởng sâu rộng 
đến cộng đồng. Như một nhận xét của một độc 
giả: Trong Bí mật của người kể chuyện”, tác giả 
Carmine Gallo chỉ cho bạn cách đóng khung các 
ý tưởng để tạo ra một kết nối không thể cưỡng 
lại, đáng nhớ và cảm xúc với người nghe.

Và Giám đốc kể chuyện đã trở thành một 
chức danh mới có trong ban điều hành của các 
doanh nghiệp lớn trên thế giới.

3. Cây vĩ cầm cuồng nộ
Một người thầy có phương pháp giảng dạy 

khắc nghiệt, hay đó là suy nghĩ “có áp lực mới 
tạo được kim cương”. Câu chuyện của thầy K 
trong tác phẩm này khơi gợi rất nhiều suy ngẫm 
cho người đọc về cách thức giáo dục, về trái 
tim người thầy. Thầy K luôn đòi hỏi học trò phải 
nỗ lực không ngừng, phải cam kết kỷ luật để 
chính mỗi người trở thành người thầy vĩ đại của 
bản thân. Sự tàn bạo của chiến tranh, những bi 
kịch cá nhân của thầy K càng khiến thầy củng cố 
niềm tin về sự cứu rỗi, về giá trị cao cả mà nghề 
dạy học đem lại.

Hai tác giả của cuốn sách này là Joanne 
Lipman và Melanie Kupchynsky đã đem đến cho 
người đọc một câu chuyện đầy cảm hứng về 
nghề giáo.

4. Hiểu sâu biết rộng – kiểu gì cũng thắng
Từng có một quan niệm: muốn thành công 

thì phải tập trung chuyên môn hóa, phải thật 
sâu, thật kỹ một lĩnh vực nào đó. Bằng những 
nghiên cứu công phu và khoa học, tác giả David 
Epstein đã chỉ ra rằng: không chỉ hiểu sâu, việc 
biết rộng cũng đem lại những thành công.

Ví dụ như trong thể thao, có một Tiger 
Woods khổ luyện từ bé sau lớn lên mới gặt hái 
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nhiều thành công ở môn thể thao Golf, cũng có 
đó một Federer, chơi nhiều món, sau này vẫn 
thành danh với môn quần vợt.

Trong cuốn sách này, nhà báo David Epstein 
đã chứng minh: có nhiều cách để thành công. 
Việc thử nghiệm nhiều lĩnh vực, tích lũy nhiều 
kinh nghiệm phong phú, mạnh dạn chuyển 
hướng công việc, đối mặt với những thách thức 
mới cũng là một cách để thành công.

Vậy với học trò mình, từng cá thể một, các 
thầy cô đang lựa chọn cách nào để giúp trò 
thành công trong tương lai?

5. Hồi ức của một thầy giáo Mỹ
Một giáo viên tập sự dạy đám học trò mười 

sáu tuổi. Tình huống sư phạm đầu tiên anh giáo 
trẻ phải đối mặt là hai đứa trẻ xông vào đánh 
nhau với chiếc bánh mì kẹp pho mát văng xuống 
đất. Sau hai ngày dạy học đầu tiên, phụ huynh 
thi nhau gọi điện tới trường để phản đối và đòi 
sa thải anh. Thầy giáo McCourt vẫn tiếp tục nuôi 
dưỡng ước mơ: đánh thức tâm hồn của bọn trẻ 

đang hờ hững với bài học, và vô cảm với giáo 
viên… Lối kể chuyện hài hước, chân thật của tác 
giả Frank McCourt chính là chất dẫn người đọc 
không thể rời mắt khỏi trang sách. 

Đây được đánh giá là cuốn sách không chỉ về 
nghề giáo, mà còn là câu chuyện tình người, về 
giá trị của sự chân thành.

6. Khuyến học
Khuyến học, hay những bài học về tinh thần 

độc lập tự cường của người Nhật Bản, là một 
trong những tác phẩm nổi tiếng nhất tại Nhật, 
do học giả Fukuzawa Yukichi chắp bút. Học 
giả Fukuzawa Yukichi được người Nhật tôn 
vinh là “Voltaire của Nhật Bản”, không chỉ vì 
sự vượt trội trong tư tưởng của ông, mà còn vì 
Fukuzawa Yukichi đã cùng những người chung 
chí hướng khai sáng tinh thần Nhật Bản, tạo nên 
sự hậu thuẫn tinh thần rất lớn cho công cuộc 
Duy tân ở Nhật Bản. Quyển sách đề cao tầm 
quan trọng của việc học, khẳng định ý nghĩa 
thiết thực của việc nâng cao dân trí quốc gia. 
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Tác giả đề cao chí khí dân tộc, khuyến khích 
người dân hợp tác, đoàn kết để xây dựng đất 
nước. Fukuzawa Yukichi cũng đồng thời đả kích 
tâm lý bàng quan thờ ơ với vận mệnh đất nước, 
lên án những phong tục lạc hậu, chê bai những 
thói quen kém văn minh.

Và cuốn sách sẽ chạm vào người thầy Việt 
Nam những suy ngẫm: Mình đang dạy cho học 
trò điều gì đây?

7. Nhà đào tạo sành sỏi
Tác giả Đỗ Huân là một tiến sĩ tâm lý giáo dục 

đã dày công biên soạn cuốn sách Nhà đào tạo 
sành sỏi và liên tục bổ sung sau những lần tái 
bản để cung cấp gần như là một cẩm nang đào 
tạo. Bằng các ví dụ được lấy từ thực tiễn tại Việt 
Nam mà tác giả trực tiếp tham gia, cuốn sách 
giúp người đọc trang bị tư duy, cách thức xử lý 
với 1001 vấn đề vẫn thường gặp trong đào tạo. 
Và chữ “gần như” cũng hàm ý một gửi gắm, thực 
tế sẽ muôn vàn biến chuyển, sách không thể ôm 
hết tất cả mọi tình huống, và cũng không gợi ý 
cách làm duy nhất đúng.

Sách gợi ý nhiều áp dụng cho việc đào tạo 
trong doanh nghiệp – một mẫu hình mà đào 
tạo trong nhà trường cũng nên tham khảo, 
chọn lọc để tiếp thu.

8. Những ngả rẽ nghề nghiệp
Trong thời kỳ mà công việc và con đường sự 

nghiệp có xu hướng thay đổi - và thậm chí là 
hoàn toàn biến mất – với một tốc độ chưa từng 
có, Jeffrey Selingo đã đưa ra một bản đồ hành 
trình cho những sinh viên tốt nghiệp đang phải 
đối mặt với việc định vị một tương lai nhiều thử 
thách và không thể dự báo trước.” Đó là nhận 
xét của Martin Ford - tác giả của cuốn sách Sự 
nổi dậy của rô-bốt: Công nghệ và sự đe dọa của 
một tương lai không có nghề nghiệp.

Dịch Covid-19 cũng cho chúng ta thấy những 
biến chuyển như thế nào. Và việc các thầy cô 
giáo đọc cuốn sách này, sẽ giúp ích rất nhiều 
cho việc định hướng, chuẩn bị tương lai cho thế 
hệ trẻ.

9. Trở thành người ảnh hưởng
Đã đến lúc thầy cô giáo không chỉ là người 

truyền đạt kiến thức, mà còn đóng vai trò rất 
quan trọng khác: người ảnh hưởng. Cuốn sách 
Trở thành người ảnh hưởng của tác giả John C. 
Maxwell chia sẻ những kinh nghiệm về kỹ năng 

lắng nghe, quan sát, khích lệ niềm đam mê, bày 
tỏ lòng tin, và thậm chí chuyển giao quyền lực,... 
cho người khác. John C.Maxwell cho rằng, “nếu 
bạn có thể kết nối với những người khác bằng 
bất cứ cách thức nào, bạn đã là một người có sức 
ảnh hưởng.” Tác giả lập luận: “Bởi tất cả mọi điều 
bạn làm ở nhà, trong công việc, thậm chí mỗi chia 
sẻ trên Facebook đều có ý nghĩa và tác động đến 
cuộc đời người khác.” 

Và hơn ai hết, chính các thầy cô giáo đang là 
những người có cơ hội làm nhiều nhất việc tác 
động đến cuộc đời người khác.

10. Từ bục giảng đến văn đàn: chân dung 
25 người thầy

25 người thầy nổi tiếng trong cuốn sách này, 
đã được tác giả - cũng là một người thầy – PGS 
TS Trần Hữu Tá, viết về chân dung của họ với 
tất cả tấm lòng kính trọng. 25 người thầy này là 
những người gây dựng nền giáo dục sư phạm 
mới như Dương Quảng Hàm, Vũ Đình Hòe, là 
các học giả như Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, 
Nguyễn Đổng Chi,… là những nhà sư phạm đầu 
ngành như Lê Trí Viễn, Nguyễn Lương Ngọc, 
Hoàng Như Mai, Nguyễn Đăng Mạnh,…

25 người thầy này là những tấm gương tự 
học, rất tâm huyết trong giảng dạy, với việc 
nghiên cứu, cũng như với việc sáng tác.

Cuốn sách được nhận xét “như một điểm 
sáng để thế hệ hậu sinh nhìn lại những tấm 
gương người thầy thế hệ trước, những người 
đã làm rạng danh chữ “Thầy” trong nền giáo 
dục của đất nước ở giai đoạn khó khăn, từ  
đó góp phần “tạo nền, chấn hưng giáo dục 
nước nhà”.

Và những cuốn sách người lãnh đạo giáo 
dục nên đọc

05 cuốn sách đều nói về chuyện giáo dục ở 
xứ người gửi gắm đến những vị lãnh đạo giáo 
dục nhiều bài học đáng chiêm nghiệm, và thậm 
chí dám mạnh dạn áp dụng.

1. Trường Xanh
Trường Xanh chính là bức tranh giáo dục 

của Bhutan – đất nước hạnh phúc với khái 
niệm Tổng hạnh phúc Quốc gia (Gross National 
Happiness). Bốn trụ cột của GNH là: Quản trị 
tốt, Phát triển bền vững, Bảo tồn và phát triển 
văn hóa, Bảo tồn môi trường. Và giáo dục chính 
là nền tảng của những trụ cột đó. Một trường 
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học hạnh phúc (xanh) sẽ có những thầy cô 
hạnh phúc, học sinh hạnh phúc. Một đất nước 
có những trường học hạnh phúc sẽ là đất nước 
hạnh phúc. 

Và chính bạn, cũng đã có thể trở thành một 
giáo viên hạnh phúc, bằng cách của riêng mình, 
thay vì chờ đợi một sự thay đổi nào đó.

Cuốn sách này là tác phẩm của Thakur S 
Powdyel – nguyên Bộ trưởng Giáo dục của 
Bhutan (từ năm 2008 đến 2013) chia sẻ những 
triết lý, những cách làm để làm sao mỗi trường 
học là một trường xanh – lấy người học làm 
trung tâm, lấy người học làm động lực giáo dục. 

Tác giả đã kinh qua nhiều vị trí công việc liên 
quan đến Giáo dục, Sáng tạo tại Hoa Kỳ, Nhật 
Bản, Bhutan…

2. Phẩm chất của nhà lãnh đạo
Trong cuốn Phẩm chất của nhà lãnh đạo, 

John L. Hennessy, Chủ tịch Tập đoàn Alphabet 
(công ty mẹ của Google), cựu Chủ tịch Đại học 
Standford và “Cha đẻ của Thung lũng Silicon”, 
đã chia sẻ những yếu tố cốt lõi của khả năng 
lãnh đạo – những yếu tố từng giúp ông trở 
thành một nhà khởi nghiệp thành công trong 
lĩnh vực công nghệ, một học giả được trọng 
vọng và một nhà quản lý đáng kính.

Phần nhiều nội dung trong cuốn sách này 
đề cập đến giai đoạn ông là Chủ tịch Đại học 
Standford. Ông dành phần lớn nội dung của cuốn 
sách này để chia sẻ chuyện ông đã lãnh đạo, điều 
hành ngôi trường danh tiếng này như thế nào. Và 
những nhà quản lý giáo dục Việt Nam hoàn toàn 
có thể tham khảo, vận dụng được.

3. Những lá thư gửi tân Bộ trưởng Giáo dục
Cuốn sách là tập hợp 18 lá thư của các nhà 

lãnh đạo giáo dục cao cấp (nguyên Bộ trưởng, 
Thứ trưởng, Cố vấn cấp cao...) của 15 quốc gia 
gửi tới những người kế nhiệm.

Giáo sư Lê Anh Vinh, phụ trách Viện Khoa 
học giáo dục Việt Nam, và ông Hoàng Anh Đức, 
CEO Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo 
dục Edlab Asia, đồng thời cũng là hai dịch giả 
của cuốn sách đã viết: “Độc giả của cuốn sách 
này không nên giới hạn trong đội ngũ các nhà 
lãnh đạo giáo dục, mà nên mở rộng đến tất cả 
những ai quan tâm đến giáo dục. Đóng góp lớn 
nhất của cuốn sách là đã minh bạch hóa các bài 
học xương máu. Bất kể đó là bài học về thất bại 

hay thành công, sự cáo bạch đó đều làm cho 
giá trị của mỗi bài học gia tăng nhiều lần. Cuốn 
sách cũng không phải là một giáo trình hay 
công thức để những Bộ trưởng Giáo dục có thể 
áp dụng và trở nên thành công hơn. Tuy nhiên, 
đây là một hạt mầm trân quý để nuôi dưỡng 
những tinh thần vì giáo dục, bất kể là một quan 
chức, một nhà quản lý giáo dục, một giáo viên, 
phụ huynh, hay các nhà giáo dục tương lai.”

4. Biện hộ cho một nền giáo dục khai phóng
Trước tiên, người đọc cần hiểu định nghĩa 

“giáo dục khai phóng”. TS Nguyễn Xuân Xanh 
diễn giải: “Giáo dục khai phóng là một lãnh 
vực rộng, bao gồm những môn học không 
phải thuần kỹ thuật, hay khoa học chuyên 
môn, mà liên quan đến nghệ thuật, âm nhạc, 
lịch sử, triết học, văn học, ngôn ngữ,v.v…, tức 
mang tính nhân văn. Giáo dục khai phóng 
nhằm đào tạo con người toàn diện, phát triển 
nhiều khả năng, tạo nền tri thức rộng, tạo ý 
thức lịch sử, nhân loại, để làm công dân, làm 
người văn hóa, hơn là một chuyên gia trong 
một lãnh vực chuyên môn.”

Triết lý Giáo dục khai phóng được đánh giá là 
cần sớm được phổ cập rộng rãi ở hệ thống các 
trường đại học ở Việt Nam. Đây là cuốn sách 
đầu tiên tại Việt Nam viết chi tiết về triết lý giáo 
dục khai phóng. Cuốn sách cung cấp cái nhìn 
toàn diện về giáo dục khai phóng, đặc biệt là 
giáo dục khai phóng tại Mỹ.

Tác giả của cuốn sách này - Fareed Zakaria 
- là một sử gia, và cũng là một nhà khoa học 
chính trị.

5. Kiến tạo Harvard hiện đại
Harvard của những năm đầu thế kỷ 20 là 

ngôi trường cổ kính và giàu có nhất Hoa Kỳ, 
nhưng không có nghĩa là xuất sắc nhất. Đến 
cuối thế kỷ 20, trường này đã được công nhận 
là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của quốc 
gia và quốc tế. 

Morton và Phyllis Keller đã cung cấp cho 
người đọc một bức tranh trung thực và giàu 
thông tin về trường đại học nổi bật nhất của 
Hoa Kỳ từ năm 1933 đến nay. Cuốn sách đã 
kể lại hành trình của 7 thập kỷ thay đổi, vươn 
mình lớn lên. Dĩ nhiên, không chỉ là những câu 
chuyện thành công mà còn có rất nhiều những 
bài học thất bại đáng để suy ngẫm. n



50

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2021

Ngày 21 tháng 7 năm 1969, từ một làng quê 
nghèo, xơ xác do bom đạn của chiến tranh phá 
hoại, tôi tấp tễnh bước vào ngưỡng cửa một 
trong những trường đại học danh tiếng nhất 
miền Bắc thời bấy giờ: trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội. Đây rồi vòm cổng parabol huyền 
thoại, đây rồi giảng đường C9 thần thánh với hệ 
thống cầu thang lộ thiên cám dỗ, đây rồi Thư 
viện C2 rực rỡ lung linh,…

Văn phòng khoa Toán Lý nằm ở tầng 3 nhà 
C4. Đón tiếp chúng tôi rất niềm nở và ân cần 
là bác Ngô Tôn Chu, Phó Trưởng khoa, là anh 
Diệu, trợ lí Tổ chức và chị Sơ, Văn phòng Khoa 
(sau này chúng tôi được biết thêm chị Hà, chị 
Trường xinh đẹp và dễ mến).

Về đến cư xá, hơi thất vọng một chút vì 
cư xá chỉ là dãy phòng cấp 4 tranh tre nứa lá 
tuyềnh toàng, nhưng rồi chúng tôi bị cuốn hút 
ngay bởi các tiền bối K11, K12 đẹp trai và vui 
tính: anh Nghĩa, anh Khôi, anh Ôn, anh Hùng… 
với những lời giới thiệu có cánh về Trường, về 
Khoa hết sức hấp dẫn (dù có những thông tin 
sau này chúng tôi phát hiện ra là không hoàn 
toàn chính xác mà chỉ là giai thoại). Rằng thì là: 
Trường chúng ta là trường đại học hiện đại nhất 
nước, do Liên Xô xây dựng, thành lập từ ngày 
15/10/1956; Hiệu trưởng đầu tiên của Trường 
là Giáo sư Tạ Quang Bửu, đương kim Bộ trưởng 
Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp; kế 
nhiệm là Giáo sư Hoàng Xuân Tùy đương kim 
Thứ trưởng,… Hiệu trưởng đương nhiệm là Kỹ 
sư Phạm Đồng Điện, với giai thoại khi vợ nhờ 
đổ nước mắm kho cá thì vị chuyên gia Hóa học 
đãng trí này đổ luôn góc chai dầu hỏa vào (thời 
bấy giờ nấu bếp dầu nên bên cạnh chai nước 
mắm là chai dầu hỏa!). Bí thư Đảng ủy Trường 

là ông Võ Huy Cát, nguyên chính ủy quân đội 
và là một nhà viết kịch! Rằng thì là đương kim 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng vốn là sinh 
viên Trường ta,… Rằng thì là khoa Toán Lý được 
chính thức thành lập mới một năm nay (1968) 
với nhiệm vụ đào tạo giáo viên Toán, Vật lý, Cơ 
lí thuyết, Hình họa - Vẽ kĩ thuật cho các trường 
đại học kỹ thuật; khóa đầu tiên là K13, còn sinh 
viên K11, K12 được chọn lọc từ sinh viên xuất 
sắc các khoa khác. Rằng thì là sinh viên Toán Lý 
được coi là sinh viên “quí tộc” của Trường theo 
nghĩa là học giỏi nhất Trường, may ra chỉ có 
sinh viên Vô tuyến là còn so sánh được. Rằng 
thì Khoa tập trung một đội ngũ các nhà Toán 
học, Cơ học, Vật lý học nổi tiếng của miền Bắc, 
như các thầy: Tô Xuân Dũng, Lê Minh Châu, 
Nguyễn Trọng Thái, Nguyễn Đình Trí, Lương 
Duyên Bình (“Toán Trí - Lý Bình”), Nguyễn Văn 
Đạo, Thái Thanh Sơn, Kim Cương, Nguyễn Văn 
Ba, Nguyễn Xuân Chánh, Nguyễn Hồ Quỳnh, 
Đỗ Xuân Lôi, Tạ Văn Đĩnh, Phan Tăng Đa,… 
Rằng thì là Trưởng khoa là PTS Nguyễn Đình 
Trí, Phó trưởng khoa là PTS Nguyễn Văn Đạo. 
Riêng thầy Thái Thanh Sơn được các anh đặc 
biệt ca ngợi: là đại gia thủ đô hào hoa, phong 
nhã; vốn là võ sĩ quyền Anh đã từng có huy 
chương vàng trên sàn boxing; nói tiếng Nga, 
tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung,… như gió; 
chỉ quen hút thuốc lá điếu (của hiếm thời bấy 
giờ), đi xe gắn máy và là thần tượng của bao 
nữ sinh Bách khoa, của bao người đẹp đất Hà 
thành, v.v và v.v,…

Ngay sau đó một, hai hôm thì Thầy Trí, Thầy 
Đạo đến cư xá thăm chúng tôi. Điều bất ngờ 
đầu tiên là các Thầy quá giản dị, thân thiện, gần 
gũi. Điều đó khiến chúng tôi bớt choáng hơn, tự 

Những 
      NGƯỜI THẦY ĐẠI HỌC 

của tôi
■ ts. NguyễN VŨ tIẾN
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tin hơn để bước vào học tập.
Thì ra thầy Nguyễn Văn Đạo là “hàng xóm” 

chúng tôi: gia đình Thầy sống trong một gian 
nhà cấp 4 khiêm tốn trong cư xá Bách khoa. Có 
lần tôi ra cửa hàng bách hóa Chợ Mơ xếp hàng 
mua đường; hàng khá dài và ngay sau lưng tôi 
là Thầy Nguyễn Văn Đạo. Tôi thoáng ngạc nhiên 
khi thấy Thầy cũng xếp hàng như mọi người. 
Khi tôi tỏ ý nhường Thầy lên trước thì Thầy từ 
tốn chối từ và đứng trò chuyện thân mật với tôi. 
Sau này khi Thầy đã là Viện sĩ, mỗi dịp vào công 
tác Huế, Thầy trò vẫn ôn lại những kỷ niệm đời 
thường ngày đó.

Ngày 04/9/1969, K14 Toán Lý được lên Lạng 
Sơn lao động, thu dọn cơ sở H8 - khu sơ tán. 
Chúng tôi hồ hởi lên đường dưới sự điều hành 
của thầy “Tư lệnh” H8 Thái Thanh Sơn và bác 
phó Trưởng khoa Ngô Tôn Chu. Phải nói đó là 
những ngày thú vị và đáng nhớ của thời sinh 
viên bởi vì từ một làng quê nghèo miền Trung, 
chúng tôi được biết thế nào là “Lạng Sơn có phố 
Kỳ Lừa”; biết cửa ải Mục Nam Quan, cầu treo 
qua sông Kỳ Cùng, chợ Thất Khê, bản Nhàn, Na 
Sầm; biết “tu mu”, “tu ma”, “tu hán”, “tu pất”, 
biết ”kin mí kin, noòng mí noòng”,…

Về lại Thủ đô, sau đợt sát hạch lại văn hóa 
(khóa chúng tôi không thi đại học, chỉ xét học 
bạ và chủ yếu là lí lịch), chúng tôi chính thức 
bước vào học kì I năm đầu tiên dưới mái trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội.

Những người thầy đầu tiên của chúng tôi hồi 
đó: thầy Nguyễn Đình Trí, thầy Kim Cương, thầy 
Thái Thanh Sơn, thầy Dương Thủy Vỹ, thầy Phan 
Vân, thầy Minh, thầy Nguyễn Đình Đàn, thầy 
Nguyễn Tô Thành, thầy Nguyễn Định Thành, 
thầy Lê Anh Tuấn, thầy Hồ Đồng, thầy Ngô Thế 
Khánh,… Cơ lý thuyết có thầy Nguyễn Văn Đạo, 
thầy Nguyễn Nhượng; Nga văn có cô Tường 
Vân, thầy Hữu Thành,… Sau này đi lính về, chúng 
tôi được tiếp xúc và học tập với nhiều cô thầy 
mới, trong đó có những thầy kì cựu nhưng mấy 
năm trước chưa được học, những cô thầy mới tu 
nghiệp nước ngoài về, những anh chị cùng lứa 
được giữ lại trường: đó là các cô thầy: Tạ Văn 
Đĩnh, Nguyễn Văn Ba, Phan Tăng Đa, Nguyễn Bá 
Hào, Đỗ Xuân Lôi, Nhữ Hùng Nham, Bùi Minh 
Trí, Nguyễn Hồ Quỳnh, Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn 
Hữu Anh, Nguyễn Hữu Tâng, Trần Văn Bá, 

Nguyễn Thị Phi Yến, Nguyễn Trinh Anh, Doãn 
Hồ Liên, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Đức Nghĩa,… 

Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn rất ấn tượng 
và mê tít trình độ kiến thức uyên bác và phong 
cách lên lớp mô phạm và tài hoa của các thầy 
thuở đó. Bảng đen được chia thành các cột đều 
nhau, chữ viết các thầy đều tăm tắp và ngay 
hàng thẳng lối, chỉn chu đến từng chi tiết. Thầy 
Thái Thanh Sơn phong độ, hào hoa; thầy Kim 
Cương bao giờ viết đến chữ cuối cùng ở góc 
cuối bảng cũng là lúc vang lên tiếng chuông 
hết tiết! Thầy Nguyễn Định Thành, Bí thư Liên 
chi đoàn với cây guitar điệu nghệ; thầy Nguyễn 
Đình Đàn lấp lánh mục kỉnh đầy vẻ trí thức; thầy 
Lê Anh Tuấn có nét chữ bay bướm, nghệ sĩ; thầy 
Nguyễn Tô Thành có ánh mắt đen láy hấp dẫn 
và cặp môi đỏ chót trữ tình, làm xao xuyến bao 
con tim phái đẹp,… Mỗi thầy đều là thần tượng 
của chúng tôi.

Sau này, những năm tháng học tập ở Đại 
học tổng hợp quốc gia Belaruss (Minsk), 
chúng tôi có dịp được sinh hoạt cùng đơn vị 
với anh Hoàng Văn Phong, một người anh, 
người thầy đáng kính mà chúng tôi học tập 
được rất nhiều ở phong thái lãnh đạo cũng 
như cách xử thế; và sau này chúng tôi đều 
không bất ngờ khi anh lần lượt đảm nhiệm 
các vị trí: Phó Hiệu trưởng ĐHBK Hà Nội, Thứ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ. Cũng ở Minsk, chúng 
tôi được gặp thầy Đinh Phú Bồng, cô Việt 
Hương, cô Hồ Phước Hoài, cô Đinh Hoàng 
Anh và một số cô thầy khác của khoa Toán Lý.

Người thầy để lại nhiều kỉ niệm với tôi nhất là 
thầy Bùi Minh Trí. Chúng tôi được học với Thầy 
giáo trình “Giải tích lồi và Qui hoạch tuyến tính”. 
Thầy có phong cách giảng dạy điềm đạm, khúc 
chiết và dễ hiểu. Thầy hay ra bài tập về nhà và 
cho điểm khá cao khiến học trò rất… sướng nên 
càng thích học môn Thầy. Cũng vì kính trọng 
và yêu thích phong thái của Thầy mà khi phân 
ngành, tôi đã chọn ngành Toán điều khiển với 
đề tài “Bài toán qui hoạch tuyến tính nguyên” 
do Thầy hướng dẫn, anh Nguyễn Đức Nghĩa là 
giáo viên phản biện. Sau này, về xây dựng và 
giảng dạy ngành Toán Ứng dụng của Đại học 
Tổng hợp Huế, tôi tranh thủ được rất nhiều sự 
giúp đỡ của Thầy và anh Nghĩa. Hiện nay thầy 
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Bùi Minh Trí là ủy viên trung ương Hội Cựu 
giáo chức Việt Nam, Hội viên Hội nhà văn Hà 
Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ nhà giáo. Thơ 
Thầy dung dị, thời sự mà chan chứa tình yêu 
quê hương đất nước và thấm đẫm tình người. 
Gặp lại Thầy, tôi nói: ngày xưa Thầy dạy em làm 
Toán, bây giờ em học Thầy làm… Thơ!

Những dòng cuối bài tâm sự này tôi muốn 
nói về một người thầy của khoa Toán Lý mà 
không chắc nhiều người ở Bách khoa thời đó 
còn nhớ, nhưng đó là một tượng đài của khoa 
Toán Lý Đại học Tổng hợp (nay là ĐH Khoa học) 
Huế: PGSTS Nguyễn Sỹ Hồng.

Thầy Nguyễn Sỹ Hồng (mà sau này trở thành 
đồng nghiệp, tôi gọi là anh) là học sinh miền 
Nam, quê Thừa Thiên, bảo vệ PTS Toán Lý ở 
Liên Xô và trở về Huế quê hương khá sớm sau 
giải phóng. Anh được giao nhiệm vụ cùng các 
thầy cô khác chủ yếu từ Đại học Tổng hợp, Đại 
học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh,… 
tiếp quản và điều hành Viện Đại học Huế. Sau 
khi mọi việc ổn định anh bắt tay vào xây dựng 
khoa Toán Lý của Đại học Tổng hợp Huế, cùng 
với anh Nguyễn Đống (từ khoa Toán Cơ, Đại 
học Tổng hợp Hà Nội); anh Lê Tự Hỷ (giáo viên 
cũ của Viện Đại học Huế, thân phụ của Lê Tự 
Quốc Thắng - Huy chương vàng Toán quốc tế 
điểm tuyệt đối 42/42 năm 1982); các anh Vĩnh 
Thiều, Trần Ngọc Thí, Cao Hữu Khánh, Nguyễn 
Kim Thái, Lê Thừa Trứ, Nguyyễn Thọ Vượng, Đỗ 
Nam, Trịnh Đức Quang,… Với nhiệt tình và ước 
vọng lớn lao xây dựng cho quê hương miền 
Trung một trung tâm đào tạo, nghiên cứu Toán 
- Lý ngang tầm với hai trung tâm lớn của đất 
nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, anh 
đã phát huy hết năng lực, vận dụng hết các mối 
quan hệ để thu hút về Huế sự yêu thương giúp 
đỡ của tất cả mọi người. Nhiều hội nghị, hội 
thảo Toán học quốc gia và cả quốc tế được ưu 
ái tổ chức ở Huế. Rất nhiều nhà Toán học, Vật 
lý học của cả nước, mà đặc biệt là từ Hà Nội, 
đều đã hơn một lần về với Huế, về với những 
học trò chăm ngoan cần cù đất Thần kinh, với 
sự nhiệt tình chào đón của thầy Nguyễn Sỹ 
Hồng và người dân Huế. Sinh viên và cán bộ trẻ 
chúng tôi được gặp gỡ, tiếp xúc, thụ giáo với 
những cây đại thụ, những tinh hoa của nền Toán 
học, Vật lý học nước nhà: Có thể kể tên các giáo 

sư, các anh chị mà tôi còn nhớ: Nguyễn Văn 
Đạo, Nguyễn Văn Hiệu, Phan Đình Diệu, Hoàng 
Tụy, Trần Đức Vân, Phạm Hữu Sách, Nguyễn 
Khoa Sơn, Hà Huy Khoái, Ngô Việt Trung, Bạch 
Hưng Khang, Nguyễn Xuân Huy, Trần Vũ Thiệu, 
Lê Dũng Mưu, Nguyễn Xuân Tấn, Hoàng Xuân 
Phú, Nguyễn Ngọc Chu, Vũ Ngọc Phát, Phạm 
Huy Điển, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Đông Yên, 
Bùi Thế Tâm, Đỗ Bá Khang, Phan Hồng Khôi, 
Vũ Xuân Quang,… (Viện Khoa học Việt Nam); 
Lê Ngọc Lăng (Đại học Mỏ - Địa chất); Vũ Hoài 
Chương, Phạm Thế Long, Phan Quốc Khánh 
(Học viện Kĩ thuật quân sự); Nguyễn Hoàng 
Phương, Nguyễn Duy Tiến, Huỳnh Mùi, Phạm 
Kỳ Anh, Nguyễn Hữu Dư, Nguyễn Văn Thu, Trần 
Hùng Thao, Nguyễn Hữu Việt Hưng,… (Đại học 
Tổng hợp Hà Nội); Nguyễn Hữu Tăng, Nguyễn 
Xuân Chánh, Nguyễn Văn Ba, Tạ Văn Đĩnh, Đỗ 
Xuân Lôi, Bùi Minh Trí, Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn 
Hữu Anh, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Đức Nghĩa, 
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đình Chiến,… 
(Đại học Bách khoa Hà Nội); Nguyễn Đình 
Ngọc, Hoàng Xuân Sính, Đặng Đình Áng,… 
Các nhà Toán học gốc Việt ở nước ngoài như 
Lê Dũng Tráng, Phredrich Phạm, Nguyễn Văn 
Hiền,… (Thành thật xin lỗi vì còn rất nhiều tên 
tuổi mà phút giây này tôi chưa kịp nhớ). Từ đó, 
lớp trẻ Trường Đại học Tổng hợp Huế chúng tôi 
dần trưởng thành, tiếp nối truyền thống dạy và 
học Toán của Huế. Từ một khoa Toán Lý ban đầu 
của anh Nguyễn Sỹ Hồng, đến nay Trường ĐH 
Khoa học, Đại học Huế (tiền thân là Trường 
ĐH Tổng hợp, đã xây dựng thành năm khoa: 
Toán, Công nghệ thông tin, Vật lý, Điện tử Viễn 
thông, Kiến trúc, đều là những trung tâm đào 
tạo và nghiên cứu khoa học tên tuổi ở miền 
Trung. Có một điều thú vị là tuy nằm trong đội 
hình của Trường Đại học Khoa học nhưng trong 
dạy, học, sinh hoạt học thuật,… chúng tôi vẫn 
cảm nhận được rất rõ “hương vị” Toán Lý Bách 
khoa. Mỗi chúng tôi đều tự hào về điều đó và 
rất biết ơn người Thầy, người Anh lớn Nguyễn 
Sỹ Hồng. Tiếc là do bệnh tật hiểm nghèo, Anh 
và Chị đều đã mãi mãi đi xa.

Cũng là một người thầy dạy đại học, nhưng 
tôi luôn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé so với 
các thế hệ đi trước, và hạnh phúc, tự hào vì đã 
gặp được những người Thầy như vậy. n
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Ở bậc đại học, những khái niệm toán 
học thiên về sự tổng quát hóa. Các môn 
được mệnh danh hiện đại thì trừu tượng 
và mơ hồ đối với sinh viên mới học. Do 
vậy, ngoài việc truyền đạt chính xác, rõ 
ràng các khái niệm, tính chất toán học, 
giảng viên cần làm cho môn học hấp 
dẫn, bớt khô khan; nối kết được những 
điều tưởng chừng xa vời hiện thực. 
Người học phải hiểu rõ bản chất nội tại 
của khái niệm toán học, nắm chắc nội 
dung lẫn logic hình thức, thành thạo các 
kỹ năng biến đổi, tính toán. Nếu giảng 
viên giúp sinh viên liên hệ các chủ đề 
đang học với hiện thực thì họ mới thấy 
được điểm xuất phát, vẻ đẹp và triết lý 
của mỗi khái niệm. Người học sẽ thấy 
toán học thú vị, tính chịu khó rèn luyện 
tư duy, sáng tạo ở mỗi cá nhân được khơi 
dậy. Trong những buổi học toán dằng 
dặc, căng thẳng trên lớp, nếu giảng viên 
đưa ra những mẩu chuyện, những ví dụ 
sinh động, thực tế phù hợp với nội dung 
đang giảng thì không những đó là những 
mẹo chữa stress cho cả thầy, trò mà còn 
có thể xem như liều thuốc bổ, kích thích, 
tái tạo hưng phấn giúp sinh viên tiếp tục 
giờ học của mình. Có nhiều cách để liên 
hệ toán học ở bậc đại học với hiện thực 
như giải thích các thuật ngữ, kể chuyện 
cổ tích, dùng văn thơ, ca dao tục ngữ 
để minh hoạ, liên hệ, giải thích, chứng 
minh,… Để ý rằng, môn toán nào càng 
trừu tượng thì phạm vi ứng dụng càng 
rộng rãi.

1. Phân tích, liên hệ các thuật ngữ, 
khái niệm

Các nhà toán học tiền bối của nước 
ta không chỉ giỏi về toán mà còn rành 
về ngôn ngữ nên khi chọn các từ Hán 
Việt hay thuần Việt để dịch thuật ngữ 
khoa học nước ngoài, bao giờ cũng cố 
tìm những từ chuyển tải ít nhiều nội hàm 
của khái niệm. Cho nên nhiều thuật ngữ 
đang dùng ta cảm thấy chúng xuất hiện 
rất tự nhiên, có ý nghĩa.

- Khái niệm “đồng phôi”. Theo định 
nghĩa, một song ánh liên tục hai chiều  
f: X  Y, trong đó X, Y là hai không gian 
tô pô, được gọi là một phép đồng phôi 
(homeomorphism). Lúc đó X và Y được 
gọi là 2 không gian đồng phôi với nhau.  
Nói nôm na, X và Y là hai không gian 
có cùng phôi (mầm).  Mầm  được hiểu 
chính là “cái tô pô” (tức là họ các tập 
mở trên không gian tôpô), đó khái niệm 
cơ bản mà những khái niệm, toán thể 
(mathematical object)  khác được sinh ra, 
phát triển từ họ tập mở này. Nhờ phép 
đồng phôi f mà hai họ tập mở trên X và 
Y có sự tương ứng 1-1, từ đó cấu trúc 
hai không gian tô pô này là đồng nhất, 
tương tự hai đứa trẻ sinh đôi giống hệt 
nhau vì chúng cùng phát triển từ một 
phôi. Do vậy, dịch chữ  homeomorphism 
thành phép đồng phôi thật là đạt.

- Khái niệm “liên hiệp”. Trong thực tiễn 
thuật ngữ liên hiệp thường chỉ những 
sự kiện, đối tượng, tính chất có vai trò 
như nhau, đồng cấp hoặc có thể thay 

Một số lIên Hệ gIỮA 
TOÁN CAO CẤP VÀ THỰC TIễN
■  PGS.TS. NGuyễN HoàNG
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thế lẫn nhau. Ta thường nghe “Chính phủ 
liên hiệp”, “Hội đồng liên hiệp”,… thì trong 
toán, các khái niệm  như không gian liên 
hiệp, toán tử liên hiệp,…  cũng thể hiện rõ 
các ý tưởng ấy. Chẳng hạn, trong lý thuyết 
không gian định chuẩn, toán tử liên hiệp 
A* của một toán tử liên tục A nào đó thì 
A* hầu như có đầy đủ các tính chất của A 
và có thể đóng thế vai trò của A ở một số 
ngữ cảnh.

- Khái niệm “compact”. Từ định nghĩa: 
“Tập A được gọi là compact nếu bất kỳ họ 
các tập mở che phủ tập A thì chỉ cần chọn 
một số hữu hạn các tập mở ấy thì cũng 
đủ che phủ A”, ta thấy được bản chất, đặc 
trưng gọn gàng, nén chặt và tinh tế của 
tập A gắn với thuật ngữ này. Nên nhấn 
mạnh đặc trưng đó khi phát biểu các 
định lý Hausdorff, tính chất hoàn toàn bị 
chặn… Có thể nhắc lại một số cách dịch 
từ compact nay không còn dùng như là 
“cơm nén”, “áp súc”, “liệt khẩn” để tạo  
không khí vui vẻ và làm sáng tỏ thêm ý 
nghĩa. Sinh viên sẽ hiểu “triết lý” của khái 
niệm ấy nếu phân tích kỹ câu  “Khái niệm 
compact cho phép ta chuyển một số khái 
niệm, thuộc tính từ địa phương sang toàn 
cục bằng cách hữu hạn hóa quá trình vô 
hạn liên quan đến các đối tượng đang xét” 
dựa vào những nội dung đã học trước đó 
(liên tục đều, max, min,…).

2. Minh họa khái niệm nhờ sự kiện 
tương tự trong thực tiễn

- “Xa và gần”. Phép toán lấy giới hạn 
là đặc trưng của ngành giải tích. Nói đến 
giới hạn là phải biết cách diễn tả khái 
niệm “gần, xa” và đo được độ “gần, xa” ấy. 
Cách tự nhiên là dùng khoảng cách, mô 
phỏng khoảng cách thông thường bằng 
cách chọn một số tính chất tiêu biểu để 
có thể nói chuyện “xa, gần” giữa các đối 
tượng trừu tượng.  Tuy nhiên, có thể diễn 
tả cách khác nhờ khoanh vùng các đối 
tượng ấy bởi những “lân cận”. Điều này 
thì trong cuộc sống cũng thường gặp. Ví 
dụ, thầy X hỏi: “Trò A và trò B ở gần nhau 
hay không?” A trả lời: Dạ, em ở cách B 
khoảng 100m. Còn B nói: Em ở cùng một 

xóm với trò A. Hai trò cũng nói lên một ý 
“nhà của chúng khá gần nhau”. Tuy nhiên 
mỗi trò diễn tả một cách. A dùng ngôn 
ngữ “mêtric = khoảng cách”, B nói theo 
kiểu “tô pô”. Về mặt toán học, khái niệm 
tô pô tổng quát hơn mêtric.

- Tô pô (topology) là gì? Nói nôm na, 
tô pô là môn học nghiên cứu những 
cái không thay đổi (bất biến) qua phép 
biến dạng liên tục tác động lên toán thể. 
Ta lấy một mảnh cao su, trên đó vẽ các 
đường thẳng, đường cong, hình tròn, 
hình vuông, vẽ các điểm tùy ý trên miếng 
cao su này. Sau đó ta kéo dãn hay co lại, 
vặn vẹo miếng cao su (nhưng đừng làm 
rách vì chỉ được  biến dạng liên tục) và 
xem thử cái gì bị biến đổi, cái gì không? 
Rõ ràng chuyện tròn, vuông, thẳng, cong 
trên miếng cao su không còn giữ nguyên 
như ban đầu. Tuy nhiên, với 2 điểm nằm 
trong hình tròn chẳng hạn, dù có co/dãn 
miếng cao su kiểu gì thì 2 điểm này vẫn 
nằm trong cái đường cong kín tạo ra bởi 
đường tròn ban đầu. Một đường cong 
(C) nối 1 điểm bên trong với 1 điểm bên 
ngoài đường tròn thì luôn cắt đường tròn 
ấy, dù bây giờ đường tròn ấy có méo mó, 
nhăm nhúm kiểu gì đi nữa,... Như vậy, 
trong tô pô có thể mô tả chuyện “xa, gần”, 
“liên thông”,… nhưng chẳng có khái niệm 
vuông, tròn, song song, vuông góc, đứng/
xiên (chính/tà)  kiểu như xã hội thời hồng 
hoang, cộng sản nguyên thủy vậy,...

- Một trường hợp hai mêtric tương 
đương. Nếu d(x,y) là một mêtric cho trên 
tập X thì d*(x,y) = min (d(x,y), 1) ≤ 1 là 
một mêtric bị chặn, tương đương (tức là 
thay thế được) với d(x,y). Về mặt trực giác, 
người học có vẻ chưa yên tâm với điều 
này. Ta giải thích rằng, việc khảo sát giới 
hạn có ý nghĩa nếu các đối tượng đủ gần 
với nhau, còn đã xa một khoảng cách xác 
định thì xa thêm nữa cũng chẳng quan 
trọng gì. Minh họa thực tế bằng ví dụ sau: 
Thời trước, việc liên lạc trong nước ngoài 
nước có mức độ phức tạp khác  nhau. Giả 
sử  d(x,y) là con số biểu thị độ phức tạp 
khi anh x và chị y liên lạc với nhau. Khi họ 
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ở trong nước (xem như là khá gần nhau) 
thì  d(x,y) và d*(x,y) như nhau, nhưng khi 
x ở Việt Nam, y ra nước ngoài, dù gần 
như ở Lào hay xa ở Mỹ  thì lúc ấy giữa 
x và y cũng xem như là xa “vời vợi”. Do 
vậy, ra khỏi một phạm vi nào đó, “độ 
lớn” d(x,y) không quan trọng trong việc 
khảo sát sự gần nhau vì đã xa thì đằng 
nào cũng xa rồi.

- Khái niệm không gian  khả ly. Đây là 
khái niệm quan trọng trong toán giải tích. 
Một không gian (mêtric, tôpô) X khả ly 
nếu trong nó có một tập hữu hạn hay đếm 
được A, trù mật khắp nơi. Tại sao người ta 
cần khái niệm này? Một trong các lý do là 
vì không gian đó dễ xử lý và kiểm soát. Chỉ 
cần thu thập, kiểm soát thông tin trên một 
tập khá nhỏ A, trù mật trong X thì sẽ kiểm 
soát, thu thập được thông tin trên toàn 
thể không gian X. Ví dụ trong mỗi quốc 
gia, để nắm tình hình an ninh, Bộ Công an 
bố trí lực lượng công an khu vực như là 
một tập hợp trù mật trong một nước vậy. 
Rõ ràng tình hình trật tự, trị an trong toàn 
quốc được phản ảnh bởi lực lượng công 
an khu vực này. Trong toán học, yêu cầu 
tập trù mật A ấy là “hữu hạn hoặc đếm 
được”, ngoài việc tiết kiệm, còn có ý nghĩa 
hết sức quan trọng vì nhờ đó có thể lý 
luận, chứng minh hay xây dựng các đối 
tượng toán học liên quan bằng phép quy 
nạp hữu hạn được.

- Phép tính tích phân: Về bản chất, tính 
tích phân là cách thực hiện một công việc 
phức tạp bằng cách chia nhỏ thành những 
việc đơn giản, có thể làm dễ dàng, sau đó 
gộp lại. Muốn chính xác thì dùng công 
cụ của giải tích, đó là “chuyển sang giới 
hạn” của những đại lượng đã được tính 
toán thô. Khi cho một hàm số liên tục  y 
= f(x)  trên đoạn [a,b], ta tính từng biểu 
thức dạng tương tự f(xi)(xi –xi-1) rồi cộng lại. 
Ngay máy tính cũng làm như vậy (không 
cần lấy giới hạn) nên tính tích phân quả là 
đơn giản. Đây cũng là cách mà người ta 
dùng trong các hoạt động của họ. Ví dụ 
để có một chảo cơm chiên ngon, ta phải 
nấu cơm, chấy tôm, bắc chảo dầu mỡ lên 

bếp, bỏ cơm vào và đảo qua đảo lại, chờ 
săn hạt cơm rồi cho tôm chấy vào. Khi đó 
sẽ nhận được thành quả ngon lành.

3. Minh họa nhờ ca dao, văn thơ
- Chuyện vuông, tròn: Khi mô tả hình 

cầu đơn vị trong không gian R3 theo vài 
mêtric khác nhau, ta được các vật thể hình 
thù khác nhau cho dù dùng một định 
nghĩa chung: “hình cầu là tập hợp những 
điểm trong không gian có khoảng cách 
từ đó đến gốc O nhỏ hơn hoặc bằng  1”. 
Làm mô hình thực tế, ta sẽ thấy chúng là 
khối cầu hay khối lập phương,… tùy theo 
loại mêtric được chọn. Cũng vậy, hình tròn 
đơn vị trong mặt phẳng R2  với hệ toạ độ 
Đề các là tập {(x,y) | x2 + y2  ≤ 1} nhưng 
trong toạ độ cực thì nó chính là hình chữ 
nhật  [0,2π] x [0,1]. Như vậy, với khái niệm 
cầu, tròn tổng quát, khi đi xét cụ thể, hình 
dạng còn phụ thuộc vào chủ quan của con 
người (cách chọn mêtric, hệ tọa độ). Câu 
ca dao thích hợp cho các trường hợp này 
là: “Thương nhau củ ấu cũng tròn, Ghét 
nhau quả bồ hòn cũng méo”, vì “tròn” hay 
“méo” phụ thuộc chủ quan, tình cảm (hay 
hệ quy chiếu) của chủ thể.

- Tính phụ thuộc liên tục nghiệm (sai số 
khi đo đạc hoặc tác động môi trường lên 
hiện tượng mô tả bởi nghiệm của phương 
trình), tùy từng trường hợp có thể diễn tả 
bằng những câu: “Sai một ly, đi một dặm”, 
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

- Hai chuẩn (hoặc 2 mêtric) không 
tương đương. Có thể dùng thành ngữ 
“Gần nhà, xa cửa ngõ”, (chẳng hạn, một 
dòng sông không được bắc cầu chia đôi 
hai nhà, tính gần xa theo “mêtric d_1(x,y)” 
là chiều dài đường chim bay, “d_2(x,y)” là 
thời gian đi thực tế để gặp mặt nhau). 
Mấy câu thơ trong bài Người hàng xóm 
của Nguyễn Bính: 

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/Cách nhau 
cái giậu mùng tơi xanh rờn.  

Hai người sống giữa cô đơn/Nàng như 
cũng có nỗi buồn giống tôi.  

Giá đừng có giậu mùng tơi/Thế nào tôi 
cũng sang chơi thăm nàng…”

diễn tả  mêtric hình học và “mêtric tình 
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cảm” giữa các đối tượng “tôi, em” không 
tương đương vì mức độ tình cảm không 
đủ gần gũi để vượt qua một giậu mồng 
tơi sát nhà. Thêm nữa:

“Trăm năm trong cõi người ta/  
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau” 

(Truyện kiều)
thì Tài, Mệnh ở đây coi như 2 mêtric 
không tương đương, không song hành 
với nhau!

4. Cố tình lạm dụng từ ngữ, thuật 
ngữ

Các khái niệm và ngôn ngữ toán học 
được xây dựng, trình bày rõ ràng, chính 
xác. Dù chuyển dịch sang bất cứ ngôn 
ngữ nào, chúng sẽ không bị nhầm lẫn vì 
được hạn định bởi định nghĩa. Việc đánh 
đồng ngôn ngữ toán với ngôn ngữ đời 
thường nói chung không phù hợp, chẳng 
hạn khái niệm “đếm được” trong toán và 
phi toán thì khác nhau. Tuy nhiên, trong 
một số ngữ cảnh nhất định, việc lạm 
dụng ngôn ngữ có thể hợp lý và làm khởi 
sắc không khí học tập.

- Đưa ngôn ngữ toán vào đời thường: 
Khi nghiên cứu một cấu trúc toán học 
nào đó, thông thường phải lo “nội trị” rồi 
mới làm “ngoại giao”. Ta nhớ lại đôi chút 
về tập hợp, đó là cấu trúc sơ khai, đơn 
giản  nhất. Sau khi xử lý vấn đề về các 
phần tử (của một tập và các phép toán về 
tập hợp (,… ) trên các tập con, ta “phái sứ 
bộ” đi nơi khác để ngoại giao, đó là thiết 
lập khái niệm ánh xạ từ tập này đến tập 
kia. Tương tự, khi định nghĩa xong nhóm, 
ta lập các đồng cấu nhóm; khảo sát 
xong các không gian mêtric, ta xét đến 
ánh xạ liên tục giữa chúng... Nói chung,  
mối “quan hệ ngoại giao” này phải đảm 
bảo được nghi thức và thông hiểu nhau, 
chẳng hạn phần tử trung tính, phần tử 
đối trong nhóm này phải ứng với phần 
tử trung tính, phần tử đối của nhóm kia 
qua đồng cấu; dãy trong không gian 
mêtric này hội tụ thì cũng chuyển thành 
dãy hội tụ trong không gian kia qua ánh 
xạ liên tục...

Để có được điều này, các ánh xạ phải 

“bảo toàn”, “tương hợp” với cấu trúc 
của đối tượng toán học đang xét. Ví dụ 
về “sứ bộ ngoại giao” giữa không gian 
định chuẩn là ánh xạ tuyến tính liên tục. 
Ngay tên gọi đã thể hiện đầy đủ nội 
dung:

* Ánh xạ:   Quan hệ giữa hai tập.
* Tuyến tính: “Tương hợp” cấu trúc 

không gian vectơ.
* Liên tục:  “Tương hợp” cấu trúc 

không gian định chuẩn/mêtric.
Trong thực tế, việc này không khác với 

việc 2 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại 
giao. Đối tác hai bên trong từng lãnh vực 
sẽ làm việc với nhau như giáo dục, kinh 
tế, quốc phòng, thương mại,…

- Đưa ngôn ngữ đời thường vào toán:
Thường mỗi toán thể luôn có khái 

niệm toán thể “con” đi kèm, ví dụ như 
tập thì có tập con, nhóm có nhóm con, 
không gian định chuẩn có không gian 
định chuẩn con, v.v… Bản chất cấu trúc 
“con” này hoàn toàn giống “mẹ” và được 
chứa trong “mẹ”. Chúng xem như là 
những vật thể sinh sản vô tính (clone), 
chỉ được sinh ra từ “mẹ”,  không có “bố”. 

Tuy vậy, cũng có những toán thể được 
sinh ra từ những cặp toán thể đồng loại, 
chẳng hạn cho X và Y là hai nhóm giao 
hoán, ta có Hom (X,Y) là nhóm các đồng 
cấu từ X vào Y. Nếu X,Y là hai không gian 
định chuẩn thì  không gian định chuẩn 
L(X,Y) gồm các ánh xạ tuyến tính liên tục 
từ X vào Y,... Lạm dụng ngôn ngữ, ta gọi 
Hom (X,Y) hay L(X,Y) là vật thể sinh sản 
hữu tính, có bố là X, mẹ là Y. 

Bây giờ hãy khảo sát xem những “đứa 
con” có thừa hưởng tính chất di truyền gì 
của bố/mẹ hay không, cả những trường 
hợp vô tính, hữu tính? Ta minh họa bằng 
2 định lý của Giải tích hàm như sau:

Định lý 1: Nếu X là một không gian 
Banach và F là một không gian con đóng 
của X thì F cũng Banach. Định lý này nói 
rằng, nếu con được sinh sản vô tính tốt 
(là tập đóng) thì hưởng tính tốt của mẹ.

Định lý 2: “Nếu X là không gian định 
chuẩn, Y là một không gian Banach thì 
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L(X,Y) là một không gian Banach”. Ta sẽ dẫn 
nhập như sau: “Không gian L(X,Y) được 
sinh bởi hai không định chuẩn, bố là X, mẹ 
là Y.  Khi đó đứa con L(X,Y) thừa hưởng 
gien tốt của mẹ, ấy là “đức tính Banach”, 
di truyền từ mẹ sang con. Tính di truyền 
sẽ thể hiện rõ nét trong phần chứng minh 
định lý”. 

“Lạm dụng ngôn ngữ” như trên khiến 
người học đỡ chán, giúp họ nhớ lâu, đặc 
biệt gợi tính tò mò cho sinh viên khiến 
họ quan tâm theo dõi việc chứng minh 
định lý.

(ii) Thực hiện phép nghịch đảo hoặc lấy 
liên hiệp của tích hai ánh xạ, toán tử: Xem 
như làm ngược lại một quy trình nào đó 
hoặc phối hợp công việc trong cuộc sống.

- Từ công thức (gof)-1 = f-1 o g-1 hay 
(BoA)* = A*oB*, ta minh họa chúng bằng 
những hoạt động quen thuộc, chẳng hạn 
như  hợp 2 ánh xạ g và f:  “gof”  là động tác 
mang bít tất  f rồi mang giày g để đi làm. 
Khi về nhà, cởi giày vớ ra thì làm ngược lại 
(gof)-1 = f-1 o g-1, cởi giày:  g-1 trước, rồi cởi 
tất: f-1 sau. Tương tự, ra khỏi nhà thì phải 
khóa cửa phòng rồi mới khóa cửa ngõ 
nhưng khi về thì mở của ngõ trước rồi mở 
của phòng sau.

- Nghịch đảo của hợp nhiều ánh xạ 
(toán tử) thì bằng hợp các nghịch đảo các 
ánh xạ nhưng theo thứ tự ngược lại: (f o g 
o h o k)-1= k-1 o h-1o g-1 o f-1 . Chỉ cần nêu 
quy trình tháo và ráp súng như khi học 
quân sự thì sinh viên sẽ hiểu và nhớ ngay 
công thức này.

5.  Sự tồn tại trong toán học và trong 
cuộc sống

Tồn tại hay không tồn tại: Trong toán 
học hiện đại, có những toán thể biết nó 
tồn tại nhưng ta không thể xây dựng, kiến 
thiết cụ thể được. Phần lớn sự tồn tại chỉ 
được chứng minh gián tiếp nhờ vào tiên 
đề chọn hay mệnh đề tương đương là Bổ 
đề Zorn. Các định lý như “Mọi không gian 
vectơ không tầm thường đều tồn tại một 
cơ sở”, “Một phiếm hàm tuyến tính liên 
tục trên một không gian định chuẩn con 
đều tồn tại mở rộng, bảo toàn chuẩn trên 

không gian “mẹ”,…” đều phải sử dụng đến 
Bổ đề Zorn để chứng minh. Cho đến đầu 
thế kỷ XX nhiều nhà toán học chỉ chấp 
nhận những toán thể thực sự tồn tại nếu 
có thể kiến thiết được quá trình tạo ra 
hay có thể “sờ mó” chúng. Ngày nay hầu 
như người làm toán suy nghĩ thoáng hơn, 
thừa nhận tiên đề chọn và các mệnh đề 
tương đương với nó (coi như chấp nhận 
sự tồn tại những toán thể qua suy luận 
gián tiếp).

Cũng như trong thực tế, rằng có những 
cái biết ta biết nó hiện diện nhưng không 
thể chỉ ra được. Khẳng định: “Ở Thừa Thiên 
Huế, tại mọi khoảnh khắc (ví dụ 1 giây), 
luôn luôn tồn tại  2 người có số tóc trên đầu 
bằng nhau” là một ví dụ.

Sử dụng nguyên lý Dirichlet, rằng có 4 
chú thỏ nhốt trong 3 chuồng thì thế nào 
cũng có một chuồng nhốt nhiều hơn một 
chú thỏ, để chứng minh khẳng định trên 
thì không có gì khó khăn.  Thật vậy, những 
thông tin có được là:  Điều tra dân số cho 
thấy tỉnh có hơn 1,5 triệu dân. Tóc của mỗi 
người theo thống kê cho thấy là không 
quá 1,2 triệu sợi.

Bây giờ ta lấy ra 1,2 triệu người. Nếu tồn 
tại 2 người nào đó có số tóc bằng nhau thì 
bài toán giải xong. Nếu không, ta đánh số 
theo thứ tự, chẳng hạn người thứ nhất có 
1 sợi tóc, người thứ 2 có 2 sợi tóc.... cho 
đến người thứ 1,2 triệu có 1,2 triệu sợi tóc.  
Xong rồi, ta mời người thứ 1.200.001 đến. 
Số tóc người mới này nằm trong khoảng 
từ 1 đến 1.200.000 nên chắc chắn sẽ trùng 
với số tóc của một người nào đó trong số 
1,2 triệu người kể trên.

Lý luận thì như vậy, nhưng hiện nay chắc 
là không tìm được phương pháp để chỉ ra 
tại mỗi thời điểm, 2 người cụ thể nào có 
số tóc trùng nhau. Những khái niệm toán 
học dù có tổng quát, trừu tượng đến đâu 
cũng xuất phát từ thực tiễn, từ những yêu 
cầu nội tại của toán học. Do vậy những 
cấu trúc toán học được xây dựng hợp lý, 
đẹp đẽ, đến lúc nào đó  sẽ được ứng dụng 
hiệu quả trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật 
hay trong đời sống bình thường. n
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Để thấy được mối liên quan về hệ thống 
phát sinh chủng loại, người học phân loại 
học động, thực vật luôn được trang bị 
một số kiến thức cơ bản về các bậc phân 
loại chính và các bậc phân loại trung gian. 
Trong quá trình học tập, nghiên cứu, tùy 
mức độ cần thiết, người ta sử dụng các 
bậc phân loại chính đan xen với các bậc 
phân loại trung gian. Đã từ hằng trăm 
năm về trước, các nhà phân loại học trên 
thế giới đều thống nhất dùng tiếng Latin 
làm thuật ngữ quốc tế chỉ các bậc này. 
Bên cạnh đó, từng quốc gia, dân tộc cũng 
sử dụng bản ngữ để chọn lấy các thuật 
ngữ tương đương. Tuy thế, trong thực tế 
hiện nay, việc viết tên các bậc phân loại 
trong các tài liệu tiếng Việt có hiện tượng 
bất nhất gây tranh luận cần suy ngẫm.

1. Trong một số tài liệu tiếng Việt 
không chuyên về phân loại học động, 
thực vật đang có hiện tượng nhầm lẫn 
giữa từ tiếng Anh và từ tiếng Latin. Có 
một số tài liệu khi viết chuỗi bậc phân loại 
đã lồng ghép một cách vô cảm tiếng Anh 
và tiếng Latin để chú thích cho các bậc 
phân loại tiếng Việt. Chẳng hạn như, có 
tài liệu đã ghi các bậc phân loại chính từ 
cao đến thấp như sau: 

Giới (Kingdom), Ngành (Divisio/
Phylum), Lớp (Class), Bộ (Ordo), Họ 
(Family), Chi (Genus), Loài (Species). Đây là 
lỗi sinh ra do ký ức, thay vì dùng Division, 
Order (để nhất quán cả chuỗi tiếng Anh) 
thì đã dùng Divisio và Ordo (tiếng Latin). 

Cũng có người viết: Kingdom, Divisio, 
Classis, Ordo, Familia, Genus, Species; 
có nghĩa là đã dùng hệ thống tiếng 
Latin nhưng lẽ ra phải dùng Regnum thì 
đã dùng từ Kingdom (tiếng Anh). Đây là 
hiện tượng chuyển tải ngôn ngữ không 
triệt để. 

2. Genus là bậc phân loại trên loài, luôn 
được nhắc đến khi phân tích danh pháp 

loài, cũng có hiện tượng bất đồng trong 
một số tài liệu tiếng Việt. Hiện nay, tên 
gọi tiếng Việt cho bậc này được các nhà 
Động vật học và Thực vật học Việt Nam 
dùng không thống nhất. Các nhà Thực vật 
học gọi là chi, còn các nhà Động vật học 
gọi là giống. Thật ra những năm 1970 về 
trước, nhiều nhà Thực vật học cũng gọi 
là giống, nhưng sau này để tránh nhầm 
với thứ bậc giống (giống kỹ thuật) trong 
nông lâm nghiệp, là một bậc dưới loài, 
các nhà Thực vật học đã thống nhất đổi 
lại thành chi. Trong thực tế, lĩnh vực nông 
lâm nghiệp dùng thuật ngữ giống để chỉ 
những nhóm động vật dưới loài, như các 
giống lợn khác nhau (Ỷ, Thuộc Nhiêu, 
Móng Cái, Đại Bạch, Lan Hồng, Yorshire, 
Beshire, Duroc, Landrace…) thuộc loài Lợn 
nhà - Sus domesticus, các giống gà khác 
nhau (Ri, Đông Tảo, Hồ, Nòi, Tre, Ác,…) 
thuộc loài Gà nhà - Gallus domesticus,… 
Như vậy, gọi giống hay chi để chỉ bậc 
genus cũng chỉ là một quy ước, nhưng 
theo tôi, suy cho cùng, học tập và nghiên 
cứu phân loại học cũng chỉ để phục vụ 
cho kinh tế - xã hội, không thể tách rời 
các thực vật và các động vật với sản xuất 
nông - lâm nghiệp được. Nếu chúng ta 
dùng thống nhất từ “chi” cho cả Động vật 
học và Thực vật học thì vẫn có ưu điểm 
là không trùng lặp, đỡ gây khó khăn cho 
việc học tập và nghiên cứu, nhất là trong 
công tác thông tin khoa học và ứng dụng 
kết quả nghiên cứu vào đời sống.

3. Khi cần dùng đến các bậc trung 
gian, Luật quốc tế về gọi tên thực 
vật (International Code of Botanical 
Nomenclature – ICBN) và Luật quốc tế về 
gọi tên động vật (International Code of 
Zoological Nomenclature - ICZN) đã quy 
định dùng tiền tố sub- và super-. Điều 
này như một mặc định không có gì phải 
bàn cãi. Ở đây tôi muốn nói, việc dịch các 

ĐôI ĐIỀU vỀ CáCH gỌI tên 
các bậc phân loại động, thực vật
■  Đỗ XuâN CẨM
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tiền tố đó ra tiếng Việt cũng không được 
nhất quán trong các tài liệu tiếng Việt. Hiện 
có 3 xu hướng khác nhau:

- Xu hướng thứ nhất: dịch “sub-” thành 
“phân”, “super-” thành “liên”, ví dụ: Phân 
loài (Subspecies), Phân họ (Subfamilia),… 
Liên bộ (Superordo), Liên ngành 
(Superdivissio),…

- Xu hướng thứ hai: dịch “sub-” thành 
“phụ”, “super-” thành “liên”, ví dụ: Loài 
phụ (Subspecies), Họ phụ (Subfamilia),…. 
Liên bộ (Superordo), Liên ngành 
(Superdivissio),…

- Xu hướng thứ ba: dịch “sub-” thành 
“dưới”, “super-” thành “trên”, ví dụ: Dưới 
loài (Subspecies), Dưới họ (Subfamilia),… 
Trên bộ (Superordo), Trên ngành 
(Superdivissio),… 

Như vậy, theo tôi nên theo xu hướng thứ 
nhất vì nó vừa đáp ứng được tính đối xứng 
về quan hệ từ (phân/liên), vừa tránh được 
sự nhầm lẫn không đáng có. 

Nếu dùng theo xu hướng thứ hai sẽ 
phạm phải 2 thuộc tính, một là không có 
tính đối xứng về quan hệ từ (phụ/liên), hai 

là không thể có phụ hay chính gì ở đây cả, 
dùng như thế khiến người không chuyên 
tưởng nhầm một nhóm phụ (thứ yếu) nào 
đó. Trong toán học, lý học, xã hội học,… 
chúng ta vẫn thường nói, chia tổ ra thành 
những phân tổ, chia lớp thành những phân 
lớp,… chứ ít ai lại nói chia các tổ ra thành 
những tổ phụ, chia lớp ra thành những lớp 
phụ,… vì lúc chia rồi thì làm gì có tổ chính, 
lớp chính đâu nữa.

Nếu dùng theo xu hướng thứ ba thì lại 
mơ hồ. Khi đọc hay nghe khái niệm “Dưới 
loài”, người đọc khó biết tác giả muốn ám 
chỉ Subspecies, và có thể hiểu nhầm đó là 
Varietas (Thứ) hay Forma (Dạng),… vì các 
bậc này đều dưới loài. Ngược lại, khi ta 
dùng khái niệm “Trên họ”, người đọc có 
thể hiểu là Superfamilia hoặc Ordo (Bộ), 
Divisio/Phylum (Ngành) hay Regnum (Giới) 
vì các bậc này cũng đều ở trên họ.

Để thấy được tính hệ thống của các 
bậc phân loại động, thực vật và sự tương 
quan ngôn ngữ Việt, Latin, Anh, Pháp 
trong tên gọi các bậc, đề nghị độc giả 
xem bảng dưới đây: 

Tên các bậc phân loại chính và trung gian
Tiếng Việt Tiếng Latin Tiếng Anh Tiếng Pháp

Giới Regnum Kingdom Règne
Phân giới Subregnum Subkingdom Subrègne
Liên ngành Superdivisio/Superphylum Superdivision/Superphylum Superembranchement
Ngành Divisio/Phylum Division/Phylum Embranchement
Phân ngành Subdivisio/Subphylum Subdivision/Subphylum Subembranchement
Liên bộ Superordo Superorder Superordre
Bộ Ordo Order Ordre
Phân bộ Subordo Suborder Subordre
Liên họ Superfamilia Superfamily Superfamille
Họ Familia Family Famille
Phân họ Subfamilia Subfamily Subfamille
Tông Tribus Tribe Tribu
Phân tông Subtribus Subtribe Subtribu
Chi Genus Genus Genre
Loài Species Species Espèce
Phân loài Subspecies Subspecies Subespèce
Thứ Varietas Variety Varieté
Dạng Forma Form Forme
Loại Sorte Sort Sorte
Nòi Race Race Race

Chú thích: chữ in đứng chỉ các bậc chính, chữ in nghiêng chỉ các bậc trung gian. n
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Huế, cố đô triều đại nhà Nguyễn (1802-
1945), được biết đến là thành phố vườn bởi sự 
cấu thành của những thành tố xanh như cảnh 
quan, lăng tẩm vườn, phủ đệ, và đặc biệt là các 
nhà vườn truyền thống. Nhà vườn truyền thống 
Huế luôn có sự kết nối hữu cơ giữa ngôi nhà, 
con người và sân vườn cảnh quan. Gắn liền với 
nhà vườn là nhà rường. Nhắc đến nhà vườn, 
nhà rường thì ta sẽ nghĩ ngay đến Huế. Có thể 
nói, đây là “thương hiệu” đặc trưng của Huế và 
chúng là những yếu tố không thể thiếu tạo nên 
vẻ đẹp tiềm ẩn và di sản văn hóa của Huế.

Các chúa Nguyễn ở trong phủ và vua Nguyễn 
ở trong Tử Cấm Thành, các hoàng thân quốc 
thích, quan lại sống tại các ngôi nhà vườn tọa 
lạc xung quanh phủ và kinh thành. Kết quả, các 
ngôi nhà vườn tập trung chủ yếu ở trong khu 
vực kinh thành và các làng cổ xung quanh như 

KIẾn trúC nHà vƯỜn trUyỀn tHống HUẾ: 
nhận diện và giải pháp phát triển thương hiệu
■  TS. KTS. NGuyễN NGọC TùNG
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Nhà vườn “Xuân Viên Tiểu Cung” ở phường Kim Long (nguồn: tác giả)

Kim Long, Vỹ Dạ, Phú Cát và Nguyệt Biều.
Những yếu tố như lối sống, tôn giáo, tín 

ngưỡng, luật lệ của triều Nguyễn, và đặc trưng 
địa lý, khí hậu Huế đã có ảnh hưởng đến sự 
hình thành, tổ chức không gian, hình khối, và 
môi trường sống riêng của các nhà vườn truyền 
thống Huế. 

Có lẽ các nhà vườn truyền thống Huế bắt 
đầu xuất hiện vào thế kỷ 17 dưới thời kỳ chúa 
Nguyễn. Sau đó, những ngôi nhà này nhanh 
chóng lan rộng trong giai đoạn triều đại nhà 
Nguyễn. Trong khu vực kinh thành, các ngôi nhà 
vườn truyền thống ban đầu có thể là nơi thư 
giãn và học tập của các hoàng tử dưới triều đại 
vua Minh Mạng (1820-1840). Sau này, hoàng 
thân quốc thích và các tầng lớp quan lại có thể 
ở trong nhà vườn truyền thống. Cuối cùng, dân 
thường có thể sở hữu các ngôi nhà này khi họ 



61

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2021

có điều kiện về tài chính. Hiện tại, số lượng các 
nhà vườn truyền thống Huế hiện hữu tại khu 
vực trong kinh thành và Kim Long chiếm tỷ lệ 
khá nhiều. Hình 3 cho thấy vị trí 84 ngôi nhà 
trong khu vực kinh thành và 34 ngôi nhà ở khu 
vực Kim Long.

Tổng thể một ngôi nhà vườn truyền thống 
điển hình thường gồm có cổng, hàng rào, lối 
vào, Bình Phong, Bể Cạn, yếu tố Tả Thanh Long 
và Hữu Bạch Hổ, Nhà Chính (nhà Rường), Nhà 
Phụ, và sân vườn.

Nhìn vào tổng thể của một ngôi nhà vườn 
truyền thống Huế như một tiểu kinh thành thu 
nhỏ. Núi Ngự Bình và sông Hương đóng vai trò 
là tiền án và yếu tố Minh Đường cho kinh thành, 
trong khi đó, cồn Hến và cồn Dã Viên như là hai 
người bảo vệ. Ở nhà vườn truyền thống, Bình 
Phong và Bể Cạn đóng vai trò tương tự như núi 
Ngự Bình và sông Hương của kinh thành, trong 
khi yếu tố Tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ của 
ngôi nhà như cồn Hến và cồn Dã Viên.

Thông thường, cái cổng có mái dốc giúp che 
chắn thành viên gia đình hoặc người đi đường 
dưới ánh nắng chói chan của mặt trời hay những 
cơn mưa bất chợt. Phía sau cổng, một lối nhỏ 
dẫn đến bức Bình Phong và Bể Cạn. Vai trò Bình 
Phong giúp làm chậm thời gian người khách khi 
vào nhà để chủ nhân có thể chỉnh trang trang 
phục lịch sự trước khi đón khách như là một nếp 

sống của người Huế. 
Theo nguyên tắc phong thủy, Bình Phong 

đóng vai trò tiền án chắn các luồng khí xấu, còn 
Bể Cạn đóng vai trò là yếu tố Minh Đường, đem 
lại sức khỏe, thịnh vượng cho chủ nhân. Yếu tố 
Tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ như hai người 
bảo vệ cho ngôi nhà. Thông thường, chúng có 
thể là hai cây nhỏ hoặc hai chậu cây bonsai nằm 
trước hai chái của Nhà Chính hoặc nằm hai bên 
Bình Phong.

Ở trung tâm nhà vườn truyền thống là 
Nhà Chính, thường xoay về hướng đông nam. 
Theo quan niệm của người Việt, hướng nam 
và đông nam được xem là hướng tốt mang lại 
sức khỏe, thịnh vượng, gió tốt cho ngôi nhà. 
Tuy nhiên, hầu hết các nhà vườn truyền thống 
ở Kim Long nằm dọc kênh thì xoay hướng về 
con kênh (yếu tố Minh Đường” trong phong 
thủy). Nhà Phụ thường nằm vuông góc một 
bên so với Nhà Chính.  

Nhà Chính thông thường là nhà Rường (hoặc 
nhà Rội), cấu trúc truyền thống ở khu vực miền 
Trung Việt Nam. Nhà Rường bắt nguồn từ vùng 
Thanh Nghệ tỉnh (Nghệ An, Thanh Hóa ngày 
nay), sau đó lan rộng vào đàng trong và phát 
triển mạnh ở Huế thời nhà Nguyễn. 

Trong tổ chức không gian Nhà Chính của một 
ngôi nhà vườn truyền thống, không gian gian giữa 
phía nửa sau thường là nơi thờ tự ông bà tổ tiên 
và phía trước là nơi thờ phật. Đây là không gian 
trang nghiêm nhất trong nhà. Chái trái (thường 
gọi là chái đông) là không gian dành cho nam và 
chái phải (thường gọi là chái tây) là không gian 
dành cho phụ nữ, thường nằm sát khu vực bếp ở 
Nhà Phụ. Không gian phía trước thờ tự khá linh 
hoạt, có thể là phòng khách, sinh hoạt chung, 
thỉnh thoảng là không gian ăn, thậm chí là nơi 
nghỉ ngơi, ngủ trưa của gia chủ. 

Bếp, phòng ăn và kho thường ở Nhà Phụ, 
trong khi vệ sinh, phòng tắm, giặt giũ thường ở 
ngoài, phía sau của ngôi nhà. Bên cạnh đó, một 
phần không gian Nhà Phụ trước đây thường 
dùng là phòng ngủ cho phụ nữ.

Môi trường sống trong nhà vườn truyền 
thống Huế thể hiện sự hài hòa giữa ngôi nhà, 
thiên nhiên, và con người. Nhà Chính, Nhà Phụ, 
và các yếu tố khác được bao quanh khu vườn 
tạo nên một bức tranh hữu cơ tuyệt vời, phản 
ánh bố cục tổng thể, tổ chức không gian, và lối 
sống trong nhà vườn truyền thống.  

 Bản đồ phân bố nhà vườn truyền thống Huế (nguồn: tác giả)
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Trong vườn, nhiều loại 
cây quả khác nhau được 
trồng theo quan điểm của 
chủ nhân. Thông thường, 
những cây bóng mát như 
nhãn, ổi, đào được trồng 
ở hướng tây. Cây gia vị và 
rau thường được trồng 
gần bếp nhằm thuận tiện 
cho sinh hoạt bếp núc. 
Những cây bonsai, cây 
cảnh thường được đặt 
trước Nhà Chính nhằm 
tôn thêm vẻ đẹp và giá trị 
ngôi nhà. Tất cả các cây 
trồng trong vườn dường 
như đều là thành viên 
của gia đình. Chủ nhân 
hàng ngày chăm sóc, tưới 
trồng như người thân. Khi có một ai đó mất 
đi, các cành cây cũng được buộc khăn trắng 
quanh thân như để nói rằng, các cành cây, hoa 
trái cũng đang tưởng nhớ người đã khuất. 
Điều đó thể hiện đặc trưng duy nhất trong lối 
sống và tín ngưỡng của người Huế nói chung 
và các chủ nhân trong nhà vườn truyền thống 
nói riêng. 

Trong nhiều năm trở lại đây, “thương hiệu” 
nhà vườn truyền thống Huế đang dần lan tỏa 
rộng khắp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, số 
lượng những ngôi nhà vườn truyền thống cũng 
đang có xu hướng giảm và thay vào đó bằng 
những công trình hiện đại hoặc tận dụng không 
gian làm những cơ sở dịch vụ (cafe, nhà hàng, 
resort, khu nghỉ dưỡng,…). Trước thực trạng này, 
để bảo tồn và phát huy giá trị của nhà vườn 
trong tổng thể văn hóa Huế, chúng ta cần có 
những giải pháp kịp thời, hợp lý.

- Cần có một đề án khảo sát, thống kê 
toàn bộ các ngôi nhà vườn, nhà rường đang 
hiện hữu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
hiện nay. Khảo sát này giúp tạo ra bộ cơ sở dữ 
liệu và phân loại theo hình thức kiến trúc, theo 
niên đại, hoặc theo giá trị văn hóa kiến trúc. 
Việc phân loại này giúp cho định hướng các giải 
pháp bảo tồn cụ thể đối với từng loại sau này. 
Bên cạnh đó, cần có cơ chế lưu trữ, bảo quản cơ 
sở dữ liệu để có thể sử dụng một cách có hiệu 
quả đối với các hoạt động liên quan sau này.

- Tham khảo các dự án bảo tồn của những 
trường hợp tương tự trong và ngoài nước. 
Đề xuất này có thể cũ vì luôn được đề cập ở 
rất nhiều nghiên cứu, nhiều nhà chuyên gia. 
Tuy nhiên, vẫn luôn cần thiết, đặc biệt đối với 
trường hợp các nhà vườn truyền thống cùng với 
cấu trúc nhà Rường. Hãy nhìn những thành công 
từ các nước bạn như bảo tồn phố cổ Pingyao, 
Trung Quốc, bảo tồn làng cổ Shirakawa-go với 
các nhà cổ Gassho hơn 300 năm tuổi (công 
nhận di sản văn hóa thế giới năm 1995), cách 
hồi sinh những ngôi nhà truyền thống Machiya, 
Kyoto, hay làng Miyama, Kyoto với các ngôi 
nhà cổ 150-200 năm tuổi được công nhận là 
“khu bảo tồn các công trình truyền thống quan 
trọng” của Nhật Bản năm 1993. Ở trong nước, 
những kinh nghiệm thành công, thất bại đều là 
những bài học quý giá để có thể áp dụng đối 
với trường hợp bảo tồn nhà vườn truyền thống 
Huế. Một trong những phương pháp đang được 
áp dụng khá hiệu quả hiện nay đó là “Bảo tồn 
dựa vào cộng đồng”. 

- Liên kết hữu cơ giữa chính quyền, chủ nhân 
và chuyên gia. Chính quyền cần tạo cơ chế riêng 
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các ngôi nhà như 
các đề án, các chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, chính 
quyền cần giữ vai trò động lực, quản lý chính sách, 
bảo vệ di sản dựa trên pháp luật. Các chủ nhân 
nhà vườn truyền thống là người hiểu rõ tình trạng 
ngôi nhà của mình. Không ai hết, họ phải là người 
đứng ra đảm nhận công việc bảo tồn, gìn giữ ngôi 

Nhà vườn truyền thống “Lạc Tịnh viên” ở 65 Phan Đình Phùng, TP. Huế (nguồn: tác giả)
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4. Xuất bản những ấn phẩm liên quan đến 
nhà vườn truyền thống, nhà Rường cũng là một 
trong những giải pháp để quảng bá hình ảnh, 
giá trị “thương hiệu” các ngôi nhà này khắp cả 
nước và quốc tế.

5. Đề xuất những hoạt động, lễ hội (festival, 
tuyến phố du lịch, phố đi bộ, phố ẩm thực) gắn 
với nhà Rường. Nhà Rường không còn là chủ thể 
“thụ động” với vai trò là ngôi Nhà Chính trong các 
nhà vườn truyền thống như trước đây. Đã đến lúc 
đừng xem các chủ thể này như những “hiện vật 
thụ động và dễ vỡ” để chúng ta lên tiếng bảo vệ, 
bảo tồn bằng mọi giá. Hãy xem hệ cấu trúc nhà 
Rường là “di sản chủ động” mà bản thân có thể 
tạo ra những giá trị có ý nghĩa, có thương hiệu 
cho các mục đích đương đại. Tuyến phố đi bộ 
Nguyễn Đình Chiểu ở TP. Huế trước đây cũng là 
một trong những hoạt động gắn với nhà Rường. 
Các nhà Rường được đặt dọc phố với nhiều chức 
năng khác nhau như không gian ẩm thực, không 
gian trưng bày, không gian cafe, không gian bán 
hàng lưu niệm,… Điều đó góp phần vào sự phát 
triển thương hiệu nhà Rường. 

Thay cho lời kết, chúng ta hãy xem những 
ngôi nhà vườn truyền thống như là các “bảo 
tàng sống”. Mỗi ngôi nhà không chỉ mang giá 
trị kiến trúc vật lý từ cấu kiện nhà Rường, hay 
từ tổng thể ngôi nhà. Chúng còn là môi trường 
sống có con người, có thiên nhiên, có những 
“câu chuyện” rất riêng về lối sống, nề nếp, gia 
phong, văn hóa,… hòa quyện tạo nên sức hút, 
sức hấp dẫn của từng ngôi nhà. n

Bình Phong, Bể Cạn, yếu tố Tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ (nguồn: tác giả)

nhà và không nên thụ động chờ đợi sự hỗ 
trợ từ bên ngoài. Chuyên gia, các kiến trúc, 
nhà nghiên cứu là những người có kiến 
thức chuyên môn. Các chuyên gia có thể 
là cầu nối giữa chính quyền và người dân 
để đề xuất những giải pháp có tính tối ưu 
và hiệu quả nhất.

- Ứng dụng kỹ thuật công nghệ 
trong bảo tồn. Sự phát triển công nghệ 
4.0 đem lại rất nhiều thuận lợi trong các 
lĩnh vực. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản 
cũng được hưởng lợi từ các ứng dụng 
công nghệ. Tuy nhiên, cần cẩn trọng 
trong việc ứng dụng công nghệ mới bởi 
đây chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không thể 
thay thế hoàn toàn phương pháp bảo 
tồn. Vì vậy tùy từng trường hợp cụ thể 
để có những giai pháp ứng dụng công 
nghệ mới sao cho phù hợp và có hiệu quả.

- Một số đề xuất cụ thể đối với bảo tồn và 
phát huy giá trị “thương hiệu” nhà Rường và 
nhà vườn truyền thống Huế. 

1. Lập bản đồ nhà vườn truyền thống Huế 
và các công trình di tích khác trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Tác giả bài viết này hiện đang 
làm một website (https://dulich.huaf.edu.vn/) và 
bản đồ giới thiệu và quảng bá nhà rường và các 
nhà vườn truyền thống (https://bando.huaf.edu.
vn/). Theo đó, các thông tin về ngôi nhà, vị trí 
tọa lạc, lịch sử xây dựng, tình trạng ngôi nhà, 
cùng các hình ảnh và các thông tin khác được 
thể hiện trên bản đồ (Website và bản đồ này 
hiện chỉ tập trung vào các ngôi nhà ở khu vực 
kinh thành và Kim Long). Điều này giúp quảng 
bá hình ảnh nhà vườn truyền thống cho những 
ai quan tâm và cho du khách đến Huế.

2. Tạo ra các sản phẩm du lịch liên quan nhà 
rường như các quà lưu niệm, mô hình lắp ghép 
nhà rường kèm theo tờ hướng dẫn cách lắp 
ghép, giới thiệu giá trị và kiến trúc độc đáo của 
nhà rường, góp phần quảng bá thương hiệu.

3. Số hóa VR hoặc AR các nhà rường và nhà 
vườn truyền thống tiêu biểu, có giá trị cao. Đây 
sẽ là cơ sở dữ liệu cần thiết để ghi lại, phục vụ 
cho công tác bảo tồn. Ngoài ra, các dữ liệu này 
cũng để quảng bá, áp dụng du lịch trải nghiệm 
cho du khách khi không có điều kiện đến tham 
quan trực tiếp. Công việc này càng có ý nghĩa 
trong tình hình dịch bênh COVID-19 diễn biến 
phức tạp hiện nay.
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Đầu tháng 10/2021, báo chí đã đưa tin 
toàn bộ 40.000 nhân viên bộ phận dịch 
vụ khách hàng ở Mỹ của công ty kiểm 
toán hàng đầu thế giới PwC được phép 
làm việc từ xa và sống ở bất kỳ đâu mà họ 
muốn từ nay về sau.

Nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra, 
chẳng việc gì phải đưa nhân viên đến chỗ 
làm, quản lý bằng cách quẹt thẻ, chấm 
công mới làm nên hiệu suất công việc. 
Khách hàng thì cũng giao dịch online 
nhiều hơn thay vì phải đến tận nơi. 

Các bài báo trên các chuyên trang kinh 
doanh cũng nhắc nhở nhiều hơn việc nhà 
quản lý phải thay đổi cách thức quản lý, 
bớt mệnh lệnh mà tăng cường đối thoại, 
tăng cường lắng nghe, tăng cường đặt 
mình vào vị trí người khác.

Ngành Giáo dục cũng không ngoại lệ. 
Online lúc ban đầu là bài toán tạm thời 
mong chờ qua Covid, sau đó, đã trở thành 
một điều bắt buộc.

Trong một bài báo trên CafeF, Chủ 
tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến đã 
nhận định: "Việt Nam có gần 20 triệu học 
sinh - sinh viên, và chúng ta phải đưa vào 
phương pháp giáo dục mới. COVID-19 
vừa rồi rất tàn nhẫn nhưng các cháu, các 
con đã biết cách học online như thế nào. 
Chúng tôi tạm gọi là Edu-Next, tức chúng 
ta phải có một Next-generation – một thế 
hệ mới về đào tạo".

Linh hoạt hơn, Khả năng thích ứng, Làm 

việc từ xa, Thấu cảm… trở thành những từ 
khóa để dẫn dắt chúng ta sống, làm việc 
trong một giai đoạn Bình thường còn có 
thêm khái niệm Mới: Bình thường Mới.

Cạnh tranh trong ngành Giáo dục vì 
thế trở nên khốc liệt hơn, khi người học 
nhận ra, nếu ngồi ở nhà học thì tôi học ở 
Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế cũng như 
ngồi học ở Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, và 
bài toán chi phí ăn ở đã được giải quyết. 
Hay cũng môn học đó, thay vì tôi phải học 
ở trường này, tôi lại tìm tới một chuyên 
gia nào khác. Và có những môn học đang 
được đào tạo miễn phí ngoài kia, với chất 
lượng cũng có thể nói là, như từ các bạn 
trẻ hay dùng, rất xịn sò. 

Và để làm từ xa, bằng cấp quan trọng 
nhưng không phải là tất cả. Vì, khi tất cả 
đều đo bằng chính hiệu quả công việc thì 
thực học, cũng như học thực… mới là mấu 
chốt vấn đề.

Các trường nhận ra, bên cạnh việc đào 
tạo offline, thì đào tạo trực tuyến cũng là 
một cơ hội, như Đại học Mở TP.HCM, Đại 
học Trà Vinh… đã chiêu sinh hệ đào tạo 
trực tuyến. Dĩ nhiên, vẫn còn một khoảng 
cách nhất định, một số hạn chế nhất 
định của việc đào tạo trực tuyến… nhưng 
những vấn đề đó sẽ mau chóng được xử 
lý, thích ứng.

Như trước đây, việc mời các chuyên gia, 
các anh chị em có kinh nghiệm đến chia 
sẻ với các bạn sinh viên, cứ nghĩ phải làm 

CovId xUất HIện, 
nó nhắc nhở chúng ta 
phải thích nghi chuyện gì?
■ Võ Ca Dao
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mời đến nói chuyện trực tiếp… thì nay 
đều diễn ra online. Hình thức có vẻ kém 
sôi nổi hơn một chút, nhưng bù lại đã giải 
quyết được bài toán chi phí đi lại. Và đây 
chính là gợi ý cho các trường mời gọi đội 
alumni (cựu sinh viên của trường) “trở về” 
trường tham gia chia sẻ trở nên phổ biến, 
đều đặn.

Như việc thực tập, cũng đã lộ diện 
những cơ hội ngồi ở Huế thực tập việc 
tại Sài Gòn, Hà Nội thậm chí nước ngoài… 
miễn là công việc hiệu quả, miễn là sau 
quá trình thực tập, mỗi người lại tự rút 
ra được cho mình những kiến thức, kinh 
nghiệm thực tế.

Các Câu lạc bộ, đội nhóm ở các trường 
cũng đã rục rịch những hoạt động online 
thay vì cứ đợi đến lúc offline mới trở lại 
vận hành.

Còn quá sớm để nói dịch Covid đang 
được kiểm soát. Vì nói đúng hơn là chúng 
ta phải sống chung với nó, với những 
biến thể của nó. Đã sống chung, thì 5K 
vẫn phải là giải pháp đang phù hợp, và 5K 
có khi phải thêm một chữ K nữa: Không 
giới hạn bản thân trong một thói quen 
nào, cách làm nào. 

Những thứ tưởng không thể, nay đã 
dần dần trở thành hiện thực, dĩ nhiên lúc 
ban đầu còn lọng cà lọng cọng, còn lúng 

ta lúng túng, thì dần dần cũng tìm ra giải 
pháp tối ưu hơn.

Covid nhắc nhở chúng ta một tâm thế 
chủ động, một tâm thế khó thì tìm cách, 
một tư duy kiểu “khó ló khôn”, chứ không 
phải là “khó bó khôn”.

Vậy thì, đâu là kim chỉ nam cho các 
trường đại học tiếp tục hành trình của 
mình trong giai đoạn khó khăn sẽ chồng 
khó khăn này? Chính là tầm nhìn, chính 
là sứ mệnh. Những tầm nhìn, sứ mệnh 
không phải là để đọc nghe cho kêu, in 
nhìn cho đẹp mà chính là triết lý tồn tại, 
là cơ sở để vận dụng linh hoạt.

Nguồn lực nào các trường học cần 
tính đến để việc thực hiện sứ mệnh của 
mình thuận lợi hơn? Chính là sự sáng 
tạo của đội ngũ đang có, là sự kết nối 
chặt chẽ với đội ngũ alumni vốn luôn 
thừa kế một tinh thần “ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây”, là sự nhạy bén hợp tác với 
các doanh nghiệp tử tế, để cùng nhau 
đào tạo và sau đó đón nhận những sản 
phẩm đầu ra mà trường đại học đang 
tạo dựng.

Sau từ Linh hoạt, Thích ứng, đó là 
những từ Sáng tạo, Chuyển đổi số…

Thực tế đại dịch Covid đang đặt ra nhiều 
bài toán không dễ mà ngành Giáo dục cần 
phải tiếp tục luận, giải, thích ứng. n
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NguyễN XuâN KhoÁt 

Sài Gòn ơi!
 
(Kính tặng nhân dân Sài Gòn anh hùng 
trong những ngày chống dịch covid)

Sài Gòn ơi mỗi sáng mai thức dậy
Tin báo về “dương tính” cứ tăng lên
Giặc covid ngông cuồng xằng bậy
Chui rúc lan tràn phố thị thôn quê…

Sài Gòn ơi, bao trái tim thổn thức  
Cả nước hướng về phía ấy thương yêu  
Tuổi trẻ lên đường đồng lòng chung sức
Phụ lão em thơ dành dụm chắt chiu…

Sài Gòn ơi, kiên cường dũng cảm
Bình tĩnh tự tin vượt mọi nguy nan
Ta sẽ thắng dẫu kẻ thù hung hãn
Ý Đảng lòng dân tất cả sẵn sàng.

Sài Gòn ơi, cùng nhau chia sẻ 
Rau củ bí bầu, muối mặn gừng cay
Trong giãn cách không bao giờ lặng lẽ
Vẫn nồng nàn nhen nhóm ước mơ say…

Sài Gòn ơi, bình an tỏa sáng
Qua khổ đau càng thấu hiểu lòng nhau
Qua cơn mưa ắt mai trời sẽ nắng
Như niềm tin rực cháy tới xa sau... 

Sài Gòn ơi, mốc son oanh liệt
Tiến lên cùng dân tộc khắp muôn nơi
Tiêu diệt hết bọn giặc thù covid
Để muôn đời đẹp mãi Sài Gòn ơi!

            Huế, 18/7/2021

NguyễN huỳNh giaNg

Nghề yêu thương 
và khát vọng

Kính tặng quý Cô giáo, thầy giáo  
nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Có một nghề luôn thắp sáng niềm tin
Như ngọn lửa từ ngàn xưa đã cháy
Bao thế hệ xây nên truyền thống ấy

Cho bây giờ và cho cả mai sau…

Có một nghề đau đáu cuộc bể dâu
Chia sẻ buồn vui ươm trồng tri thức

Đánh thức ước mơ luyện rèn nghị lực
Nhân ái bao dung thân thiện tình người…

Có một nghề gắn bó với muôn nơi
Hải đảo biên cương nông thôn thành thị
Chẳng quản gian truân một đời bình dị
Sống và cho nuôi dưỡng mỗi tâm hồn…

Có một nghề ai cũng mãi tri ân
Tâm trong sáng trong từng trang giáo án

Bão dù nổi nhưng lòng luôn thầm lặng
Thả hồn mình theo từng cánh phượng rơi...

Có một nghề bao thương nhớ đầy vơi
Cứ bồi đắp kết tinh thành đạo lý

Nghề cao quý trong những nghề cao quý
Nghề yêu thương khát vọng đến khôn cùng...

Huế, tháng 11/2021
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Đỗ XuâN DuNg

Nhớ cô giáo xưa
Trang sách hồng em giở những ngày xanh
Thấp thoáng bóng Cô lời mẹ hiền dịu ngọt

Có giọt nắng vàng vui đùa nhảy nhót
Văng vẳng xa đưa tiếng sáo rộn đồng.   

Nhớ những ngày trên đò nhỏ sang sông 
Em vịn tay Cô gửi tâm hồn thơ trẻ

Cơn mưa chiều nao ướt bàn chân nhỏ bé
Cô nâng niu góc bàn học em ngồi.

Câu ca dao em được mẹ ru hời
Đất nước mình hào hùng bao trang sử

Bà Triệu, bà Trưng không hổ danh Tướng nữ
Đinh, Lê, Lý, Trần… bao triều đại ghi công.

Ruộng lúa, bờ tre, rặng núi, con sông  
Cô dạy em yêu quê hương tha thiết
Gắn bó keo sơn, tình người bất diệt
Bài học làm người em vẫn nhớ hôm nay

Thời gian nhuốm màu tóc Cô đã phai
Em bây giờ cũng theo nghề Cô giáo 
Mỗi khi nhớ Cô em vẫn thầm phấn đấu
Trao yêu thương cho thế hệ tương lai

Cuộc sống này dẫu còn lắm chông gai
Em nguyện vững tâm với nghề mình đã chọn
Em nhớ về Cô nơi bình yên chim hót 
Mỗi bước em đi vẫn ấm tiếng của người. 

Nơi xa kia lấp lánh ánh mặt trời
Chân lý sáng soi con đường bao thế hệ 
Sự nghiệp trồng người đang tiếp thêm sức trẻ
Cho đàn em này và cho cả mai sau.  

[20.11.2021]
 






