
Thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng 
vào thực tế

Vai trò của nghiên cứu khoa học, của hoạt 
động khoa học và công nghệ là để phục vụ 
cuộc sống. Tuy nhiên, rất nhiều kết quả nghiên 
cứu mới chỉ dừng lại ở các xuất bản, sản phẩm 
để trong ngăn tủ còn xã hội và thực tiễn vẫn 
cứ khao khát có những công nghệ đột phá, 
những kết quả ứng dụng có hiệu quả để nâng 
cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Ở Nhật Bản, trước khi đưa ra một 
ý tưởng nghiên cứu, họ phải suy nghĩ về ứng 
dụng. Nhật Bản là một trong những thị trường 
công nghệ thông tin (CNTT) lớn của thế giới 
hiện nay, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc. Theo 
thống kê của Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật 
Bản năm 2017, giá trị ngành CNTT của quốc 
gia này ước tính lên tới 340 tỷ USD, đóng góp 
hơn 8% vào GDP quốc nội, chiếm gần 9% giá 
trị thị trường ICT toàn cầu.

Kỳ vọng cho một mô hình doanh nghiệp 
tại Đại học Huế

Chính phủ đã có những chủ trương, chính 
sách và tạo điều kiện thuận lợi để thành lập 
doanh nghiệp đa sở hữu trong các trường đại 
học nhằm thực hiện hoạt động ứng dụng triển 
khai thương mại hoá các kết quả nghiên cứu 
và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Tư tưởng 
đó đã được thể chế hóa qua dự thảo sửa đổi, 
bổ sung Luật Giáo dục đại học, cho phép các 
cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh 
nghiệp, công ty. Mô hình này không phải là 
mới trên thế giới và ở một số trường đại học 
Việt Nam cũng đã hình thành. Mục đích của 
doanh nghiệp trong trường đại học là nhằm 
thúc đẩy nghiên cứu khoa học ứng dụng vào 
thực tế. 

Vì vậy, chúng ta có quyền kỳ vọng có 
một doanh nghiệp mẹ của Đại học Huế như 
ĐHH-Holdings sẽ là cầu nối giữa nghiên cứu 
khoa học và thực tiễn xã hội. Luật Khoa học 
và Công nghệ cho phép các tổ chức khoa học 
và công nghệ thành lập các doanh nghiệp, 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ (khoản 
3, điều 13 Luật số 29/2013/QH13). Tổ chức 
khoa học và công nghệ có quyền hợp tác, liên 
doanh, nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân; góp 
vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu 
trí tuệ để hoạt động khoa học và công nghệ 
và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy 
định của pháp luật; tăng cường việc đăng ký 
và được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển 
giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa 
học và công nghệ theo quy định của pháp luật 
về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay số các nghiên 
cứu và chuyển giao có nguồn thu cho đơn vị 
khá hiếm hoi. Đại học Huế hiện chưa có doanh 
nghiệp hay doanh nghiệp khoa học công nghệ 
nào. Điều này làm cho các nhà khoa học, các 
thầy cô giáo và những nhà sáng tạo trẻ không 
khỏi lo lắng, đặc biệt là lãnh đạo Đại học Huế 
luôn trăn trở trong tình hình các đơn vị đang có 
xu thế tuyển sinh bị thu hẹp và giảm mạnh.

Kết quả nghiên cứu và chuyển giao cho 
doanh nghiệp hay cho xã hội góp phần nâng 
cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm 
và mang lại nguồn thu cho đơn vị đang là vấn 
đề quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa 
học của Đại học Huế.

Theo thống kê của Ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường, nguồn thu từ khoa học và 
công nghệ hiện đạt khoảng 3% trong tổng thu 
toàn Đại học Huế, trong đó chủ yếu là từ ngân 
sách Nhà nước thông qua các đề tài và nhiệm 

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, trường đại học còn là nơi thực hiện chức năng nghiên cứu 
khoa học. Nghiên cứu khoa học phải ứng dụng vào thực tiễn xã hội, có được nguồn thu thông 
qua chuyển giao hoặc qua các doanh nghiệp trong nhà trường. Các yếu tố này tác động qua lại, 
bổ trợ nhau và là tiêu chí đánh giá các trường đại học trong xu hướng cạnh tranh ngày càng gay 
gắt hiện nay.   

Doanh nghiệp trong trường đại học: 
đưa nghiên cứu đến gần hơn với cuộc sống
■ PGS.TS. NGuyễN QuaNG LiNh, Giám đốc Đại học huế
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vụ khoa học và công nghệ. 
Trong những năm qua, nhiều kết quả 

nghiên cứu của Đại học Huế đã được 
quảng bá và ký kết chuyển giao dưới nhiều 
hình thức, song cũng mới chỉ dừng lại ở 
việc thông báo, mới có 01 đề tài chuyển 
giao thu được 600 triệu (năm 2018). Hiệu 
quả nghiên cứu chỉ dừng lại ở xuất bản các 
ấn phẩm trong nước và quốc tế, còn phần 
tiềm năng khác vẫn chưa được khai thác. 
Vì vậy, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi, 
các trường, khoa và viện nghiên cứu phải 
có kết quả ứng dụng và thông qua kết quả 
nghiên cứu cho phép thành lập các doanh 
nghiệp để tiếp cận thị trường. 

Cần sự đột phá trong tư duy
Trong điều kiện hiện nay, khi nhu cầu 

của xã hội về khoa học và công nghệ, đặc 
biệt là các công nghệ tiên tiến đang được 
đặc biệt quan tâm thì việc chỉ đầu tư cho 
nghiên cứu không vẫn chưa đủ mà còn 
tập trung hướng đến việc chuyển giao 
sản phẩm ra thực tiễn. Chính sách cởi mở 
của Nhà nước hiện nay với việc cắt giảm 
50% các điều kiện kinh doanh chính là 
điều kiện thuận lợi cho việc thành lập 
doanh nghiệp trong trường đại học. Đặc 
biệt, đội ngũ cán bộ tốt và nguồn nhân 
lực chất lượng cao của Đại học Huế chính 
là điều kiện tiên quyết cho sự thành công 
của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, để thành công, chúng ta cần 
có những bứt phá để vượt qua nhiều khó 
khăn. Các khó khăn hiện nay là (1) năng lực 
quản lý và tiếp cận thị trường hạn chế; tư 
duy chưa đổi mới, vẫn cho việc phát triển 
hàn lâm là quan trọng còn việc ứng dụng 
vẫn là phụ khi hình thành và phát triển 
các nghiên cứu; (2) thiếu công nghệ hay 
ý tưởng đột phá; (3) nhu cầu và khát vọng 
làm giàu còn hạn chế, chỉ bằng lòng với 
bằng cấp, kiến thức và kinh nghiệm đã có, 
thiếu năng động; (4) môi trường xã hội ở 
miền Trung và nhất là Thừa Thiên Huế hạn 
chế, thị trường yếu.

Về vấn đề vốn pháp định hay vốn 
doanh nghiệp không khó, không bắt buộc, 
tuy nhiên vốn Nhà nước hay vốn sự nghiệp 
công cũng làm cho tính năng động và tự 
chủ bị hạn chế, cần tháo gỡ bằng cơ chế tổ 
chức và hoạt động để các doanh nghiệp có 
thể hình thành và hoạt động tốt. Bên cạnh 
đó, Luật thuế cũng cần sửa đổi, bổ sung để 
thúc đẩy cho hoạt động của doanh nghiệp 
tốt hơn. 

Doanh nghiệp đến lượt mình sẽ góp phần 
thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên 
cứu khoa học, góp phần phát triển kinh tế xã 
hội, quay lại phục vụ tốt hơn cho hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo môi 
trường thu hút sinh viên, nghiên cứu viên, 
giữ chân giảng viên, các nhà khoa học có 
trình độ cao, phục vụ lâu dài cho sự phát 
triển bền vững của Đại học Huế. n

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế 
ký kết các hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ
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Ngày 20/6/2018, Đảng ủy Đại học Huế đã 
ban hành Nghị quyết số 58/NQ-ĐU về tăng 
cường công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng 
giáo dục để hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 – 
2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết nêu 
rõ “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ 
cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của 
đất nước” với các chỉ tiêu cụ thể: tỉ lệ các chương 
trình đào tạo có định hướng nghiên cứu đạt trên 
40%, 8-10 chương trình song ngữ Việt – Anh; 
tổng số sinh viên, học viên cao học và nghiên 
cứu sinh quy đổi là 70.000. Đến năm 2025 có ít 
nhất 50% chương trình đào tạo được kiểm định 
chất lượng trong nước và quốc tế; phấn đấu có 
25-30 chương trình đào tạo chất lượng cao, liên 
kết nước ngoài. Bản tin Đại học Huế đã có cuộc 
trao đổi với PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, UVBTV 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế về tinh thần 
triển khai Nghị quyết. 

Thầy có thể cho biết bối cảnh ra đời của 
Nghị quyết 58/NQ-ĐU của Đảng ủy Đại học 
Huế ? Tại sao phải có Nghị quyết này? 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 

Nghị quyết Đại hội Đảng của Đảng bộ Đại 
học Huế lần thứ V đã đề cập đến nội dung đào 
tạo, đảm bảo chất lượng hướng đến hội nhập. 
Đây là lần đầu tiên Đảng ủy Đại học Huế ra Nghị 
quyết chuyên đề về vấn đề này. Trong nhiệm kỳ 
này Đảng ủy có 2 nghị quyết quan trọng: Nghị 
quyết 15/NQ-ĐU về công tác cán bộ vừa sơ kết 
2 năm triển khai thực hiện và Nghị quyết 58/
NQ-ĐU về đào tạo đảm bảo chất lượng và hội 
nhập quốc tế cũng vừa được quán triệt, phổ 
biến để triển khai tổ chức thực hiện đến từng 
đơn vị. 

Xuất phát từ bối cảnh Bộ GD&ĐT đã ban 
hành nhiều thông tư mới trong lĩnh vực đào tạo 
hướng đến chuẩn đầu ra, năng lực người học, gắn 
kết với doanh nghiệp, kỹ năng mềm, hội nhập 
quốc tế như: Về đào tạo, Thông tư 07/2015/TT-
BGDĐT ngày 16/4/2015 quy định về khối lượng 
kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực mà người học 
đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ 
đào tạo của GDĐH và quy trình xây dựng, thẩm 

Tăng cường công tác đào tạo và đảm bảo 
chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế chủ trì hội nghị sơ kết 
2 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU và triển khai Nghị quyết số 58-NQ/ĐU của Đảng ủy Đại học Huế
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định, ban hành chương trình đào tạo trình độ 
đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Quyết định số 1982/QĐ-
TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về Khung trình độ quốc gia Việt Nam, trong đó 
chuẩn đào tạo ĐH và SĐH thuộc khung trình độ 
cấp 6 – 8; Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 
04/4/2017 Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 
tạo trình độ tiến sĩ.

Về đảm bảo chất lượng: Thông tư 
62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy 
định về quy trình và chu kỳ kiểm định 
chất lượng giáo dục trường đại học, cao 
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông 
tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 về Tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 
Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 về  
hướng đến thống nhất với chuẩn về kiểm 
định của AUN-QA. 

Về hội nhập quốc tế, yêu cầu cấp thiết 
hiện nay là đào tạo những sinh viên có khả 
năng tiếp cận được các tiêu chuẩn lao động 
trong nước, khu vực ASEAN và thậm chí xa 
hơn là thị trường quốc tế. Những quy định, 
yêu cầu mới đó bắt buộc chúng ta phải có 
những thay đổi về chiến lược trong đào tạo 
và đảm bảo chất lượng.

Để có được những văn bản chỉ đạo đồng 
bộ ở mức độ chính quyền, Đảng ủy Đại học 
Huế đã ra Nghị quyết để thống nhất trong 
hệ thống từ cấp Đại học Huế đến các đơn vị 
thành viên, đơn vị trực thuộc, triển khai đồng 
bộ từ năm 2018 đến 2025 và tầm nhìn đến 
năm 2030. 

Nghị quyết này ra đời có ý nghĩa xuyên 
suốt trong nhiều nhiệm kỳ, có sơ kết đánh giá 
qua các năm. Ngày 5/10/2018, Đảng ủy Đại 
học Huế đã tổ chức Hội nghị nhằm triển khai 
Nghị quyết trong toàn thể cán bộ, đảng viên 
trong toàn Đại học Huế. 

Những kết quả đạt được của Đại học 
Huế về đào tạo, đảm bảo chất lượng, hợp 
tác quốc tế trong những giai đoạn vừa qua 
là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, hẳn phải còn 
những hạn chế ảnh hưởng đến sự phát 
triển của Đại học Huế trong bối cảnh hiện 
nay? Nguyên nhân là từ đâu?

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 
Đại học Huế là một đại học lớn với đầy 

đủ 7 nhóm ngành, lĩnh vực đào tạo. Trong 
những giai đoạn vừa qua, Đại học Huế đã 
đạt được những thành tựu quan trọng về 
tất cả các mặt hoạt động: đào tạo, đảm 
bảo chất lượng, hội nhập quốc tế. Đại học 
Huế đã hình thành và phát triển hệ thống 
đảm bảo chất lượng nội bộ. Có cơ cấu tổ 
chức hệ thống đảm bảo chất lượng; đội 
ngũ cán bộ phụ trách được tập huấn nâng 
cao; 8/8 trường thành viên đánh giá nội 
bộ; 7/8 trường được công nhận đạt chuẩn 
quốc gia; kiểm định đánh giá thử nghiệm 
theo dự án SHARE AUN-QA. Các dự án tài 
trợ, nổi bật là VLIR-IUC, VLIR-NETWORK, 
SHARE, ACCCU, CARLO URBANI, EVENT, 
VETEC… đã góp phần nâng cao năng lực 
của Đại học Huế và các trường thành viên. 

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế. 
Trước hết là về lĩnh vực đào tạo, Đại học 
Huế đang hướng đến một đại học nghiên 
cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, tuy nhiên hiện 
nay có khá nhiều các chuyên ngành đào 
tạo hẹp và quá chuyên sâu, chính những 
chuyên ngành hẹp này phần nào làm 
khó cho công tác tuyển sinh, đặc biệt là 
những nhóm ngành đặc thù. Các chương 
trình đào tạo liên ngành giữa các trường, 
khoa, viện trong toàn Đại học Huế vẫn còn 
hạn chế, nên chưa phát huy được đội ngũ 
và nguồn lực dùng chung. Thị trường lao 
động ở miền Trung không sôi động bằng 
hai đầu đất nước nên khó thu hút nguồn 
đầu vào có chất lượng cao. 

Trong khi đó, về đảm bảo chất lượng đào 
tạo cả ĐH và SĐH, vấn đề nhận thức, văn hóa 
chất lượng chưa được đồng bộ từ cấp Khoa/
Bộ môn đến cấp Trường và Đại học Huế; kiểm 
định chương trình đào tạo còn chậm từ các 
khâu viết báo cáo tự đánh giá đến tổ chức 
triển khai kiểm định, trong khi đó việc thu hút 
người học, chất lượng đầu ra và kiểm định 
đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Trong hội nhập quốc tế, chúng ta có 
ít chương trình liên kết cả đại học và sau 
đại học; các chương trình song ngữ còn 
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khá khiêm tốn; các chương trình tiên tiến, 
chất lượng cao đã có thí điểm ở 1 số trường 
nhưng nguồn đầu vào khó tuyển. Một số đơn 
vị có thu hút được sinh viên nước ngoài đến 
học tập và giao lưu như Trường ĐH Y Dược, 
Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Ngoại Ngữ,… 
tuy nhiên, số lượng sinh viên đến trao đổi và 
công nhận tín chỉ còn rất ít, đây là điểm hạn 
chế lớn khi tham gia xếp hạng đại học.

Bên cạnh đó, một vấn đề khó khăn lớn mà 
Đại học Huế và các đơn vị cần phải có những 
giải pháp đủ mạnh và triển khai ngay. Đó là 
cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ. Vấn đề này làm 
hạn chế trong việc phục vụ cho phân tầng, xếp 
hạng, kiểm định và công bố. 

Những yếu tố đó đan xen, tác động qua lại, 
tồn tại của vấn đề này cũng là nguyên nhân dẫn 
đến những hạn chế của vấn đề kia. 

Danh tiếng của Đại học Huế được biết 
đến từ lâu, cụ thể là chúng ta đã được QS 
Ranking xếp hạng trong top 350 trường đại 
học châu Á từ nhiều năm trước đây và được 
đánh giá là đã ý thức được việc xây dựng uy 
tín, chất lượng, hội nhập với thế giới. Mới 
đây, bảng xếp hạng đại học QS Ranking cho 
thấy Đại học Huế mặc dù vẫn đứng trong vị 
trí 7 đại học đứng đầu Việt Nam nhưng một 
số chỉ số chúng ta cần cải thiện như: nghiên 
cứu công bố quốc tế, hợp tác quốc tế ... Đại 
học Huế cần phải làm gì để giữ vững vị trí 
của mình trong xu thế cạnh tranh ngày càng 
gay gắt? 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 
Quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Đại học 

Huế là đào tạo gắn với đảm bảo chất lượng 
và hội nhập sâu rộng. Đó là tôn chỉ mục đích, 
đúng theo tinh thần của Nghị quyết 58. Muốn 
được như vậy, Đại học Huế phải tập trung tổng 
lực cho cả ba vấn đề: rà soát ngành, chương 
trình đào tạo đại học và sau đại học, ưu tiên 
đầu tư các ngành mũi nhọn, phát triển theo 
hướng liên ngành, những ngành nghề mới 
xuất hiện theo nhu cầu xã hội và cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là phát 
triển các chương trình liên kết có hiệu quả, cho 

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

•	 Mỗi năm có ít nhất 5-15% sinh viên tại ĐHH có thể 
học cùng lúc 2 bằng đại học;

•	 Duy trì ổn định 110-115 ngành đại học; 80-90 
chuyên ngành cao học; 55-60 chuyên ngành tiến 
sĩ; 8-10 chương trình giảng dạy song ngữ Anh – 
Việt; 70.000 người học;

•	 Cập nhật 2 năm 1 lần cho 100% CTĐT và biên soạn 
lại CTĐT sau 5 năm (CDIO, ABBET,…);

•	 Mỗi ngành ĐT có 1 nhóm nghiên cứu hiệu quả, kết 
hợp chặt giữa nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 
và đào tạo;

•	 >40% CTĐT; >40% quy mô đào tạo sau đại học định 
hướng nghiên cứu;

•	 Giảng viên thỉnh giảng, các giảng viên, báo cáo viên 
có uy tín trong và ngoài nước đảm nhận, chiếm 
>10% thời lượng CTĐT;

•	 Năm học 2018-2019: kiểm định 1-3 chương trình 
đào tạo;

•	 Đến 2021: 5% CTĐT đạt chuẩn AUN-QA và quốc tế;

•	 Đến 2025: 50% CTĐT được kiểm định;

•	 Đến 2030: 100% CTĐT kiểm định trước khi đào tạo;

•	 Đảm bảo đào tạo gắn với NCKH của sinh viên, nâng 
cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp; tạo môi trường 
tốt cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

•	 Đến 2019, hoàn thành hệ thống CSDL để tăng các 
chỉ số xếp hạng đại học theo các chuẩn QS Ranking 
và Webometrics;

•	 20-30 CTĐT chất lượng cao, liên kết đào tạo với nước 
ngoài, thỏa thuận công nhận tín chỉ, đồng cấp bằng;

•	 Tăng cường điều kiện để công tác trao đổi tín chỉ, 
trao đổi sinh viên quốc tế có hiệu quả, tăng thương 
hiệu ĐHH trong khu vực và quốc tế;

•	 Tiếp tục có các thỏa thuận với các cơ sở giáo dục đại 
học nước ngoài để công nhận văn bằng và tín chỉ tại 
ĐHH với các đại học tại các nước trên thế giới;

•	 Thực hiện tốt việc trao đổi sinh viên và giảng viên với 
các trường trên thế giới;

•	 Thu hút nhiều giảng viên và sinh viên quốc tế 
đến ĐHH;

•	 Tổ chức đào tạo một số CTĐT thế mạnh của ĐHH  
tại các nước khác;

•	 Một số CTĐT tiên tiến của nước ngoài được chuyển 
giao và tổ chức đào tạo tại ĐHH.
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từng trường, đơn vị, cơ sở đào tạo trong Đại 
học Huế. Xây dựng và phát triển Khoa Đào 
tạo Quốc tế để kết nối các chương trình đào 
tạo liên kết, các chương trình đào tạo liên 
ngành, tạo sự đồng bộ cho các đơn vị. Tăng 
chỉ tiêu trao đổi sinh viên quốc tế, trao đổi 
và công nhận tín chỉ lẫn nhau. 

Về đảm bảo chất lượng, Đại học Huế 
xác định đảm bảo chất lượng là ưu tiên 
hàng đầu. Đại học Huế sẽ tập trung kiểm 
định ít nhất là 10% trong tổng số chương 
trình đào tạo đến năm 2020 theo chuẩn 
quốc gia và AUN – QA, thực hiện trước tại 
các trường đã có các chương trình tốt: Y 
Dược, Nông Lâm, Sư phạm, Kinh tế, Du 
lịch… Cải tiến chất lượng sau kiểm định của 
8/8 trường thành viên theo kiến nghị của 
đoàn đánh giá ngoài từ nay đến 2023. 

Đặc biệt là rà soát đồng bộ chương trình 
đào tạo theo cách tiếp cận mới của Thông 
tư 07 và thế giới (CDIO) hướng đến chuẩn 
đầu ra và hình thành các module môn học 
để tránh việc chia nhỏ quá nhiều học phần 
nhưng kiến thức lại trùng lắp và không xuyên 
suốt cho người học. Tập trung đổi mới công 
tác kiểm tra đánh giá người học để đạt được 
chuẩn đầu ra, phát triển nguồn tài liệu, học 
liệu, ưu tiên tài liệu điện tử trong điều kiện 
công nghệ số kết nối giữa các trường và 
Trung tâm học liệu. Tập trung đào tạo kỹ 
năng mềm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở 
quy mô lớn, diện rộng. 

Đồng bộ hóa sơ sở dữ liệu từ cấp Đại học 
Huế đến các đơn vị thành viên, đơn vị trực 
thuộc cũng như vấn đề nhận diện thương 
hiệu là vấn đề được đặt ra và cần sự chung 
tay hợp lực của mỗi cá nhân, đơn vị thuộc Đại 
học Huế. 

Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, Đại 
học Huế có những giải pháp cụ thể nào? 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương: 
Đảng ủy Đại học Huế đã thống nhất đưa 

ra ba nhóm giải pháp như sau:
Nhóm giải pháp về đổi mới quản trị đại 

học: Đại học Huế sẽ hoàn thiện văn bản quản 
lý, cơ chế điều hành; đẩy mạnh và thực hiện 
hiệu quả giám sát nội bộ; quản trị theo tiếp 
cận số lượng và chất lượng đầu ra; hoàn thiện 
và vận hành hiệu quả hệ thống đảm bảo chất 
lượng; ứng dụng hiệu quả CNTT trong mọi 
hoạt động. Đẩy mạnh truyền thông, quảng 
bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu; xây 
dựng và phát triển văn hóa chất lượng, văn 
hóa công sở.

Nhóm giải pháp thứ hai là tái cấu trúc 
ngành, chuyên ngành đào tạo: tổ chức, 
sắp xếp lại chương trình đào tạo theo định 
hướng nghiên cứu và định hướng ứng 
dụng; xây dựng, ban hành, triển khai quy 
trình: mở ngành, xây dựng mới, cập nhật, 
điều chỉnh chương trình đào tạo, đảm bảo 
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và phù 
hợp xu hướng, tiêu chuẩn quốc tế; rà soát, 
điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản, quy 
chế, quy định về đào tạo và tổ chức hoạt 
động đào tạo.

Nhóm giải pháp thứ ba là triển khai 
mạnh đảm bảo chất lượng và xếp hạng đại 
học: đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông 
tin cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng thống 
nhất; khảo sát người học và nhà tuyển dụng 
thường xuyên; xây dựng và phát triển hệ 
thống học liệu đồng bộ; mở rộng, nâng cao 
chất lượng và tính bền vững các chương 
trình đào tạo liên kết quốc tế; thực hiện 
thống nhất tên gọi của Đại học Huế và các 
đơn vị thành viên; xuất bản hàng năm 200-
250 bài báo ISI/Scopus, 300 bài báo quốc 
tế khác.

Trên tinh thần đó, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Đại học Huế sẽ chỉ đạo triển khai xây 
dựng chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết trong toàn Đại học Huế. Định 
kỳ 6 tháng, 1 năm sẽ có báo cáo điều chỉnh, 
bổ sung các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp 
với thực tiễn của từng đơn vị khi thực hiện 
Nghị quyết.

Xin chân thành cảm ơn Thầy.  n

Ái Hữu thực hiện
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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Phan Ngọc Thọ 
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế

Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác 
trên tinh thần đổi mới, chia sẻ trách nhiệm 

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Quang 
Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế 
báo cáo quá trình thực hiện những nhiệm vụ 
theo Thông báo kết luận số 38/TB-VPCP của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
trong chuyến công tác đầu năm 2018 tại Đại 
học Huế, trong đó có 5 nhiệm vụ chính là: Đầu 
tư xây dựng khu Đô thị Đại học Huế giai đoạn 
II và III tại Trường Bia, Thành phố Huế; Mở rộng 
cơ chế hoạt động của đại học vùng và thực 
hiện lộ trình tự chủ đại học; tái cấu trúc Đại 
học Huế để phát huy thế mạnh đội ngũ nhân 
lực chất lượng cao; phát triển Viện Công nghệ 
sinh học miền Trung và xây dựng Đại học Huế 
theo định hướng nghiên cứu; đào tạo nguồn 
nhân lực cho Lào, Campuchia, Myanmar, chú 
trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, việc làm 
cho sinh viên.

Trong quá trình thực hiện, một số khó khăn 
mà Đại học Huế gặp phải, đó là: còn nhiều ý 
kiến khác nhau khi sửa đổi Luật Giáo dục Đại 

Trên tinh thần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đổi mới, chia sẻ trách nhiệm giữa Tỉnh 
Thừa Thiên Huế và Đại học Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Huế và các trường 
thành viên, đơn vị trực thuộc vào ngày 25/9/2018. 

học; quy trình, thủ tục thực hiện giải phóng 
mặt bằng, vốn đầu tư giai đoạn III gặp nhiều 
khó khăn. Đặc biệt là chưa có quỹ đất tái định 
cư để phục vụ giải phóng mặt bằng Khu quy 
hoạch Đại học Huế.

Bên cạnh đó, các trường đại học thành viên, 
đơn vị trực thuộc cũng trăn trở nhiều vấn đề, 
trong đó có khó khăn từ việc thu hút người 
tài và sinh viên, tỷ lệ sinh viên ra trường làm 
việc tại tỉnh nhà còn ít; cơ chế phối hợp trong 
nghiên cứu khoa học giữa các đơn vị thuộc 
Đại học Huế với các sở, ban, ngành trong tỉnh 
còn thiếu, khó chuyển giao kết quả nghiên cứu 
khoa học ra sản xuất và thị trường tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đại học Huế 
cùng các trường đại học thành viên cũng đã 
có một số kiến nghị đến UBND tỉnh như: triển 
khai các dự án tái định cư, đề nghị tỉnh cấp đất 
cho Viện Công nghệ Sinh học trên cơ sở dự án 
đầu tư của Đại học Huế; huy động nguồn vốn 
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PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế báo cáo việc thực hiện 
Thông báo kết luận số 38/TB--VPCP của Thủ tướng Chính phủ

ODA cho xây dựng và phát triển Đại học Huế; 
hợp tác phối hợp với các sở ban ngành để phát 
triển, cụ thể như liên kết với Sở KH&ĐT trong 
vấn đề thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trong sinh viên, liên kết với Sở NN&PTNT trong 
việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học 
về nông lâm thủy sản, liên kết với Sở Giáo dục 
và Đào tạo trong nghiên cứu khoa học giáo dục, 
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Phan Ngọc 
Thọ đánh giá cao vai trò của Đại học Huế đối với 
quá trình phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Tuy nhiên, nhìn lại quá trình hợp tác, phát triển 
giữa Đại học Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế chưa 
tương xứng, toàn diện và đúng tầm; việc phát 
huy tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của 
Đại học Huế cho tăng trưởng kinh tế xã hội chưa 
nhiều trong khi định hướng phát triển của tỉnh 
là phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh. 

Để phát huy thế mạnh, nâng cao vị thế của Đại 
học Huế đối với tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế đề nghị Đại học Huế bám sát nội dung 
Thông báo số 38/TB-VPCP về Kết luận của Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm 
việc với Đại học Huế và Kết luận 84-KL/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ đối với Đại 
học Huế để tổ chức thực hiện. 

Về quy hoạch, Đại học Huế rà soát tổng thể 
quy hoạch, nhu cầu sử dụng đất của các trường 
đại học thành viên để điều chỉnh hợp lý, xây dựng 
quy định quản lý kiến trúc nhằm đảm bảo việc xây 

dựng các công trình kiến trúc phải phù hợp với 
không gian, tạo ngôn ngữ kiến trúc đặc trưng để 
các trường đại học không chỉ là nơi giảng dạy, học 
tập, nghiên cứu khoa học mà còn là điểm nhấn 
kiến trúc đô thị. Đại học Huế cần nghiên cứu ứng 
dụng hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng mô 
hình không gian 3D quản lý hạ tầng, không gian 
kiến trúc quy hoạch Đại học Huế. Việc thực hiện 
giải phóng mặt bằng tái định cư khu quy hoạch 
Trường bia phấn đấu hoàn thành trong năm 2019. 

Tỉnh ủng hộ phương án sắp xếp, chuyển đổi 
công năng một số cơ sở nhỏ lẻ, manh mún, sử 
dụng không hiệu quả để tập trung đầu tư về 
khu quy hoạch Trường Bia. 

Về chủ trương giao đất phát triển công nghệ 
sinh học và dược liệu, giao 20 ha đất tại thị xã 
Hương Trà cho Viện Công nghệ Sinh học để 
xây dựng các khu ươm tạo, khu sản xuất thử 
nghiệm. Đồng ý chủ trương cho nghiên cứu một 
khu đất khoảng 50 ha giao cho Đại học Huế để 
xây dựng khu ứng dụng phát triển dược liệu. 

Các trường thành viên cũng như Đại học Huế 
cần có sự phối hợp chặt chẽ, hợp tác toàn diện 
đối với tỉnh trong công tác phát triển nguồn 
nhân lực, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh 
tế xã hội tại địa phương với phương châm Tỉnh 
đặt hàng cho các trường và các trường đề xuất, 
hiến kế cho Tỉnh. 

Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ 
các trường thành viên, Đại học Huế để tiến đến 
mỗi trường có phương án hợp tác toàn diện với 
tỉnh trên tinh thần hợp tác, đổi mới, trách nhiệm. n
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Lễ Tổng kết và trao giải thưởng “Sinh 
viên nghiên cứu khoa học” và “Khoa học và 
Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong 
các cơ sở giáo dục đại học” năm 2018 diễn 
ra chiều 27-10 tại Trung tâm Văn hóa thông 
tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải thưởng Sinh 
viên nghiên cứu Khoa học (NCKH) do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN), Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam và Đại học Huế 
phối hợp tổ chức.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ 
dành cho giảng viên trẻ được tổ chức 3 
năm một lần. Năm nay, Bộ GD&ĐT giao cho 
Đại học Đà Nẵng tổ chức vòng sơ khảo và 
chung khảo. Có 75 hồ sơ công trình tham 
dự thuộc 6 lĩnh vực được chia thành 11 hội 
đồng. 28 công trình được xét vòng 2. Kết 
quả có: 7 đề tài đạt giải Nhất, 13 đề tài 
đạt giải Nhì và 16 đề tài đạt giải Ba, 5 giải 
Khuyến khích.

Giải thưởng Sinh viên NCKH được Bộ 
GD&ĐT giao cho Đại học Huế đăng cai 
tổ chức. Đại học Huế đã thành lập Ban Tổ 
chức Giải thưởng do Giám đốc Đại học Huế 

tuyên Dương giảng viên trẻ và sinh viên 
đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học 2018

PGS.TS.Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và Ông Nguyễn Minh Triết, 
Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng và chúc mừng sinh viên

làm Trưởng ban. Trong thời gian từ 30/6 
đến 25/10/2018, Thường trực Ban Chỉ đạo, 
Ban Tổ chức đã triển khai thành lập các Hội 
đồng đánh giá vòng sơ khảo, chung khảo. 
Có 389 đề tài của 88 đơn vị thuộc 6 lĩnh vực 
đăng ký với gần 950 sinh viên tham gia. Kết 
quả có 9 đề tài đạt giải Nhất, 49 đề tài đạt 
giải Nhì, 96 đề tài đạt giải Ba, 137 đề tài đạt 
giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn 
Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao 
những kết quả đạt được trong quá trình tổ 
chức giải. Bộ GD&ĐT đã và đang triển khai kế 
hoạch hành động của ngành trong đó có kế 
hoạch đổi mới nghiên cứu khoa học, với mục 
tiêu tạo chuyển biến căn bản về chất lượng 
và hiệu quả nghiên cứu khoa học trong các 
cơ sở giáo dục đại học. Thứ trưởng đề nghị 
các trường, các nhà khoa học, thầy cô giáo, 
tổ chức đoàn thể quan tâm hơn nữa đến hoạt 
động NCKH của giảng viên trẻ, sinh viên, 
tăng cường hợp tác liên kết với các doanh 
nghiệp nhằm bảo trợ, thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, hướng tới công bố quốc tế, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 
thời kỳ đổi mới.  
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Thứ trưởng Bộ GDĐT 
Nguyễn Văn Phúc 

cùng các đại biểu khai 
mạc Triển lãm sinh 

viên nghiên cứu khoa 
học năm 2018

 Trong suốt các ngày diễn ra vòng 
chung khảo và lễ tổng kết trao giải 
thưởng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 
viên Đại học Huế đã tổ chức nhiều 
hoạt động giao lưu, tình nguyện hỗ 
trợ, hướng dẫn các đoàn đại biểu 
tham quan, du lịch Huế. 

Kết thúc Giải thưởng nghiên cứu khoa 
học dành cho giảng viên trẻ năm 2018, Bộ 
GD&ĐT trao tặng bằng khen cho 23 tập 
thể, 37 cá nhân có công trình nghiên cứu 
đạt kết quả cao; cấp giấy chứng nhận cho 
các giảng viên trẻ có công trình đạt giải 
Ba và Khuyến khích.  Ban thường vụ Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 
Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo cho 7 cá nhân 
giảng viên trẻ.

*GIảI THưởNG KHoa HọC CôNG NGHệ dàNH CHo GIảNG VIÊN Trẻ 2018 Của ĐạI HọC HUế:

Ứng dụng xấp xỉ phiếm hàm năng lượng phụ 
thuộc vào mật độ để nghiên cứu cấu trúc và 
phản ứng hạt nhân

Trần Viết Nhân Hào 
Bùi Minh Lộc
Nguyễn Hoàng Phúc
Nguyễn Hoàng Tùng
Đặng Huỳnh Phú Đạt
Đào Tiến Khoa

Trường Đại học Sư phạm Giải Nhất

Cổ mẫu văn hóa: từ truyện kể dân gian đến 
truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Ngân
Lê Thị Diễm Hằng
Thái Phan Vàng Anh
Trần Đình Nhân

Trường Đại học Sư phạm Giải Nhất

Đối với Giải thưởng Sinh viên nghiên 
cứu khoa học năm 2018, Bộ GD&ĐT trao 
tặng bằng khen cho 18 tập thể đạt nhiều 
thành tích trong hoạt động khoa học công 
nghệ, cấp nhận chứng nhận cho sinh viên, 
giảng viên hướng dẫn các đề tài nghiên 
cứu khoa học đạt giải; Ban thường vụ Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 
bằng khen cho sinh viên có đề tài đạt giải 
Nhất và giải Nhì.
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Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano composite 
từ tính SiO2@Fe3O4

Bùi Quang Thành Trường Đại học Khoa học Giải Nhì

Quan hệ Ấn Độ - Myanmar trên lĩnh vực an 
ninh chính trị (1992 - 2014)

Nguyễn Tuấn Bình Trường Đại học Sư phạm Giải Nhì

Tiểu thuyết Haruki Murakami từ góc nhìn kí 
hiệu học văn hóa

Lê Thị Diễm Hằng  
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Văn Thuấn
Nguyễn Thị Thu Hằng
Trần Thị Huyền Gấm

Trường Đại học Sư phạm Giải Nhì

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính 
gây độc tế bào ung thư của cây Bù dẻ râu 
(Uvaria fauveliana (Fin.& Gagnep.) – Họ Na 
(Annonceae)

Hồ Việt Đức
Nguyễn Thị Hoài
Đỗ Thị Thảo
Trần Thị Ánh Minh
Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

Trường Đại học Y Dược Giải Nhì

Xu hướng xây dựng mới trong ứng dụng kiến 
trúc gỗ truyền thống trên địa bàn thành phố Huế

Nguyễn Quốc Thắng
Trần Đình Hiếu 
Nguyễn Vũ Minh 
Trần Tuấn Anh

Trường Đại học Khoa học Giải Ba

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi giun quế 
(Perionyx ecavatus) từ rác thải hữu cơ hộ gia 
đình tạo nguồn phân bón sinh học

Hoàng Hữu Tình Trường Đại học Nông lâm Giải Ba

Nghiên cứu tình hình ứng dụng công cụ tìm kiếm 
google vào hoạt động marketing của các khách 
sạn trên địa bàn thành phố Huế

Nguyễn Thị Thúy Vân Khoa Du lịch Giải Ba

*GIảI THưởNG SINH VIÊN NGHIÊN CứU KHoa HọC 2018 Của ĐạI HọC HUế:

Tiên lượng biến cố tim mạch chính ở bệnh nhân 
nhồi máu cơ tim ST chênh lên được can thiệp 
động mạch vành qua da thì đầu bằng chỉ số bạch 
cầu đa nhân trung tính với bạch cầu Lympho

Đoàn Phạm Phước Long 
Nguyễn Thị Lan Nhi Trường Đại học Y Dược, Giải Nhì

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến động 
rừng ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trần Văn Phẩm 
Nguyễn Xuân Cường, 
Trần Đình Vũ

Trường Đại học Sư phạm  Giải Ba

Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá tác động 
của hạn hán đến đất trồng lúa tại huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng 

Đỗ Hoàng Hữu, 
Nguyễn Thị Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Hoàng Linh, 
Đỗ Kỳ Tài 
Thái Tăng Ngọc

Trường Đại học Nông Lâm  Giải Ba

Nghiên cứu tác dụng hạn chế tăng đường 
huyết của tinh bột mì acetat trên chuột  
thí nghiệm

Nguyễn Văn Thanh Toàn Trường Đại học Y Dược  Giải Ba

Sự cản trở đối với người dân khi tham gia vào 
hoạt động homestay tại thành phố Huế Phan Thị Thái Khoa Du lịch  Giải Ba

11

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2018



Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 
tiêu dùng rau an toàn của người dân thành phố

Trần Thị Thanh Thùy
Trần Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trường Đại học  Kinh tế Giải Ba

Thương nghiệp Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 
(1600-1868) Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Khoa học

Giải 
Khuyến 
khích

Nhận thức về trải nghiệm sử dụng một số 
mạng xã hội phổ biến trong việc học từ vựng 
tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất

Đoàn Ngọc Ái Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 
Giải 

Khuyến 
khích

Phản hồi của sinh viên năm II khoa tiếng Anh, 
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đối 
với việc sử dụng TED Talk như tài liệu hỗ trợ 
nhằm cải thiện kỹ năng Nghe – Hiểu 

Trần Thị Hòa Thảo, 
Nguyễn Hoàng Hạnh An, 
Hoàng Thị Kiều My,
Hứa Trương Thanh Thư,
Lê Thị Thảo Vy 

Trường Đại học Ngoại ngữ
 

Giải 
Khuyến 
khích

Trong khuôn khổ lễ trao giải 
diễn ra triển lãm sinh viên nghiên 
cứu khoa học. Triển lãm trưng 
bày 34 sản phẩm nghiên cứu 
thuộc 63 công trình được chọn 
vào vòng Chung kết Giải thưởng 
sinh viên nghiên cứu khoa học 
toàn quốc năm 2018. Đây là 
các công trình nghiên cứu xuất 
sắc của các nhóm sinh viên các 
trường đại học trong cả nước đạt 
giải ở các lĩnh vực: y dược, nông 
lâm nghiệp, công nghệ sinh học, 
khoa học xã hội nhân văn, khoa 
học tự nhiên… nCác sản phẩm nghiên cứu ứng dụng được trưng bày tại triển lãm

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT  thăm các gian trưng bày các sản phẩm nghiên cứu 
của sinh viên toàn quốc năm 2018
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55 đại biểu là các em học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trên cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo 
lựa chọn được vinh dự tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

tân bác sĩ đoàn phạm phước Long 
điểm sáng nghiên cứu khoa học

Ngày 3/11/2018, tân Bác sĩ Đoàn 
Phạm Phước Long, Trường Đại học Y 
Dược vinh dự là đại diện duy nhất của 
Đại học Huế, một trong 55 sinh viên, học 
sinh tiêu biểu, xuất sắc trên cả nước do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo lựa chọn được tiếp  
kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn 
Phú Trọng. 

55 học sinh, sinh viên tiêu biểu, 
xuất sắc được vinh dự tham gia buổi 
gặp mặt lần này là các học sinh, sinh 
viên đoạt huy chương trong các kỳ thi 
Olympic khu vực và quốc tế, có thành 
tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu 
khoa học, những tấm gương người tốt, 
việc tốt trên khắp mọi miền đất nước. 

Đặc biệt, 20 sinh viên trong số này được 
Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn ra trong 
số sinh viên đạt Giải nhất và Giải nhì 
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa 
học năm 2018 vừa được tổ chức thành 
công tại thành phố Huế, do Đại học Huế 
đăng cai.

Với đề tài “Tiên lượng biến cố tim 
mạch chính ở bệnh nhân nhồi máu cơ 
tim ST chênh lên được can thiệp động 
mạch vành qua da thì đầu bằng tỷ số 
bạch cầu đa nhân trung tính với bạch 
cầu Lympho”, Đoàn Phạm Phước Long 
đã xuất sắc đạt Giải nhì Giải thưởng 
Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 
2018. Vừa mới tốt nghiệp Trường ĐH Y 
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Dược, Đại học Huế năm 2018, Đoàn Phạm 
Phước Long hiện là giảng viên Bộ môn Nội 
của Trường.

Trước đó, khi là học sinh Trường THPT 
Chuyên Quốc Học Huế (từ 2009 đến 2012), 
Đoàn Phạm Phước Long đã sở hữu nhiều giải 
thưởng danh giá như: Giải nhất Hội thi Sáng 
tạo Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh THPT 
năm 2011; đại diện học sinh Việt Nam tham 
dự Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật quốc 
tế năm 2011 (Intel ISEF 2011) tại Mỹ; Giải nhất 
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh 
THPT năm 2012 (ViSEF 2012) và nhận bằng 
khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chứng nhận 
của Quỹ VIFOTEC cho đề tài “Xử lý và tái chế 
xốp bằng tinh dầu thực vật”.

Trong suốt thời gian học tập tại Trường Đại 
học Y Dược, Đại học Huế (từ 2012 đến 2018), 
Đoàn Phạm Phước Long liên tiếp đạt nhiều 
thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên 
cứu khoa học cũng như các hoạt động của 
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cấp Trường, 
cấp Đại học Huế và cấp Trung ương. Đoàn 
Phạm Phước Long đã tốt nghiệp ngành Bác sĩ 
Đa khoa với học lực giỏi và rèn luyện xuất sắc, 
được tuyên dương là sinh viên đạt thành tích 
xuất sắc trong toàn khóa học 2012 – 2018. 

Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại của Đoàn 

Đoàn Phạm Phước Long đón nhận Giải Nhì Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng 
trao tặng ảnh Bác Hồ cho tân bác sĩ Đoàn Phạm Phước Long

Phạm Phước Long 
là Nội khoa, phân 
môn Tim mạch học. 
Trong tương lai gần, 
Long mong muốn 
tiếp tục hướng đến 
những nghiên cứu 
ứng dụng được 
trong điều kiện Việt 
Nam nhằm giúp 
đỡ người dân nâng 
cao chất lượng sức 
khỏe. Đồng thời, 
tập trung nâng cao 
kỹ năng sư phạm, 
giảng dạy và truyền 
thụ kiến thức cho 
sinh viên. n
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Theo Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT 
ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ 
chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo 
dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; 
có thể hiểu hoạt động thanh tra tại Đại học Huế 
là hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ, giúp 
Giám đốc Đại học Huế phát hiện sơ hở trong 
cơ chế quản lý để kiến nghị biện pháp khắc 
phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm 
pháp luật, nội quy, quy chế; giúp Đại học Huế 
và các trường đại học, viện thành viên, đơn vị 
trực thuộc và các cá nhân trong Đại học Huế 
thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục 
và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo quy 
định của pháp luật.

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 (có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2011) và các văn bản 
hướng dẫn, trong những năm qua Đại học 
Huế đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp để đạt được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ 
của hoạt động thanh tra, kiểm tra. Hằng năm, 
Đại học Huế ban hành kế hoạch thanh tra năm 
học, trên cơ sở đó hướng dẫn các trường đại 
học, viện thành viên xây dựng kế hoạch thanh 
tra phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 
Kế hoạch thanh tra năm học tập trung vào 
ba (03) nội dung: (1) Công tác thanh tra, (2) 
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, và (3) Công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí. Đối với công tác 
thanh tra, Đại học Huế thực hiện thanh tra các 
trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực 
thuộc theo kế hoạch năm học hoặc thanh tra 

đột xuất theo quy định; nội dung thanh tra có 
trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những 
vấn đề dễ phát sinh các hiện tượng tiêu cực 
để phòng ngừa và phát hiện, xử lý các hành 
vi vi phạm pháp luật, theo đó, Đại học Huế 
tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung về 
công tác quản lý, điều hành, về công tác đào 
tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, 
và về công tác quản lý tài chính, tài sản. Đối 
với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, và công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí; Đại học Huế chỉ 
đạo các trường đại học, viện thành viên thực 
hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên, đặc 
biệt tập trung giải quyết dứt điểm, đúng pháp 
luật các khiếu nại, tố cáo của cá nhân, đơn vị 
thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
và của Đại học Huế.

Trong những năm qua, ngoài việc thành 
lập các đoàn xác minh, giải quyết đơn, thư 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo 
đúng quy định của pháp luật; thường xuyên 
thành lập các đoàn thanh tra các kỳ thi; Đại học 
Huế cũng đã triển khai nhiều đợt thanh tra, 
kiểm tra công tác đào tạo, khảo thí, công tác 
tuyển dụng, bổ nhiệm, kiểm tra việc thực hiện 
quy chế chi tiêu nội bộ, kiểm tra việc sử dụng 
tài sản vào mục đích cho thuê tại các trường 
đại học thành viên, đơn vị trực thuộc…, qua đó, 
phát hiện những vi phạm và đã chỉ đạo các 
trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc 
nghiêm túc khắc phục, tổ chức kiểm điểm, làm 
rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. 
Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, nguyên nhân 
vi phạm chủ yếu là do chưa cập nhật các văn 
bản quy phạm pháp luật mới, chưa bám sát 

NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ 
HOẠT ĐỘNG THANH TRA TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
■ TS. TrươNG Quý TùNG, Phó Giám đốc Đại học huế
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các quy định của Đại học Huế trong việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
công tác thanh tra, đặc biệt trong bối cảnh 
giáo dục đại học đang đổi mới mạnh mẽ hệ 
thống quản lý theo hướng tăng cường quản 
lý nhà nước và tăng cường tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm cho các trường đại học, viện 
thành viên, việc tăng cường thanh tra, kiểm 
tra và việc tất yếu phải làm. Để khắc phục 
thực trạng lực lượng cán bộ thanh tra mỏng, 
song song với hoạt động thanh tra, Đại học 
Huế cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của đội ngũ làm công tác 
thanh tra trong toàn Đại học Huế, đặc biệt là 
đội ngũ cộng tác viên thanh tra; theo đó, năm 
2018, Đại học Huế đã phối hợp với Thanh tra 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cán bộ Quản 
lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra và cấp 
chứng chỉ cho 60 cộng tác viên thanh tra giáo 
dục, đây chính là đội ngũ kịp thời phản ánh, 
tích cực tham gia các hoạt động thanh tra của 
Đại học Huế trong thời gian tới.

Hoạt động thanh tra trong những năm 
qua mặc dù được đánh giá là có nhiều tiến 

bộ và đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng công 
tác thanh tra vẫn còn những hạn chế: việc 
thực hiện kết luận thanh tra vẫn còn chậm, 
chưa thực hiện thường xuyên việc thanh tra 
lại; chưa thực hiện tốt việc thu hồi tiền, tài sản 
qua thanh tra; việc xử lý trách nhiệm đối với 
tổ chức, cá nhân vi phạm còn hạn chế, chưa 
gắn kết luận vi phạm qua thanh tra với công 
tác đánh giá công chức, viên chức, người lao 
động, thi đua, khen thưởng hàng năm…

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác thanh tra trong thời gian tới, Đại học 
Huế sẽ quan tâm thực hiện đồng bộ những 
nhiệm vụ, giải pháp quan trọng sau:

Thứ nhất, tăng cường chỉ đạo định 
hướng đối với hoạt động thanh tra, thường 
xuyên nắm chắc tình hình để xây dựng kế 
hoạch thanh tra, đồng thời tiến hành thanh 
tra đột xuất, thanh tra lại khi phát hiện dấu 
hiệu vi phạm. Định hướng chung cho hoạt 
động thanh tra là hướng vào việc phát hiện, 
chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp 
luật; khắc phục những sơ hở, bất cập trong 
công tác quản lý và cơ chế, chính sách; thúc 
đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công 
tác quản lý chung trong toàn Đại học Huế. 

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (thứ 5 từ phải sang) và ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (thứ 7 từ trái sang) trao thẻ cộng tác viên thanh tra giáo dục cho cán bộ được cấp trong đợt này
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Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, 
tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ xảy 
ra các hiện tượng tiêu cực, vi phạm, tham 
nhũng. Tăng cường thanh tra trách nhiệm 
thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và 
phòng, chống tham nhũng của lãnh đạo các 
trường đại học, viện thành viên, đơn vị trực 
thuộc, qua đó phát hiện, xử lý vi phạm và 
chấn chỉnh quản lý, nâng cao trách nhiệm của 
người đứng đầu trong công tác này. Bên cạnh 
việc thanh tra theo kế hoạch là chủ động nắm 
tình hình dư luận và đơn, thư khiếu nại, tố 
cáo, phản ánh của công dân để nghiên cứu, 
đề xuất và tiến hành các cuộc thanh tra đột 
xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, từ 
đó kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp 
luật, tham nhũng.

Thứ hai, hoạt động thanh tra, kiểm tra 
phải được tiến hành theo đúng thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Quá 
trình thanh tra, bên cạnh việc tuân thủ các 
quy định của pháp luật, nhất là quy định của 
Luật Thanh tra, các nghị định hướng dẫn thi 
hành Luật Thanh tra còn phải bảo đảm đúng 
theo quy trình thanh tra và quy chế tổ chức 
và hoạt động của đoàn thanh tra. Việc ban 
hành kết luận thanh tra, các kiến nghị và các 
quyết định xử lý kết quả thanh tra phải đúng 
pháp luật, khách quan, kịp thời, nghiêm minh, 
nhưng cũng phải bảo đảm phù hợp với thực 
tiễn và có tính khả thi. Đối với các trường hợp 
vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật hình sự thì phải kịp thời phối hợp 
với cơ quan công an và viện kiểm sát nhân 
dân để đánh giá, làm thủ tục chuyển hồ sơ 
ngay cho cơ quan công an điều tra làm rõ. 

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát 
hoạt động thanh tra để phát hiện, chấn chỉnh, 
xử lý kịp thời các thiếu sót, vi phạm trong 
hoạt động thanh tra; tổ chức thẩm định dự 
thảo kết luận thanh tra một cách chặt chẽ, 
nhất là các nội dung về kết luận, kiến nghị và 
quyết định xử lý về thanh tra. Việc thẩm định 
dự thảo kết luận thanh tra là một hoạt động 
mới, hiện chưa có quy trình quy định, nhưng 
cán bộ được giao nhiệm vụ thẩm định kết 

luận thanh tra phải có năng lực, trình độ, hiểu 
biết nhiều về hoạt động thanh tra, và căn cứ 
để thẩm định là các quy định của pháp luật, 
các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ và các 
nội dung được phản ánh tại báo cáo kết quả 
thanh tra của đoàn thanh tra. Trong quá trình 
thẩm định, cần phải quan tâm phát hiện, khắc 
phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập của 
dự thảo kết luận thanh tra để kiến nghị người 
ký kết luận xem xét, điều chỉnh kịp thời. Bên 
cạnh đó, cần phải tổ chức thực hiện nghiêm 
túc, triệt để các kết luận, kiến nghị, quyết định 
xử lý về thanh tra, trong đó chú ý đến việc 
gắn kết luận vi phạm qua thanh tra với công 
tác đánh giá công chức, viên chức, người lao 
động, thi đua, khen thưởng hàng năm; thu hồi 
tiền, tài sản bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất 
thoát, làm rõ nguyên nhân tham nhũng và có 
biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật 
đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo 
đảm nâng cao trật tự, kỷ cương, kỷ luật trong 
toàn Đại học Huế. 

Thứ tư, tiếp tục quan tâm nâng cao chất 
lượng, năng lực, trình độ của đội ngũ làm 
công tác thanh tra, thường xuyên bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho đội ngũ này, nhất là về kỹ năng 
tác nghiệp thanh tra, kỹ năng tham mưu kết 
luận và kiến nghị xử lý vi phạm được phát 
hiện qua thanh tra. Chú trọng việc giáo dục 
chính trị - tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề 
nghiệp cho đội ngũ làm công tác thanh tra. 

Thứ năm, tăng cường sự phối hợp giữa 
đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra 
của các trường đại học, viện thành viên với 
Thanh tra Đại học Huế và giữa các ban chức 
năng của Đại học Huế với Ban Thanh tra và 
Pháp chế Đại học Huế; chú trọng việc phối 
hợp trong hoạt động thanh tra và áp dụng 
phương thức sử dụng kết quả của nhau, giảm 
mật độ thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn đảm 
bảo hiệu quả thanh tra, kiểm tra. Định kỳ sơ 
kết, tổng kết, đánh giá từng nội dung, lĩnh 
vực và việc triển khai thực hiện định hướng 
chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra để 
kịp thời rút kinh nghiệm, xác định rõ phương 
hướng, nhiệm vụ tiếp theo. n
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Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
(VKTTĐMT) gồm 5 địa phương: Thừa Thiên 
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và 
Bình Định rộng gần 28 nghìn km2. Đối với các 
tỉnh VKTTĐMT, phát triển nguồn nhân lực là 
điều kiện thiết yếu để phát triển nhanh, bền 
vững. Để phát triển nguồn nhân lực phục vụ 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mỗi địa 
phương trong Vùng đã xây dựng hệ thống các 
cơ sở đào tạo từ đại học, cao đẳng đến trung 
cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề. Trong đó, 
Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng là 2 đại học 
vùng trọng điểm quốc gia, gồm 22 trường 
thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc. Thế 
mạnh của 2 đại học vùng có thể đáp ứng được 
đầy đủ các ngành nghề mà các vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung có nhu cầu. 

Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg phê duyệt 
Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 
2020, Chính phủ xác định “Hình thành trung tâm 
đào tạo đa ngành chất lượng cao tại Huế”. Căn cứ 
vào điều kiện thực tế của từng địa phương, vùng 
miền, trên từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, các địa 
phương đã đưa ra giải pháp cụ thể, thiết thực và 
phù hợp. Vậy, Đại học Huế đã và đang thực hiện 
sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ cho sự phát triển của Vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung và cả nước như thế nào ?.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tiềm năng, 
cơ hội và thách thức

VKTTĐMT chính thức được quy hoạch từ năm 
1997 theo Quyết định 1018/1997/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu phát huy tiềm 
năng, vị trí địa lý và lợi thế so sánh, trở thành 
vùng hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên cùng phát triển. Kể từ 
khi được quy hoạch và phát triển, vị thế kinh tế 
của Vùng ngày càng được cải thiện. Nhiều tiềm 
năng, lợi thế được khai thác, phát huy: nguồn lao 
động dồi dào, bờ biển trải dài hơn 500 km, các 
di sản thế giới: quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã 

nhạc Cung đình Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ 
Hội An… 

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây 
dựng, với các sân bay (Phú Bài, Đà Nẵng, Chu 
Lai), các cảng nước sâu (Chân Mây, Liên Chiểu, 
Tiên Sa, Kỳ Hà, Dung Quất), các khu kinh tế ven 
biển (Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng), 
khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), khu kinh 
tế Dung Quất (Quảng Ngãi), khu kinh tế Nhơn 
Hội (Bình Định), khu kinh tế Chân Mây (Thừa 
Thiên Huế), 9 tuyến quốc lộ phân bổ đều khắp 
các địa phương, nối liền Bắc - Nam và là cửa ngõ 
ra biển của Tây Nguyên, của một số nước trên 
trục xuyên Á, hành lang Đông Tây và tiểu vùng 
Mê Kông. 

Cơ cấu kinh tế Vùng chuyển dịch khá nhanh, 
phù hợp với xu hướng công nghiệp hóa. Nhiều 
ngành công nghiệp chủ lực có quy mô lớn được 
chú trọng, tạo bước đột phá (như lọc hóa dầu, 
năng lượng, lắp ráp ô tô, sửa chữa và đóng mới 
tàu biển, nuôi trồng, khai thác và chế biến nông, 
lâm, thủy sản, dệt may, da giày, v.v..). 

Tuy nhiên, so với cả nước, VKTTĐMT còn rất 
nhiều khó khăn, hạn chế. Tỷ trọng các ngành 
nông, lâm, thủy sản ở một số tỉnh còn cao. Công 
nghiệp chế biến thô sơ; công nghiệp gia công 
hàng hóa mang lại giá trị thấp. Trình độ, chất 
lượng lao động hạn chế. Mô hình phát triển các 
tỉnh đều có tính tương đồng, chủ yếu dựa trên  
thế mạnh của tài nguyên đất đai, khoáng sản, 
biển, lao động rẻ. Đầu tư phân tán, trùng lắp, lại 
thiếu liên kết nên hiệu quả không cao, tích lũy 
cho đầu tư phát triển chưa nhiều. 

Để tạo bước đột phá cho sự phát triển của 
Vùng, vấn đề phát triển, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực có vai trò quan trọng, là yếu tố 
thúc đẩy chính cho sự phát triển kinh tế, xã hội 
của Vùng. Tại Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 
13 tháng 10 năm 2014, phê duyệt quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh 
tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030, Chính phủ tiếp tục khẳng 
định: “Đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề nhất 

ĐẠI HỌC HUẾ:
Liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
■ PGS.TS. huỳNh VăN ChươNG, Phó Giám đốc Đại học huế
■ Th.S. NGuyễN Thị Ái hữu, Văn phòng Đại học huế
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là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp 
ứng cho nhu cầu phát triển của Vùng, đặc biệt 
chú trọng đào tạo nguồn nhân lực về ngành kinh 
tế biển. Khai thác tối đa các cơ sở đào tạo đại học, 
cao đẳng hiện có; xây dựng các trung tâm đào 
tạo nghề chất lượng cao cho cả Vùng tại thành 
phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế.”

Đại học Huế - trung tâm đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho Vùng Kinh tế trọng điểm miền 
Trung, các tỉnh duyên hải miền Trung và cả nước

Ra đời từ năm 1957, Đại học Huế là cơ sở 
đại học được hình thành và phát triển sớm nhất 
khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trải qua hơn 
60 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế đã 
khẳng định vị thế và vai trò lịch sử của mình, là  
đại học đa ngành, đa lĩnh vực, quy mô lớn và 
chất lượng cao của miền Trung và cả nước. 

Hằng năm, chỉ tính riêng tuyển sinh đào tạo 
đại học, chỉ tiêu toàn Đại học Huế vào khoảng 
12.500 sinh viên, trong đó, các tỉnh thuộc KTTĐ 
(tính thêm Quảng Bình và Quảng Trị) luôn là 
những nhóm tiềm năng.

Mỗi năm, số lượng sinh viên tốt nghiệp từ 
các trường, khoa thuộc Đại học Huế vào khoảng 
9.000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ; 1.500 thạc sĩ, 50 
tiến sĩ. Sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Huế luôn 
được đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao. Đây 
là nguồn nhân lực quan trọng góp phần vào 
phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh miền trung 
và cả nước. 

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh 
mẽ của Vùng, Đại học Huế chú trọng liên kết, hợp 
tác quốc tế và đang triển khai nhiều giải pháp 
đồng bộ để sinh viên ĐHH sau khi tốt nghiệp có 
thể làm việc cả trong nước cũng như khu vực và 
quốc tế. Chương trình Vật lý tiên tiến giảng dạy 
bằng Tiếng Anh với sự phối hợp của Khoa Vật 
lý Đại học Virginia sau hơn 12 năm thực hiện đã 
đào tạo gần 200 sinh viên ra trường đáp ứng tốt 
nhu cầu công việc và tiếp tục học lên bậc thạc sĩ, 
tiến sĩ. Từ kết quả của chương trình này, Trường 
ĐH Sư phạm, Đại học Huế đã phát triển thêm 
các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: 
Sư phạm Toán, Lý thu hút được sự quan tâm của 
sinh viên quốc tế. Một số chương trình giảng 
dạy bằng tiếng Anh ở Trường ĐH Kinh tế như: 
Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân song 
ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài chính hợp tác 
với Đại học Sydney, Úc; Chương trình liên kết 
đào tạo Quốc tế Tallaght hợp tác với Viện Công 
nghệ Tallaght, Ireland; Chương trình liên kết đào 
tạo đồng cấp bằng Pháp–Việt ngành Tài chính - 
Ngân hàng là những chương trình có hệ thống 
kiến thức chất lượng cao và trang bị cho sinh viên 
khả năng Tiếng Anh tốt. Sinh viên tốt nghiệp các 
chương trình này có thể thích ứng tốt trong môi 
trường làm việc tại các doanh nghiệp, công ty, tổ 
chức trong và ngoài nước. 

Một ví dụ thành công khác trong hợp tác 
quốc tế là chương trình Thạc sĩ Quốc tế Okayama 
ngành phát triển bền vững môi trường và nông 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và Ông Trương Quốc Việt, Tổng quản lý Vinpearl Huế ký kết hợp tác giữa 
Đại học Huế và Công ty Cổ phần Vinpearl, mở ra cơ hội tuyển dụng đa ngành nghề tại Đại học Huế trong những năm đến.
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năm, Đại học Huế đã trích Qũy khuyến khích tài năng 
để khen thưởng cho các cá nhân bảo vệ thành công 
luận án tiến sĩ trước 30 tuổi, trước thời hạn và bằng 
nguồn học bổng nước ngoài; cá nhân đạt các giải 
thưởng cấp quốc gia, quốc tế; cá nhân đã có công 
trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, nhà 
xuất bản quốc tế có uy tín;  các nhóm nghiên cứu đã 
có nhiều công trình khoa học đăng trên các tạp chí 
khoa học, nhà xuất bản quốc tế có uy tín. Chỉ tính 
riêng năm 2017, tổng số tiền thưởng được trao là gần 
600 triệu đồng trích từ quỹ khuyến khích tài năng Đại 
học Huế. Những nỗ lực này giúp cho người dạy và 
người học không ngừng sáng tạo để tạo ra tri thức 
mới phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, các kết 
quả nghiên cứu trong nhà trường phải là những ứng 
dụng trong thực tế. 

Đại học Huế đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp cho 
sinh viên, trang bị hành trang, kiến thức cho sinh viên 
có thể tự tạo việc làm cho mình và cho người khác 
bằng chuỗi hoạt động khởi nghiệp đa dạng, phong 
phú. Hiện Đại học Huế đang tham gia tích cực và có 
hiệu quả vào chương trình khởi nghiệp của Chính 
phủ, của Bộ KHCN, Bộ GD và ĐT và của tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 

Về cơ sở vật chất, bên cạnh những điều kiện cần 
thiết về phòng thí nghiệm, thực hành, học liệu cho các 
chuyên ngành tại đơn vị, Đại học Huế có hệ thống cơ 
sở vật chất dùng chung như hệ thống ký túc xá văn 
minh, hiện đại; hệ thống sân vận động, nhà thi đấu 
đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao; trung tâm học liệu 
hiện đại, khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia 
đang dần được hoàn thiện với đầy đủ các thiết chế 
của một đô thị đại học.  

Trong những năm qua, các trường thành viên Đại 
học Huế đã nỗ lực liên kết với các trường đại học ở 
các tỉnh lân cận trong vùng miền Trung và trên cả 
nước trong đào tạo thường xuyên, đại học và sau đại 
học, mặc dù hoạt động liên kết diễn ra tự nguyện, 
chưa có ràng buộc cụ thể.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Đại 
học Huế đáp ứng cho sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung 

Ngày 02/1/2018, kết luận tại buổi làm việc với Đại 
học Huế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
yêu cầu, để thực hiện được sứ mệnh “Thúc đẩy sự 
phát triển của đất nước và khu vực bằng việc cung 
cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa 
học công nghệ tiên tiến, hiệu quả” và đạt được mục 
tiêu “Đến năm 2030 Đại học Huế trở thành một trong 
những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, 
hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia 
và khu vực, là cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của 
hệ thống giáo dục đại học Vùng”, Đại học Huế cần 
triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 29 của Trung ương 
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, nhanh chóng 

thôn hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Okayama 
Nhật Bản. Đây là chương trình liên kết đào tạo Thạc 
sĩ tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường tại Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình thạc 
sĩ Công nghệ Y Sinh học liên kết với Đại học Sassari, Ý; 
chương trình thạc sĩ Điều dưỡng quốc tế đầu tiên liên 
kết với Đại học Khon Kaen, Thái Lan và nhiều chương 
trình hợp tác đào tạo khác đã góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, bồi dưỡng 
giảng viên, nâng cao năng lực của cơ sở giáo dục, tạo 
được sự lan tỏa cho xã hội.

Thời gian qua Đại học Huế tích cực hoàn thành 
công tác kiểm định chất lượng với 07 trường thành 
viên: Nông Lâm, Y Dược, Khoa học, Sư phạm, Kinh tế, 
Ngoại ngữ, Luật được công nhận cơ sở giáo dục đạt 
chuẩn quốc gia. 

Mở các ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội là một 
trong những biện pháp mà Đại học Huế hướng đến. 
Trong đợt tuyển sinh đại học 2018, Đại học Huế mở 
09 ngành đào tạo mới, dừng tuyển sinh bậc cao đẳng. 

 Bên cạnh việc mở ngành mới đáp ứng nhu cầu 
xã hội, Đại học Huế thường xuyên đổi mới, cập nhật 
khung chương trình đào tạo, đổi mới giáo trình. Ví 
dụ: thông qua hợp tác với các đối tác châu Âu trong 
khuôn khổ dự án NutriSEA, từ năm 2015 – 2018 với 
mục tiêu tăng cường hợp tác đại học – doanh nghiệp, 
hợp tác vùng, quốc tế và mạng lưới, Đại học Huế đã 
xây dựng mới chương trình Đảm bảo chất lượng và an 
toàn thực phẩm, cập nhật nội dung và phương pháp 
chương trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm. 

Cơ sở cho việc cập nhật, đổi mới chương trình 
đào tạo là dựa vào nhu cầu xã hội, doanh nghiệp. Sự 
tham gia của doanh nghiệp trong chương trình đào 
tạo được Đại học Huế chú trọng. Đặc biệt với nhóm 
V các ngành nông lâm, thủy sản, sản xuất chế biến, 
công nghệ, kỹ thuật, khoa học máy tính tại Trường ĐH 
Nông Lâm và Trường ĐH Khoa học, Nhà trường phối 
hợp với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc 
tổ chức các hoạt động đào tạo ngoại khóa, giáo dục 
sinh viên; hợp tác cùng doanh nghiệp tổ chức thực 
hành tiếp cận nghề, thao tác nghề, thực tế nghề và 
thực tập cuối khóa tại doanh nghiệp; các hoạt động 
giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên như 
CEO Talk, giao lưu định hướng nghề nghiệp, tập huấn 
kỹ năng cho sinh viên và kể cả tham gia hội đồng 
đánh giá sinh viên tốt nghiệp.

Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Đại 
học Huế xác định điều kiện tiên quyết là đội ngũ giáo 
sư, phó giáo sư, cán bộ giảng viên giỏi, thực hiện tốt 
quy hoạch chuyên môn. Chỉ trong năm 2017, Đại học 
Huế có 43 nhà giáo được công nhận chức danh giáo 
sư, phó giáo sư, nâng tổng số giáo sư phó giáo sư của 
Đại học Huế hiện nay là 268.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp là những nỗ 
lực của Đại học Huế trong những năm gần đây. Hằng 
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nắm bắt xu thế đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh tự chủ 
để phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu 
cầu nguồn nhân lực mà cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 đang đặt ra. Đại học Huế cần phải ý thức được vị 
trí, vai trò của một đại học mang tầm quốc gia, quốc 
tế của mình mà không chỉ dừng ở tầm địa phương 
hay vùng. 

Trên cơ sở những chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ và theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
được duyệt, trong giai đoạn 2011 – 2020, Vùng sẽ trở 
thành khu vực phát triển năng động có tốc độ tăng 
trưởng nhanh và bền vững, các ngành kinh tế công 
nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp được phát triển theo 
hướng hiện đại, hiệu quả, phát triển theo chiều sâu, 
cơ cấu công nghiệp và dịch vụ chiếm ưu thế trong cơ 
cấu kinh tế của Vùng, từ nay đến năm 2020, Đại học 
Huế tiếp tục đầu tư tập trung đào tạo nhân lực đáp 
ứng yêu cầu về chất lượng cho các ngành và lĩnh vực 
mũi nhọn, chủ lực của Vùng, cụ thể là:

(1) Công nghiệp và Công nghệ thông tin: ưu tiên 
đào tạo các ngành công nghiệp công nghệ cao: sản 
xuất phần mềm, vật liệu mới, vật liệu cao cấp, công 
nghệ sinh học, công nghệ tự động điều khiển, công 
nghệ thông tin (IT). Các ngành này tập trung đào tạo 
chuyên nghiệp tại Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế.

(2) Dịch vụ: ưu tiên phát triển du lịch, đồng thời 
phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ khác như thương 
mại, logistics, ngân hàng – tài chính, công nghệ thông 
tin – truyền thông. Chủ yếu đào tạo tại Trường ĐH 
Kinh tế, Khoa Du lịch Đại học Huế.

(3) Nông nghiệp: Kỹ thuật nuôi cấy mô, chọn và 
nhân giống cây trồng và vật nuôi, sinh vật cảnh, kỹ 
thuật trồng cây, kỹ thuật nuôi trồng và đánh bắt thuỷ 
sản, kỹ thuật chế biến, bảo quản, tập trung đào tạo 
tại Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

(4) Kiến trúc, xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, 
xây dựng dân dụng, quản lý đô thị, tập trung tại 
Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế.

(5) Y tế: Y đa khoa, dược học, điều dưỡng, y học dự 
phòng, tập trung tại Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế, 
thực hành: bệnh viện TƯ, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược.

Xây dựng 3 trường đại học thành viên theo hướng 
nghiên cứu kết hợp ứng dụng (Trường ĐH Y Dược, 
Trường ĐH Nông Lâm và Trường ĐH Khoa học), 
tiến đến phát triển Đại học Huế theo hướng đại học 
nghiên cứu; phát triển Viện Công nghệ Sinh học sau 
khi Chính phủ phê duyệt đề án phát triển Viện Công 
nghệ Sinh học miền Trung; từng bước thực hiện việc 
thành lập Trường ĐH Du lịch trên cơ sở Khoa Du lịch 
Đại học Huế. 

Tiếp tục đổi mới và phát triển hợp tác quốc tế 
nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo dục, đào tạo tiên 
tiến của khu vực và thế giới phù hợp với yêu cầu 
phát triển địa phương. Phát triển mạnh liên kết đào 
tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, du 

lịch, công nghệ thông tin, công nghệ cao. Thực 
hiện đa phương hoá, đa dạng hoá loại hình hợp tác, 
giữ vững và phát triển hợp tác một cách toàn diện 
với các đối tác truyền thống đồng thời mở rộng 
hợp tác với các đối tác mới trong và ngoài nước. Cụ 
thể: Thúc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong 
các dự án Erasmus+ về nâng cao năng lực giáo dục 
đại học do Cộng đồng Châu Âu tài trợ, trong đó có 
dự án TOURIST, tập trung xây dựng các trung tâm 
mạnh về du lịch bền vững và các chiến lược quản 
lý tài chính sáng tạo ở Thái Lan và Việt Nam; Xây 
dựng các chương trình liên kết đào tạo về lĩnh vực 
An toàn thực phẩm, sức khỏe và môi trường, quản 
lý du lịch hợp tác giữa Đại học Huế và Viện Công 
nghệ Dublin, Ai-len. Tăng cường trao đổi sinh viên 
quốc tế, đặc biệt là sinh viên các nước Đông Nam 
Á. Đẩy mạnh quảng bá và thu hút sinh viên Lào, 
Campuchia, Myanmar. 

Liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và doanh 
nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của các đơn vị sử 
dụng lao động. Các đơn vị sử dụng lao động sẽ đóng 
vai trò là người cung cấp thông tin để các cơ sở đào 
tạo nắm bắt được nhu cầu lao động của các ngành 
nghề mà thị trường cần. Liên kết chặt chẽ với Bệnh 
viên Trung ương Huế, chính quyền các cấp và các 
doanh nghiệp để phối hợp thực hiện đổi mới sáng 

Đại diện doanh nghiệp tham dự buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 
của sinh viên năm cuối Khoa Cơ khí - Công nghệ Trường Đại học 
Nông Lâm, Đại học Huế

Đại diện các doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp các ứng viên ngay 
tại các ngày hội tuyển dụng tổ chức tại trường
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tạo, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, 
khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 
thông tin, phát huy vai trò, đóng góp của Đại học Huế 
và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế đã, đang và 
tiếp tục cùng tỉnh nhà tham gia giải quyết các vấn đề 
của tỉnh như: các sản phẩm nông nghiệp sạch và công 
nghệ cao, phát triển các dịch vụ du lịch, xây dựng mô 
hình du lịch gắn với các di tích lịch sử - văn hoá, công 
trình kiến trúc, giáo dục, tâm linh, giải quyết ô nhiễm 
môi trường, y tế, vệ sinh và an toàn thực phẩm, xây 
dựng hệ thống thông tin y tế gia đình, y tế cơ sở, 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo 
hướng học đi đôi với hành, khả năng làm việc độc 
lập, sáng tạo, khả năng phân tích, dự báo, khả năng 
nghiên cứu khoa học, đào tạo kỹ năng mềm, đẩy 
mạnh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, phát triển 
tư duy, năng lực thực hành của sinh viên…

Việc phát triển nhân lực đòi hỏi nguồn vốn đầu tư 
lớn. Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, 
đẩy mạnh xã hội hoá để tăng cường huy động các 
nguồn vốn cho phát triển nhân lực. Trong đó, cần đặc 
biệt chú ý huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp 
- nơi sử dụng phần lớn nhân lực; từng bước tiến tới 
doanh nghiệp phải trở thành lực lượng chủ đạo trong 
đào tạo, đào tạo lại. 

Làm gì để liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung

Cần có những chính sách để thu hút nhân tài của 
nhiều địa phương trong khu vực, tạo nhiều vị trí việc 
làm cho sinh viên sau tốt nghiệp; tăng cường đầu tư 
công nghệ, điều kiện lao động để nhân lực lao động 
có chất lượng có cơ hội cống hiến lâu dài.

Cần có thống kê, dự báo về nhu cầu lao động theo 
từng ngành, nhóm ngành dựa trên những nghiên cứu 
đáng tin cậy để có những định hướng tiêu chuẩn cho 
đào tạo.

Các trường THCS, THPT cần sớm có các hoạt động 
hướng nghiệp cho học sinh ngay từ những ngày đầu 
dưới nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp thu. 

Sự phối hợp và hợp tác giữa các Vùng kinh tế 
trọng điểm với Đại học Huế vẫn còn nhiều hạn chế, 
thông tin xác định nhu cầu nguồn nhân lực vẫn 
chưa có nhiều... Do đó, doanh nghiệp, các khu công 
nghiệp, các địa phương cần chủ động phối hợp với 
Đại học Huế trong việc đào tạo sinh viên, chia sẻ kinh 
nghiệm, đặt hàng cho Đại học Huế đào tạo theo yêu 
cầu của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực nhằm rút 
ngắn khoảng cách giữa đào tạo và tuyển dụng.

Thực tế những liên kết giữa các trường đại học 
trong vùng đang thực hiện đi theo hướng giáo dục có 
tính đại chúng, nâng cao năng lực cán bộ địa phương 
một cách đại trà, chưa thực sự hướng vào đào tạo 
chất lượng cao cho vùng, tính cạnh tranh khá gay gắt. 

Vì vậy, các đại học, trường đại học trong vùng cần 
có sự liên kết, phân công trên cơ sở thế mạnh, sự tự 
nguyện, sự tín nhiệm, hợp tác trong đào tạo để tránh 
dàn trải, không chuyên sâu ngành nghề. Lịch sử xây 
dựng và phát triển của từng đại học gắn liền với đặc 
điểm kinh tế - xã hội, văn hóa của từng địa phương, 
dần hình thành sự phân tầng về chất lượng giữa các 
đại học trong vùng: những đại học lớn, đại học vùng 
làm nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
ở bậc đại học, sau đại học; các đại học mới thành lập 
chủ yếu đào tạo nghề nghiệp cho số đông. Tuy nhiên, 
các địa phương trong vùng đều có nhu cầu về nguồn 
nhân lực chất lượng cao ở tất cả các lĩnh vực. Đó là cơ 
sở cho việc liên kết. 

Vấn đề liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung nói chung và liên kết đào tạo nói riêng 
đã được bàn thảo nhiều, nhiều hội nghị, hội thảo đã 
được tổ chức song kết quả chưa thật sự cụ thể. Đối 
với các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, 
phát triển nguồn nhân lực là điều kiện thiết yếu để 
phát triển nhanh, bền vững. Căn cứ vào điều kiện 
thực tế của từng địa phương, vùng miền, trên từng 
lĩnh vực kinh tế - xã hội để đưa ra được giải pháp cụ 
thể, thiết thực và phù hợp cho sự phát triển nguồn 
nhân lực bảo đảm quy mô, chất lượng và cơ cấu 
trình độ chuyên môn, cơ cấu ngành, cơ cấu khu 
vực thành thị và nông thôn hợp lý để đảm bảo mục 
tiêu phát triển, tăng trưởng kinh tế của vùng theo 
đúng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; đề xuất 
sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên có liên quan: 
chính quyền, các trường đại học, doanh nghiệp, đối 
tác nước ngoài… trong việc đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tài liệu tham khảo:
1. Thông báo 26/TB-VPCP và 38/TB-VPCP của Thủ 

tướng Chính phủ 
2. Quyết định 148/2004/QĐ-TTg phê duyệt Phương 

hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung đến năm 2020

3. Quyết định 1018/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ  phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung 
giai đoạn đến năm 2010

4. Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

5. Đề án tuyển sinh 2017, 2018
6. Báo cáo tổng kết tuyển sinh Đại học Huế năm 

2015, 2016, 2017
7. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm 

của sinh viên Đại học Huế tốt nghiệp năm 2016
8. http://www.chinhphu.vn/portal
9. http://www.mpi.gov.vn
10. http://www.tapchicongsan.org.vn n
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Trong tinh thần giáo dục đại học, quá 
trình đào tạo phải song hành với nghiên 
cứu khoa học. Đào tạo và nghiên cứu khoa 
học luôn tương hỗ và tạo điều kiện thúc 
đẩy nhau cùng phát triển. Giáo dục đại 
học không phải là giáo dục truyền thụ một 
chiều mang tính giáo điều, kinh viện, mà là 
quá trình nghiên cứu, khám phá, thử sai, tìm 
tòi nên những công nghệ mới, chân lý mới, 
nhận thức mới. Tự chủ đại học đích thực do 
đó, chỉ có thể thực hiện được nếu thực hiện 
thành công cả hai quá trình giáo dục và 
nghiên cứu khoa học. Thậm chí, trong tình 
hình tuyển sinh còn nhiều khó khăn hiện 

nay, lẫn bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh 
công nghệ 4.0, với nền văn minh hậu công 
nghiệp – văn minh tin học, nghiên cứu khoa 
học vừa là cứu cánh, lại vừa là mục đích 
chính của quá trình giáo dục.

Một trong những quyết sách đúng 
đắn và quyết liệt của Ban Giám đốc Đại học 
Huế thời gian vừa qua, với mục đích nâng 
cao chất/hàm lượng nghiên cứu khoa học 
trên giảng đường đại học, đó là thành lập 
các nhóm nghiên cứu mạnh. Từ công văn số 
1528/ĐHH-KHCNMT về việc giới thiệu các 
nhóm nghiên cứu mạnh, ý tưởng thành lập 
các nhóm nghiên cứu mạnh, có khả năng, 

■ TS. PhaN TuấN aNh

nhÓm nghiên cỨu mạnh 
trường đại học Khoa học, 
đại học huẾ

NHỮNG TIỀM NĂNG 
VÀ THÁCH THỨC
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trình độ, bằng cấp cao, có năng lực thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học tầm vóc quốc 
gia và quốc tế đã được cụ thể hóa, đưa vào 
thực tiễn.

Dựa trên tinh thần của công văn này, 
cũng như nhiều cuộc gặp gỡ, bàn bạc, hội 
ý chính thức lẫn phi chính thức trước đó 
của lãnh đạo các trường và lãnh đạo Đại 
học Huế, các nhóm nghiên cứu mạnh dần 
được thành lập, đi vào hoạt động. Ngày 18 
tháng 9 năm 2018, Giám đốc Đại học Huế 
đã ký quyết định số 1208/QĐ-ĐHH về việc 
công nhận nhóm nghiên cứu mạnh Đại học 
Huế. Đại học Huế có 12 nhóm nghiên cứu 
mạnh được chính thức công nhận. Trong 
đó, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
có 3 nhóm. Những chính sách hỗ trợ cụ 
thể, thiết thực của Đại học Huế được ban 
hành theo quyết định này và sau đó đã thể 
hiện rõ quyết tâm nâng tầm khoa học công 
nghệ Đại học Huế ngang tầm khu vực. Các 
nhóm được hoạt động theo đặt hàng của 
Đại học Huế, với mức kinh phí 150 triệu 
mỗi năm. Chỉ tiêu đặt ra cho mỗi nhóm là 
bài báo quốc tế nằm trong danh mục uy 
tín của thế giới (ISI hoặc Scopus), được báo 
cáo theo từng năm (1 năm 2 bài) hoặc theo 

3 năm một lần (6 bài), cộng thêm với việc 
hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh. Việc đặt ra 
các chỉ tiêu gắn liền với công bố quốc tế 
là một quyết sách đúng đắn để nâng tầm 
nghiên cứu khoa học cho các trường nói 
riêng và Đại học Huế nói chung, đó cũng 
là giải pháp quảng bá, nâng cao vị thế trên 
bảng xếp hạng các trường đại học trong 
khu vực và châu lục cho các đơn vị.

Trong lịch sử hơn 60 năm xây dựng 
và phát triển, Trường Đại học Khoa học, Đại 
học Huế là địa chỉ có truyền thống nghiên 
cứu khoa học cơ bản và khoa học công 
nghệ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, 
dựa trên nền tảng mô hình nghiên cứu đa 
ngành nghề và lực lượng đội ngũ đông 
đảo nhà giáo - nhà khoa học có nhiều kinh 
nghiệm, thành tích trong nghiên cứu. Trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế, đổi mới chương 
trình, quan điểm giáo dục hiện nay, lãnh 
đạo trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
lại càng chú ý quan tâm, tạo điều kiện phát 
triển cho lĩnh vực khoa học công nghệ. 
Tuyên bố về Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị 
cốt lõi của Nhà trường được xác định là: 
“Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 
nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa 
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học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 
kỹ thuật – công nghệ đáp ứng yêu cầu phát 
triển đất nước. Đến năm 2030, là trường 
đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực 
tiêu biểu bậc nhất khu vực miền Trung, Tây 
Nguyên, là cơ sở đào tạo đại học có uy tín ở 
Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”. Trường 
Đại học Khoa học, Đại học Huế luôn được 
định hướng để trở thành một trường đại 
học nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

Mặc dù có nhiều bước phát triển 
vững chắc, đáng ghi nhận trên lĩnh vực khoa 
học công nghệ, nhưng cũng phải nhìn nhận 
những khó khăn, tồn đọng trong lĩnh vực 
này của Nhà trường. Số lượng đề tài còn 
quá ít so với năng lực và tổng số nhà khoa 
học của trường, tính ứng dụng thực tiễn 
thấp, số bằng sáng chế, đăng kí sở hữu trí 
tuệ còn ít ỏi, việc liên kết với doanh nghiệp, 
nhu cầu địa phương mới chỉ dừng ở bước 
đầu, mức kinh phí dành cho đề tài các cấp 
còn hạn hẹp… Điểm yếu lớn nhất của các 
nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học 
nói riêng và Đại học Huế nói chung đó là 
công bố quốc tế trên tạp chí có uy tín còn 
hạn chế. Chính vì vậy, việc thành lập các 
nhóm nghiên cứu mạnh như cơn mưa “cập 
thời vũ”, là động lực và điều kiện hiếm có để 

Nhà trường đổi mới, nâng cao mảng khoa 
học công nghệ.

Ba nhóm nghiên cứu mạnh của 
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
được trải rộng trên ba lĩnh vực khoa học cơ 
bản, có nhiều nhà khoa học uy tín của Nhà 
trường. Đây cũng là những lĩnh vực khoa 
học có truyền thống ứng dụng cao, từng 
công bố quốc tế thường xuyên, bao gồm 
công nghệ sinh học, hóa học và địa chất. 
Nhóm ngành công nghệ sinh học do GS. 
TS. Nguyễn Hoàng Lộc làm trưởng nhóm, 
chuyên nghiên cứu các biểu hiện dị hợp 
ở thực vật một số gen hữu ích có nguồn 
gốc từ vi sinh vật; cơ chế chuyển hóa phân 
tử trong sinh tổng hợp các hoạt chất sinh 
học ở các loài cây thuốc đặc hữu; các hệ 
thống biểu hiện dị hợp để sản xuất protein 
và enzyme có giá trị. Nhóm ngành hóa học 
do PGS. TS. Đinh Quang Khiếu làm trưởng 
nhóm, chuyên nghiên cứu vật liệu thế hệ 
mới dùng để ứng dụng xử lý ô nhiễm môi 
trường, phân tích môi trường. Nhóm ngành 
địa chất do TS. Trần Thanh Nhàn làm trưởng 
nhóm, chuyên nghiên cứu vật liệu xây dựng 
tái chế và địa kỹ thuật xây dựng.

Nhìn chung, các nhóm nghiên cứu 
mạnh sau khi được chính thức công nhận 
đã đi vào hoạt động và có nhiều dự án, đề 
tài đang được thực hiện đúng tiến độ. Tuy 
nhiên, trong thực tiễn hoạt động, có nhiều 
vấn đề, khó khăn đặt ra, khiến các nhà khoa 
học cần có sự đối thoại, hỗ trợ, giúp đỡ từ 
phía lãnh đạo các cấp. Khó khăn lớn nhất 
và mang tính cố hữu của các nhóm nghiên 
cứu mạnh trong các trường thuộc Đại học 
Huế nói chung không phải là tri thức, tâm 
huyết, trình độ, hay sự hi sinh cho khoa học, 
mà chính là cơ sở vật chất và máy móc thiết 
bị còn thiếu và lạc hậu. Xét trên những điều 
kiện thực tiễn hiện nay ở Trường Đại học 
Khoa học, Đại học Huế, các máy móc, thiết 
bị, phòng thí nghiệm mới chỉ đáp ứng được 
một phần cho công tác giảng dạy sinh viên. 
Các nghiên cứu chuyên sâu hầu như rất khó 
để thực hiện trên các điều kiện cơ sở vật 
chất này, các nghiên cứu đảm bảo tính mới 
mẻ, ưu việt có thể công bố quốc tế có uy 
tín, thì hầu như là không thể. Đặc thù của 
nghiên cứu khoa học tự nhiên, mà đặc biệt 
là mảng công nghệ đó là tính mới mẻ, chính 
xác tuyệt đối, khi các máy móc lỗi thời, cũ 

Sản phẩm gốm sứ cao cấp trên cơ sở Nano TiO2
của nhóm tác giả TS. Lê Quang Tiến Dũng
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nát sẽ không có giá trị, không đáng tin 
cậy khi làm ra kết quả. Nhiều thí nghiệm, 
xử lí, đo đạc quan trọng các nhóm hiện 
nay phải đi thuê khoán bên ngoài, thậm 
chí là ra nước ngoài để thực hiện mới 
đạt chất lượng, yêu cầu đề ra, nên đòi 
hỏi hao tốn nhiều về thời gian, kinh phí.

Một trong những khó khăn khác 
theo các nhóm nghiên cứu mạnh đó 
là khả năng ngoại ngữ và kĩ năng viết 
bài báo quốc tế nằm trong danh mục 
ISI hay Scopus, cho dù đa phần các nhà 
giáo trong nhóm nghiên cứu mạnh đều 
được học ở nước ngoài, năng lực ngoại 
ngữ được đánh giá ở mức tốt. Chính rào 
cản ngoại ngữ và công bố quốc tế này 
đã chỉ ra một thực trạng chung của Đại 
học Huế, đó là khối ngành xã hội nhân 
văn gần như vắng bóng nhóm nghiên 
cứu mạnh. 

Mức kinh phí 150 triệu mỗi năm 
dành cho mỗi nhóm là một sự cố gắng 
lớn của Đại học Huế trong bối cảnh kinh 
phí eo hẹp như hiện nay. Tuy nhiên, nếu 
thực sự đầu tư cho những nghiên cứu 
nghiêm túc, có thể công bố quốc tế 
thì vẫn còn khó khăn với mức kinh phí 
này, nếu các thành viên trong các nhóm 
nghiên cứu mạnh không có các dự án, 
đề tài cá nhân. Mức kinh phí nói trên mới 
chủ yếu đáp ứng cho việc tổ chức hội 
thảo, tọa đàm, thuê khoán chuyên môn, 
lệ phí gửi bài tạp chí quốc tế, chứ hoàn 
toàn không đủ đáp ứng cho nhu cầu 
mua sắm thiết bị, hóa chất, thí nghiệm 
phục vụ nghiên cứu chuyên sâu.

Chính từ những khó khăn nói trên, 
các nhà khoa học trong những nhóm 
nghiên cứu mạnh của Trường Đại học 
Khoa học, Đại học Huế một mặt xác định 
phải tự vượt qua những giới hạn, tích 
cực tìm thêm nguồn lực bên ngoài, sử 
dụng tiết kiệm kinh phí và chia sẻ với các 
cấp lãnh đạo về sự khó khăn về tình hình 
tài chính nói chung. Mặt khác, họ cũng 
muốn có thêm sự quan tâm của các cấp 

lãnh đạo, sự tháo gỡ về mặt quản lí và 
chính sách, nhằm thúc đẩy nghiên cứu 
hiệu quả. Một số khoa, ngành tuyển sinh 
nghiên cứu sinh còn khó khăn, đặc biệt 
là với các qui định mới của Bộ giáo dục 
và Đào tạo, nên rất khó đáp ứng yêu cầu 
trong 3 năm đào tạo 2 nghiên cứu sinh. 
Do đó, dĩ nhiên là cần giữ vững quan 
điểm nghiên cứu mạnh là phải công bố 
quốc tế, nhưng cần linh động/hoạt trong 
chính sách đánh giá. Một vài khoa không 
tuyển sinh được nghiên cứu sinh có thể 
quy đổi ra hướng dẫn cao học, cứ hướng 
dẫn một nghiên cứu sinh bằng hướng 
dẫn hai cao học. Cũng có thể quy đổi linh 
động, nếu năm nào khoa không tuyển 
sinh được nghiên cứu sinh, thì cứ một 
bài báo quốc tế có uy tín tương đương 
với hướng dẫn một nghiên cứu sinh. Các 
nhóm nghiên cứu mạnh cũng cần nhiều 
hơn các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm. Đại học Huế cũng cần tạo ra một 
cơ chế cho các nhóm nghiên cứu mạnh có 
thể sử dụng chung cơ sở vật chất của các 
trường đại học thành viên, nơi có những 
điều kiện thí nghiệm, trang thiết bị tốt 
nhất hiện có. Nếu có thể, các trường, Đại 
học Huế và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần 
ưu tiên cho các nhóm nghiên cứu mạnh 
mỗi năm một vài đề tài chuyên biệt.

Mới chính thức đi vào thực hiện 
chỉ khoảng một tháng kể từ khi có Quyết 
định 1208/QĐ-ĐHH, nhưng dự án về 
các nhóm nghiên cứu mạnh đã là sự ấp 
ủ, trăn trở của lãnh đạo Đại học Huế và 
Ban Giám hiệu các trường trong nhiều 
năm qua, đó cũng là nguyện vọng của 
giới khoa học. Con đường phía trước sẽ 
còn nhiều thử thách, khó khăn, nhưng 
với sự chung tay giữa các bên, tinh thần 
dấn thân khoa học, chúng tôi tin rằng 
sự nghiệp chấn hưng và nâng cao chất 
lượng nghiên cứu khoa học của Đại học 
Huế nói chung và Trường Đại học Khoa 
học nói riêng nhất định sẽ thu được kết 
quả như mong muốn. n

26

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2018



Trong những năm qua, Đại học Huế (ĐHH) 
luôn xác định công tác cải cách hành chính 
(CCHC) là một trong những nội dung quan 
trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng 
cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều 
hành của cơ quan, đơn vị. ĐHH đã tập trung 
chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, đạt được 
nhiều kết quả quan trọng; chú trọng đổi mới, 
nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn 
bản quản lý, điều hành của ĐHH; cải tiến quy 
trình, lề lối làm việc, giảm các thủ tục hành 
chính, công khai, minh bạch, ứng dụng tốt 
công nghệ thông tin vào công tác giải quyết 
công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các 
tổ chức, đơn vị và viên chức, lao động (VCLĐ), 
học viên sinh viên (HVSV). 

ĐHH thường xuyên chú trọng xây dựng, 
kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, 
phát huy mạnh mẽ vai trò điều hành, phân định 
rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị. Tăng cường ban hành, sửa đổi, 
bổ sung các quy định tạo sự đột phá trong xây 
dựng và thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thường 
xuyên chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 
lãnh đạo ĐHH và các đơn vị với HVSV, duy trì 
lịch tiếp công dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, mở rộng sự giám sát, đánh giá của 
VCLĐ, HVSV đối với lãnh đạo. Tăng cường kiểm 
tra, chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm của 
VCLĐ khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách 
nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm; nâng cao hiệu quả 
công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh và kịp 
thời hành vi vi phạm, qua đó góp phần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng 
môi trường làm việc, tạo động lực thúc đẩy cơ 
quan,đơn vị phát triển vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác CCHC của ĐHH vẫn 
còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ. Một số đơn 
vị chưa quan tâm chỉ đạo, đầu tư, chưa xây 
dựng kế hoạch, chương trình về CCHC. Một số 
giải pháp chưa bám sát yêu cầu thực tiễn. Một 
số đơn vị chưa vận hành thông suốt chức năng 
quản lý văn bản trên Hệ thống Thông tin quản 
lý ĐHH; nhiều cán bộ lãnh đạo không cập nhật 
thường xuyên, chưa phát huy hiệu quả Hệ 
thống Thông tin quản lý nhằm xây dựng các 
công cụ hỗ trợ trong quản lý, điều hành.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, 
khắc phục những tồn tại, hạn chế về CCHC-

trong thời gian qua, trước yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới, ĐHH tiếp tục đẩy mạnh 
công tác CCHC; rà soát bổ sung hoàn thiện các 
văn bản quản lý, điều hành; tăng cường lỷ luật, 
kỷ cương, hiệu lực trong điều hành và quản lý 
hành chính; đơn giản hóa các thủ tục để hoàn 
chỉnh cơ sở dữ liệu dùng chung của ĐHH; 
nâng cấp toàn diện Hệ thống Thông tin quản 
lý; quản lý hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thông 
suốt, hiệu quả, rút ngắn thời gian, nâng cao 
chất lượng thực thi công việc, trước hết tập 
trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh 
đạo chính quyền, phát huy vai trò của các tổ 
chức đoàn thể

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt 
thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01 
tháng 8 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý của bộ máy quản lý; nâng 
cao nhận thức và hành động của tổ chức đảng, 
cán bộ, đảng viên về thực hiện các mục tiêu và 
giải pháp về CCHC; tập trung xây dựng, ban 
hành văn bản điều hành phù hợp với thực tế và 
chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách 
của Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, 
đôn đốc, uốn nắn kịp thời việc thực hiện CCHC. 

Xây dựng chương trình, kế hoạch CCHC, 
đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính thực hiện 
nhiệm vụ VCLĐ, HVSV. Tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, phát huy tối đa vai trò giám sát của 
các tổ chức chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc 
biệt là giám sát của VCLĐ, SV đối với hoạt động 
của cơ quan, đơn vị. Thông qua kết quả CCHC, 
xem xét, đánh giá, sử dụng VCLĐ.

Cải cách thể chế hành chính, nâng cao 
hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn 
bản hành chính

Thực hiện đồng bộ CCHC, nghiên cứu, rà 
soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng 
dẫn các văn bản pháp luật. Đổi mới và nâng 
cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định, ban 
hành văn bản quản lý điều hành, gắn với công 
tác kiểm soát thủ tục hành chính; có cơ chế 
hợp lý để VCLĐ tham gia ý kiến. 

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc 
xây dựng, ban hành văn bản hành chính, hướng 
dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Đẩy MẠNH CôNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHíNH CủA ĐẠI HỌC HUẾ 
ĐÁp ỨNG yêU CầU NHIỆM Vụ TRONG TìNH HìNH MớI
■ TS. Bùi VăN Lợi, Chánh Văn phòng Đại học huế
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Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, xem đây là khâu đột phá để tạo thuận lợi 
cho các hoạt động của VCLĐ và SV. Tiến hành rà 
soát các thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện 
những thủ tục, quy định không phù hợp, mâu 
thuẫn, chồng chéo, để sửa đổi, bổ sung, thay 
thế.Công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian 
thực hiện quy trình, thủ tục. Đề cao trách nhiệm 
người đứng đầu đơn vị trong thực hiện công tác 
cải cách thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các cá 
nhân gây khó khăn cho VCLĐ, HVSV. 

Thực hiện việc công bố, cập nhật, niêm yết 
công khai các thủ tục hành chính để VCLĐ,H-
VSV biết, thuận lợi trong thực hiện và nâng cao 
hiệu quả giải quyết công việc; vai trò giám sát 
các đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông điện tử. Đổi 
mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành 
chính theo hướng ứng dụng công nghệ thông 
tin để giải quyết nhanh công việc; các trường 
hợp trễ hạn người đứng đầu phải có văn bản 
trả lời và cam kết thời gian giải quyết.

Cải cách tổ chức bộ máy
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 

27 tháng 4 năm 2018 của Đảng ủy ĐHH về 
kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 
Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 
2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 6 (khóa XII) và chủ trương tinh 
giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW 
của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-
CP của Chính phủ; tăng cường hiệu lực, hiệu 
quả quản lý Nhà nước theo hướng tinh, gọn, 
chuyên nghiệp xây dựng ĐHH ngày càng phát 
triển vững mạnh.

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy 
chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm 
của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân công, 
phân cấp rõ ràng, phục vụ tốt nhất cho hoạt 
động và chịu sự giám sát chặt chẽ của VCLĐ, 
HVSV. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và 
chịu trách nhiệm của người đứng đầucơ quan, 
đơn vị trong thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh 
vực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm 
sự lãnh đạo tập trung thống nhất, đồng thời 
phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ VCLĐ đáp 
ứng yêu cầu CCHC

Đẩy mạnh rèn luyện nâng cao công tác 
tư tưởng, đạo đức cách mạng, học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đặc biệt là 

nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ. Đổi 
mới nội dung và phương thức bồi dưỡng kiến 
thức chuyên môn nghiệp vụ cho VCLĐ theo 
yêu cầu vị trí công tác sát với thực tế. Thực 
hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ 
nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Làm tốt 
công tác quy hoạch, phân tích, đánh giá, dự 
báo nguồn nhân lực, xác định rõ vị trí, cơ cấu 
và tiêu chuẩn từng chức danh để làm căn cứ 
tuyển dụng và bố trí, sử dụng VCLĐ. Chú ý đào 
tạo, bố trí VCLĐ trẻ, giỏi, có tâm, có tầm, phát 
huy hiệu quả, năng lực của VCLĐ đóng góp xây 
dựng phát triển ĐHH.

Nâng cao chất lượng đánh giá VCLĐ, quy 
định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và 
thẩm quyền giải quyết công việc của VCLĐ. 
Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện công việc, đánh giá, 
phân loại VCLĐ và chịu trách nhiệm về những 
vi phạm trong thực thi công việc của VCLĐ. 
Thông qua việc đánh giá, phân loại VCLĐ, 
xác định rõ những người đủ và không đủ 
tiêu chuẩn; thực hiện tinh giản biên chế theo 
hướng thay thế những người không đáp ứng 
được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng hình ảnh người VCLĐ thực sự 
thân thiện, gần gủi, tận tụy. Nâng cao trách 
nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo 
đức công vụ của VCLĐ. Tăng cường kiểm tra, 
thanh tra, góp phần phòng ngừa quan liêu, 
tham nhũng, xử lý nghiêm VCLĐ có thái độ vô 
cảm, thiếu ý thức phục vụ, không hoàn thành 
nhiệm vụ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin, hiện đại hóa nền hành chính

Thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan, đơn vị. Xây dựng và thiết lập cơ sở dữ 
liệu tập trung của ĐHH. Xây dựng cơ chế quản 
trị hiện đại, xây dựng hệ thống thông tin quản 
lý ĐHH hiệu quả với nhiều dịch vụ, tiện ích đáp 
ứng yêu cầu của VCLĐ, HVSV. 

Bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều 
hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịpthời 
từ ĐHH đến các ban, đơn vị, đáp ứng nhu cầu 
thực tế, phục vụ hoạt động VCLĐ, HVSVmọi 
lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác 
nhau; 100% các văn bản, tài liệu (trừ tài liệu 
mật) được thực hiện dưới dạng điện tử. 

Xây dựng công sở văn minh, hiện đại, sạch 
đẹp, thân thiện; trang bị đầy đủ các trang thiết bị 
điện tử, phương tiện làm việc cho cơ quan, đơn 
vị, để phục vụ tốt nhất cho VCLĐ, SV và nhân 
dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc. n
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Tiềm năng của Đại học Huế về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST)

Đại học Huế với mục tiêu xây dựng 
và phát triển thành một đại học nghiên cứu, 
ngang tầm các đại học lớn trong khu vực, từng 
bước tiếp cận trình độ quốc tế thì việc phát 
huy vai trò của đại học trong hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu và 
đang được lãnh đạo Đại học Huế đặc biệt quan 
tâm và thúc đẩy. 

Với lợi thế của đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực, khi triển khai các hoạt động về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, việc thành lập các 
câu lạc bộ khởi nghiệp, các nhóm sinh viên có 
cùng ý tưởng khởi nghiệp sẽ phát huy được 
thế mạnh, sở trường của từng cá nhân theo 
chuyên ngành đào tạo; tận dụng được các 
nguồn lực sẵn có về cơ sở vật chất, kết nối và 
hỗ trợ lẫn nhau; xây dựng được cơ sở dữ liệu 
về mạng lưới hỗ trợ KNĐMST trong toàn Đại 
học Huế nói riêng và góp phần tạo mối liên kết 
bền chặt hơn giữa các chủ thể trong hệ sinh thái 
KNĐMST của vùng, khu vực và rộng hơn là hệ 
sinh thái KNĐMST quốc gia. 

Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp quốc gia, trường đại học đóng vai 
trò quan trọng. Đây là nơi cung cấp nguồn nhân 
lực chất lượng cao cho khu vực công nghiệp và 
xã hội, đóng góp vào sự gia tăng tài sản trí tuệ 
và năng lực trí tuệ cho các doanh nghiệp. Lực 
lượng sinh viên với nhiều ý tưởng sáng tạo và tư 
duy tươi mới là đầu vào đầy tiềm năng cho các 

ý tưởng, dự án khởi nghiệp.
KNĐMST năm 2018 tạo động lực cho 

các năm sau
Thời gian gần đây, “khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo” trở thành chủ đề được nhắc tới 
thường xuyên trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. Đã có rất nhiều start-up trẻ thành 
công, cùng với đó là sự bùng nổ của cuộc 
“Cách mạng công nghệ 4.0”, các hoạt động 
về “khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đã và đang 
được chính phủ, các bộ, ban ngành, các địa 
phương đặc biệt quan tâm và triển khai với 
nhiều hình thức khác nhau.

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1540 ngày 
10/07/2017 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020, định 
hướng đến năm 2025, với mục tiêu thúc đẩy 
hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt 
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã quan tâm 
hỗ trợ và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thúc 
đẩy hình thành và phát triển loại hình doanh 
nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa 
trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới góp phần tạo việc làm, 
tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá 
trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng 
trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Hiện nay, 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực chỉ 
đạo việc xây dựng cơ chế, chính sách để hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song với 

kẾT NốI HỆ sINH THÁI 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
■ TruNG TÂM KhỞi NGhiỆP & ĐỔi MỚi SÁNG TẠO
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những hoạt động đó, tỉnh đang đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phát động để tinh thần khởi 
nghiệp có sức lan tỏa rộng rãi.

Đối với Đại học Huế nói riêng và các 
cơ sở giáo dục đào tạo, vấn đề chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực luôn đặt lên hàng 
đầu, nhất là trong thời kỳ hội nhập, phát triển 
và xu thế chuyển dịch nguồn lao động trong 
khu vực cũng như trên thế giới hiện nay. Bên 
cạnh chủ trương, chính sách của nhà nước, 
sự quan tâm của các Bộ, Ban, Ngành và của 
địa phương, của các tổ chức, doanh nghiệp, 
các nhà đầu tư… Đại học Huế nói chung và 
các trường đại học thành viên, đơn vị trực 
thuộc nói riêng rất quan tâm đến vấn đề khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện tốt 
nhất để thúc đẩy, triển khai và hỗ trợ các hoạt 
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đại 
học Huế.

Trong thời gian qua, các hoạt động về 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được lãnh đạo 
Đại học Huế đặc biệt quan tâm, chủ động triển 
khai nhiều nội dung và hình thức đa dạng, 
phong phú đã thu hút đông đảo cán bộ, sinh 
viên tham gia và đã phần nào đáp ứng được 
nhu cầu và nguyện vọng của cán bộ, giảng viên 
và sinh viên của Đại học Huế.

Các hoạt động ĐHH đã triển khai cho cán 
bộ, giảng viên và sinh viên:

- Các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi 
nghiệp cho sinh viên: Tổ chức Lễ khởi động các 
hoạt động về khởi nghiệp; Tổ chức Diễn đàn 
thắp lửa và kết nối khởi nghiệp cho cán bộ, sinh 
viên ĐHH (tổ chức 03 buổi với gần 2.000 cán bộ, 
sinh viên tham gia)

- Các hoạt động truyền cảm hứng, cung 
cấp thông tin, giới thiệu những thành công, 
điển hình, kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển đội 
nhóm: Tổ chức các buổi Talk show về khởi 
nghiệp, các Hội thảo tập huấn với các chủ đề về 
khởi nghiệp, Hội thảo, Giao lưu về khởi nghiệp 
(tổ chức được 06 sự kiện thu hút hơn 2.000 cán 
bộ, sinh viên tham gia).

- Các hoạt động cung cấp những kiến 
thức cơ bản cần thiết về khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo: Tổ chức các lớp đào tạo giảng 
viên nguồn về khởi nghiệp, Tập huấn về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên, tổ 
chức cố vấn và huấn luyện cho các nhóm khởi 
nghiệp; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán 

bộ, giảng viên của các trường đại học, cao 
đẳng và trung cấp sư phạm khu vực miền 
Trung và Tây Nguyên về Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. (Tổ chức 04 lớp đào tạo, tập huấn 
cho 200 cán bộ, giảng và sinh viên).

- Tổ chức các cuộc thi: Business Innovation 
Hackathon; Cuộc thi  Ý tưởng khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo Đại học Huế, Pitching về các dự 
án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (tổ chức 02 
cuộc thi cho gần 40 nhóm khởi nghiệp). Hỗ trợ 
cán bộ, sinh viên ĐHH tham gia cuộc thi của 
tỉnh Thừa Thiên Huế, Cuộc thi Startup - Ý tưởng 
khởi nghiệp của AUF, tìm kiếm tài năng Lương 
Văn Can, Techfest vùng duyên hải Miền Trung 
và Tây Nguyên…(hỗ trợ gần 20 nhóm tham gia 
các cuộc thi).

Mục tiêu của các hoat động về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo mà ĐHH hướng đến là 
khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh 
thần doanh nhân trong sinh viên; tạo niềm tin, 
tâm lý không ngại thất bại, khơi dậy tính sáng 
tạo, năng động trong sản xuất, kinh doanh dám 
nghĩ dám làm để làm giàu. Cùng với đó là tiếp 
thêm lửa cho các em sinh viên trên con đường 
lập nghiệp của mình. Khát vọng mở ra cánh 
cửa của cuộc đời này cũng chính là hành trang 
để mỗi bạn trẻ hôm nay vững bước vào đời, tự 
tin trên con đường khởi nghiệp đầy chông gai 
nhưng cũng nhiều vinh quang mà các em sẽ 
dấn thân và lựa chọn.

Thông qua các sự kiện về khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo mà ĐHH đã triển khai, chúng tôi 
mong muốn lãnh đạo ĐHH cùng với lãnh đạo 
các đơn vị, quý thầy cô và các em sinh viên sẽ 
cùng nhau tạo dựng và phát triển được một hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thực sự trong 
toàn ĐHH, đưa các trường ĐH thành viên và 
ĐHH trở thành một thành tố quan trọng trong 
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hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, khu 
vực và Quốc gia.

Những nhiệm vụ, dự án sẽ triển khai 
KNĐMST tại Đại học Huế trong thời gian 
sắp tới

Từ những kết quả đã đạt được, trong 
thời gian tới Đại học Huế tiếp tục thực hiện 
các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Tổ chức đại học Pháp ngữ AUF phê duyệt 
triển khai như:

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động, 
liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện 
nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội thuộc đề 
án 844, bắt đầu thực hiện từ năm 2019. Trong 
nhiệm vụ này, Đại học Huế cùng với liên danh 
là FiNNO Venture sẽ tổ chức 04 khóa đào tạo 
về KNĐMST cho sinh viên và 02 khóa đào tạo 
cho cán bộ giảng viên trong các trường đại 
học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn các 
tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. 
Tổ chức 4 hội thảo chuyên đề về KNĐMST 
bao gồm: Xác định giá trị cốt lõi và phân khúc 
khách hàng; Xác thực khách hàng, kênh bán 
hàng và dòng doanh thu; Xác định nguồn lực 
và kế hoạch hoạt động; Xây dựng kế hoạch 
kinh doanh, phương pháp gọi vốn và thuyết 
trình về công ty. Tổ chức huấn luyện kỹ năng 
thuyết trình về dự án cho các nhóm dự án. Tổ 
chức sự kiện Demo Day mở rộng (để các nhóm 
gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp).

- Thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo giao theo Đề án 1665 “Hỗ trợ 
học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” 
nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp 
của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, 
kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên 
trong thời gian học tập tại các nhà trường. Đại 
học Huế sẽ tổ chức các khóa đào tạo về Khởi 
sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp cho 
sinh viên và cựu sinh viên đang vận hành các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các tỉnh 
miền Trung và Tây Nguyên.

- Thực hiện Dự án “Khởi động Hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế 
- ECOBOOT” do Tổ chức Đại học Pháp ngữ 
AUF tài trợ triển khai trong 2 năm 2019-2020. 
Sẽ có các buổi khởi động theo từng lĩnh vực, 
các buổi giao lưu, tạo đàm, diễn đàn, tổ chức 
hội trại KNĐMST nhằm mục đích truyền thông 

nâng cao nhận thức; Tổ chức các khóa đào tạo 
về KNĐMST cho sinh viên, đội ngũ cố vấn và 
lớp ToT cho cán bộ giảng viên; Tổ chức các 
cuộc thi “Business Innovation Hackathon” và “Ý 
tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” lần thứ II; 
Xây dựng vườn ươm và tổ chức ươm tạo các dự 
án tiềm năng.

- Hoàn thiện không gian làm việc chung 
cho cán bộ và sinh viên của Đại học Huế tại số 
20 Lê Lợi, thành phố Huế và đưa vào sử dụng 
trong tháng 11/2018 để tổ chức hoạt động chào 
đón “Đoàn xe khởi nghiệp” tham gia Ngày hội 
khởi nghiệp Quốc gia tổ chức tại Đà Nẵng vào 
cuối tháng 11/2018. Không gian làm việc chung 
(Co-woking space) là cơ sở vật chất trung tâm 
của hệ sinh thái KNĐMST ĐHH. Tại đây sẽ cung 
cấp không gian làm việc đáp ứng cùng lúc cho 
khoảng 200 người, chủ yếu là sinh viên, cán 
bộ của ĐHH. Đây cũng là nơi đặt văn phòng 
đại diện của một số các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp, các quỹ đầu tư mạo hiểm và các doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Từ không gian làm việc 
chung, chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động đào 
tạo, huấn luyện, các hoạt động ươm tạo cho 
các nhóm, dự án khởi nghiệp.

Kinh nghiệm từ triển khai hoạt dộng 
KNĐMST của ĐHH

- Chủ động tìm kiếm và kết nối các 
nguồn lực về tài chính, con người từ chính phủ, 
các Bộ, các tổ chức trong nước và quốc tế để 
hỗ trợ triển khai các hoạt động về khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo cho cán bộ và sinh viên.

- Cần xây dựng kế hoạch tổng thể về 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cả năm học 
và chi tiết các hoạt động cho từng tháng.

- Cần có một đội ngũ cán bộ, chuyên 
viên dám nghĩ, dám làm, tâm huyết và sẵn 
sàng cháy hết mình với các hoạt động về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đại học Huế là đơn vị chưa có nhiều kinh 
nghiệm khi thực hiện, triển khai các hoạt động 
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, với 
sự quyết tâm cao của lãnh đạo Đại học Huế, lãnh 
đạo các đơn vị trực thuộc và sự nỗ lực, tinh thần 
làm việc hăng say, cống hiến của đội ngũ cán bộ, 
chuyên viên những người đang trực tiếp thực 
hiện các công việc này, chắc hẳn sẽ đạt được kết 
quả như mong đợi. n
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Du lịch đóng một vai trò quan trọng trong 
nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào. Với đặc điểm là 
một liên ngành, hoạt động du lịch còn tác động vào 
thương mại, tạo việc làm, cải thiện kỹ năng, sáng tạo 
và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, 
và các giá trị văn hóa-xã hội. Tuy nhiên, du lịch cũng 
ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, tài nguyên thiên 
nhiên, di sản, đa dạng sinh học, và cộng đồng địa 
phương. Vì thế đòi hỏi du lịch phải được cân nhắc 
phát triển một cách bền vững, quá trình phát triển du 
lịch phải được lập kế hoạch cẩn trọng nhằm mang lại 
những lợi ích cho cộng đồng địa phương, tôn trọng 
văn hóa địa phương, bảo tồn các di sản văn hóa và giá 

trị truyền thống, và nâng cao nhận thức các bên liên 
quan; góp phần vào phát triển kinh tế và mang lại sự 
thịnh vượng cho đất nước.

Xây dựng Trung tâm năng lực để phát triển bền 
vững du lịch nhằm nâng cao tác động tích cực của du 
lịch địa phương, là một hợp phần quan trọng trong 
khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế (dự án TOURIST) 
do EU tài trợ. Có thể nói rằng, việc hình thành Trung 
tâm năng lực nhằm phát triển du lịch bền vững tại 
Khoa Du lịch - Đại học Huế sẽ góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch của nhà 
trường. Quan trọng hơn, việc hình thành Trung tâm sẽ 

Dự án TOURIST:
Xây dựng Trung tâm năng lực 
tại kHOA DU LịCH - ĐẠI HỌC HUẾ 
góp phần phát triển du lịch bền vững

Dự án TOURIST là dự án kéo dài ba năm (2018-2020) do Ủy ban châu Âu tài trợ trong khuôn khổ 
Chương trình Erasmus+ nhằm nâng cao năng lực cho giáo dục đại học. Dưới sự điều phối của Đại học 
Khoa học Ứng dụng FH Joanneum (Cộng hòa Áo), dự án là sự kết nối mạng lưới các đơn vị đào tạo du 
lịch tại Châu Âu (Đại học Alicante - Tây Ban Nha,  Đại học Haaga-Helia - Phần Lan), tại Việt Nam (Đại 
học Huế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế) và tại Thái 
Lan (Đại học Kasetsart Bangkok, Đại học Burapha, Đại học Payap, Đại học Prince of Songkla, Viện Du 
lịch Cộng đồng). Mục tiêu của dự án là tập trung vào việc xây dựng các trung tâm năng lực nhằm phát 
triển du lịch bền vững và các chiến lược quản lý tài chính sáng tạo ở Thái Lan và Việt Nam.

■ PGS.TS.TrầN hữu TuấN - Đỗ Thị NGọC aNh

Đại học Huế - điều phối quốc gia của dự án TOURIST tham dự Khởi động Dự án ở Graz, Áo
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góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường, 
doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch trong 
việc kết nối, chia sẽ những kiến thức và kỹ năng về 
phát triển du lịch bền vững, qua đó nâng cao trách 
nhiệm đối với cộng đồng trong triển khai các hoạt 
động phát triển du lịch.

Những công việc liên quan đến xây dựng 
Trung tâm năng lực nhằm phát triển du lịch bền 
vững bao gồm: trước tiên là phải xây dựng được 
bức tranh tổng thể, toàn diện về du lịch và sự phát 
triển của du lịch quốc gia, các hướng tiếp cận 
đến năng lực phát triển du lịch bền vững thông 
qua các báo cáo hiện trạng phát triển du lịch ở 
Việt Nam, tiến hành tham khảo các mô hình phát 
triển du lịch bền vững thành công tại các nước 
Châu Âu. Ngoài ra, những phân tích về tồn tại, 
cơ hội, thách thức, cũng được xem xét đưa vào 
cùng các chiến lược quản lý tài chính sáng tạo. 
Tiếp theo, phải xem xét đến nguồn nhân lực và 
cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Trung 
tâm. Nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm là đội 
ngũ cán bộ, chuyên gia giảng dạy và nghiên cứu 
về du lịch. Đội ngũ này sẽ được bồi dưỡng, đào 
tạo thông qua việc tổ chức các Hội thảo khoa 
học và các Chương trình tập huấn quốc tế. Trong 
khuôn khổ Dự án sẽ có 04 Chương trình tập huấn 
dành cho các nhóm đối tượng khác nhau sẽ được 
tổ chức ở Thái Lan và Việt Nam với mục đích nâng 
cao năng lực cho các đơn vị tham gia dự án. Bên 
cạnh đó, cơ sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị 
cũng là yếu tố quan trọng khi xây dựng Trung 
tâm. Để phù hợp cho việc triển khai các hoạt 
động chuyên môn, phòng thực hành của Trung 
tâm sẽ được đặt ở Khoa Du lịch – Đại học Huế với 
các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt 
động có liên quan.

Quá trình vận hành của Trung tâm năng lực 
sẽ được thực hiện dưới sự quản lý của Khoa Du lịch 

Tập huấn chuyên gia lần thứ nhất tại Đại học Huế
- Đại học Huế và sự tham vấn của các chuyên gia 
quốc tế. Ngoài ra, thiết lập mạng lưới và các trao 
đổi thường xuyên không chỉ với các quốc gia có 
kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển du lịch bền 
vững mà còn với các quốc gia đồng hành có cùng 
chung mối quan tâm đến du lịch bền vững.

Trong tháng 10 vừa qua, Đại học Huế cũng 
đã tổ chức thành công Chương trình tập huấn đầu 
tiên trong 4 ngày từ 2 - 5/10/2018 với sự tham gia 
của gần 40 chuyên gia từ các trường, khoa, viện 
đào tạo về du lịch tại Thái Lan và Việt Nam. Dưới sự 
hướng dẫn của các chuyên gia ngành du lịch tại Đại 
học FH Joaneum (CH Áo), Đại học Khoa học ứng 
dụng Haaga-Helia (Phần Lan), Đại học Alicante (Tây 
Ban Nha), các chuyên gia tham dự đã thực hiện các 
phân tích về phát triển du lịch, phát triển điểm đến 
ở Đông Nam Á, nghịch lý và thách thức của du lịch 
bền vững, các chỉ số du lịch bền vững, các bên liên 
quan của du lịch bền vững, và mô hình triển khai 
du lịch bền vững tại địa phương.

Việc xây dựng Trung tâm tại Khoa Du lịch 
- Đại học Huế có ý nghĩa hết sức quan trọng, 
đóng góp vào nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực 
du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương 
đi kèm với nâng cao nhận thức của các bên liên 
quan. Khoa Du lịch - Đại học Huế với chặng 
đường 10 năm ‘Định vị và phát triển’ vừa qua 
- là một hành trình nỗ lực và sáng tạo, đổi mới 
và thành công để trở thành một địa chỉ đào tạo, 
nghiên cứu và cung ứng dịch vụ khoa học công 
nghệ có chất lượng và uy tín trong lĩnh vực du 
lịch, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch 
và chất lượng cao và từng bước tiếp cận chuẩn 
mực quốc tế - đã đang và sẽ đóng góp vào quá 
trình phát triển vững mạnh của Đại học Huế - 
một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, 
đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn 
nhất ở miền Trung và cả nước. n
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Tháng 10.2018, Khoa Du lịch – Đại học Huế 
đã cho ra mắt nhiều tour du lịch độc đáo, mới 
lạ, đã được giảng viên, sinh viên của Khoa 
nghiên cứu thành công. Các tour đó là: Tour 
Du lịch giáo dục Huế; Tour du lịch tâm linh Huế 
“Huế xưa và nay”; và Tour du lịch kết hợp thiện 
nguyện “Lá lành đùm lá rách”. Tour du lịch trải 
nghiệm hòa cùng bản sắc (Creative Tourism); 
”du lịch giáo dục Huế” – thương nhớ ngàn 
năm

Sau quá trình khảo sát, thử nghiệm vận hành 
được đánh giá là thành công, Khoa Du lịch – Đại 
học Huế đã chính thức đưa Tour “Du lịch giáo 
dục Huế” vào phục vụ du khách trong và ngoài 
nước nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa, 
lịch sử, con người của vùng đất Cố đô văn hiến - 
vùng đất hiếu học và truyền thống đào tạo nhân 
tài cho đất nước.

Tour Du lịch giáo dục là một trong những 
bước đột phá của du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 
nói riêng và cả nước nói chung. Các điểm đến 
bao gồm: 

Trường Quốc Tử Giám (Đốc học đường) 
(Số 1 đường 23 tháng 8): Trường đại học duy 
nhất thời phong kiến còn tồn tại ở Việt Nam, là 
di tích lịch sử, văn hóa có giá trị cao, đã được 
ghi tên vào danh mục Di sản thế giới cùng với 
hệ thống di tích cung đình triều Nguyễn. Sau đó 

Nhiều tour du lịch mới thu hút du khách

Tham quan tại Quốc Tử giám (Đốc học đường) địa điểm hấp dẫn cho du khách tìm hiểu 
về lịch sử, văn hóa, học thuật của vùng đất Cố đô Huế

khách có thể tham quan Bảo tàng Lịch sử và Cách 
mạng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn Thánh (Văn Miếu) (đường Văn Thánh, 
Hương Hồ, Hương Trà): Một biểu tượng độc đáo 
của nền giáo dục nước ta trong giai đoạn phong 
kiến. Việc lập Văn Miếu và dựng bia Tiến sĩ nhằm 
nhắc lại cụ thể sự tôn trọng việc học, đề cao nhân 
tài của đất nước và những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc. Để ai cũng có thể thấy rằng, việc tiến 
thân bằng con đường học vấn, một nền học vấn 
không phân biệt giai cấp và đề cao đức hạnh.

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (Thôn 
Ngũ Tây, phường An Tây, TP. Huế): Nơi đào tạo 
tăng ni phật tử trình độ đại học cho các tỉnh 
miền Trung, Tây Nguyên. Khách tham quan có thể 
thưởng ngoạn được phong cảnh, nơi chiêm bái, 
tĩnh tâm và được nghe các Hòa thượng chùa Giác 
Hoàng thuyết pháp về Phật giáo.

Đại học Huế (Số 3 Lê Lợi): Một trong những 
cơ sở đào tạo đại học ra đời sớm nhất tại Việt 
Nam; nơi đào tạo nhân tài cho đất nước - nơi đại 
diện cho tri thức, học thuật của Huế thời đương 
đại. Du khách sẽ được tham quan, giới thiệu 
Nhà truyền thống Đại học Huế, tìm hiểu về quá 
trình xây dựng và phát triển của một cơ sở đào 
tạo đại học có hơn 60 năm xây dựng và phát triển.

Trường Chuyên Quốc học (Số 12 Lê Lợi): Cái 
nôi ươm mầm, nuôi dưỡng, đào tạo nhiều thế hệ 
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nhân tài cho đất nước qua các thời kỳ; nơi Bác Hồ từng 
học tập và đấu tranh chống thực dân Pháp. Du khách 
sẽ được tham quan giới thiệu về ngôi trường có lịch 
sử, truyền thống hơn 122 năm. 

Trường THPT Hai Bà Trưng (Số 14 Lê Lợi): Ngôi 
trường mang tên Đồng Khánh nổi tiếng một thời đã đi 
vào thi ca của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Việt Nam… 
du lịch tâm linh kết hợp thiện nguyện, hướng đi 
mới cho ngành du lịch Huế 

Mô hình du lịch tâm linh kết hợp với thiện nguyện 
đang thu hút sự quan tâm của một lượng lớn du khách 
đến Huế vì tính nhân văn và chân thiện mỹ của nó. 
Du khách sẽ được đến các ngôi chùa vừa tham 
quan, vừa tham gia các hoạt động trải nghiệm 
như: vui chơi, giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, 
làm vườn tại các ngôi chùa, trung tâm bảo trợ 
xã hội... Hình thức du lịch này đã mang lại giá trị 
tinh thần, giá trị nhân văn to lớn, tác động trực 
tiếp đến nếp sống và suy nghĩ của du khách; là 
một nhu cầu thưởng ngoạn, chiêm nghiệm.

Bước đầu, Khoa Du lịch – Đại học Huế đưa 
vào 2 tuyến tham quan, trải nghiệm để du 
khách có thể lựa chọn. Du khách có thể thăm 
Chùa Đức Sơn, nơi nuôi dưỡng 192 trẻ mồ 
côi, khuyết tật; viếng cảnh chùa, tham quan 
các khu vực chăm sóc trẻ em mồ côi, khu vực 
các em khuyết tật và khu vực dành cho các 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia 
sinh hoạt vui chơi với các em hoặc tham gia 
vào các công việc làm vườn, hái rau, cắt cỏ….
tại Chùa; ủng hộ Chùa bằng một bữa cơm 
chay với các em thay vì ăn ở các nhà hàng hay 
khách sạn, hoặc tặng quà (sách vở, áo quần, 
sữa, bột…) cho các em. Hoặc du khách đi 
tham quan Chùa Linh Mụ và Văn Thánh Huế. 
Sau đó, tiếp tục thăm Chùa Đức Sơn và trải 
nghiệm nấu cơm chay.

Tham khảo ý kiến đánh giá của sinh viên 
Khoa Du lịch – Đại học Huế, những người trực 
tiếp tham gia vào Tour du lịch nhìn nhận đây là 
một tour du lịch ý nghĩa, mang lại tính nhân văn 
sâu sắc cho thế hệ trẻ. Tham gia trải nghiệm 
cùng Tour du lịch tâm linh kết hợp từ thiện sinh 
viên thu được những bài học rất đáng quý về lòng 
nhân ái, tấm lòng bao dung và tinh thần chia sẻ trách 
nhiệm với cộng đồng, học thêm được rất nhiều kỹ 
năng sống cho bản thân.

Giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Khoa Du lịch 
– Đại học Huế cho biết đây là sản phẩm du lịch rất 
hấp dẫn và độc đáo, ngoài việc đào tạo kỹ năng 
thực hành, thực tiễn cho sinh viên thì Tour du lịch 
rất cần thiết đối với cộng đồng, nhất là giới trẻ. 
Việc tổ chức, điều hành các Tour du lịch kết hợp 
từ thiện tuy không đơn giản như các tour du lịch 
thông thường nhưng trên hết, với tấm lòng nhân 
ái, những người làm du lịch cần có trách nhiệm 

không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì trách nhiệm với 
trẻ em mồ côi, khuyết tật, người có hoàn cảnh khó 
khăn… Khoa Du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, liên 
kết thêm nhiều địa điểm có tiềm năng về du lịch 
tâm linh kết hợp thiện nguyện ở Huế, làm đa dạng 
thêm nhiều chương trình, điểm đến, tạo sức hấp 
dẫn cho Tour du lịch. Mong muốn Tour du lịch đầy 
lòng nhân ái này sẽ nhận được sự đồng hành, ủng 
hộ của du khách, các công ty khai thác kinh doanh 
du lịch trong và ngoài nước và thực sự mang lại 
tác động tích cực cho ngành du lịch Việt Nam nói 
chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.

 Trải nghiệm cùng bản sắc 
Creative tourism được hiểu là Du lịch sáng tạo 

–  một loại hình du lịch văn hóa, nhưng khác với du 
lịch văn hóa nhấn mạnh yếu tố “quan sát”, “thưởng 
ngoạn”, “suy ngẫm” thì du lịch sáng tạo chú trọng 
vào “trải nghiệm”, “tham gia”, “học hỏi”. Khách du lịch 
không chỉ dừng lại ở những hoạt động chiêm ngưỡng, 
tham quan, ngắm nhìn mà còn trực tiếp tham gia, hòa 
nhịp vào cuộc sống nơi đến, trải nghiệm với vai trò 
như là một thành viên của vùng đất – họ không chỉ là 
người thụ hưởng, họ đồng sản xuất sản phẩm du lịch 
mà mình trải nghiệm. 

Nhận thấy được rằng các ngành nghề truyền 
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thông đang dần bị mai một trước sự phát triển của 
công nghệ thông tin. Creative Tourism thật sự trăn trở 
về việc duy trì những văn hóa tốt đẹp cho cộng đồng. 
Và rồi chúng tôi vô cùng hào hứng khi kết nối được 
cho du khách một loại hình làm trò chơi thủ công 
dân gian. Dưới đôi bàn tay tinh hoa của người “nghệ 
nhân”, những vật dụng thô sơ như giấy mút, keo, kéo, 
dây thun, sợi chỉ cũng có thể “hóa thân” thành những 
con vật thân quen nhưng cũng không kém phần mới 
lạ. Du khách ngoài việc được biết thêm một loại nghề 
truyền thống, chúng tôi còn mong muốn du khách sẽ 
được trải nghiệm- “hòa cùng bản sắc” với mỗi nghệ 
nhân, với mỗi ngành nghề. Ý tưởng đã đạt giải Nhất 
cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học 
Huế lần thứ Nhất 2018.

Hình thức du lịch này nhấn mạnh sự kết nối, 
tương tác giữa khách du lịch và văn hóa, đặc biệt là 
với cư dân bản địa. Đặc trưng của du lịch sáng tạo 
là nâng cao nhận thức, học hỏi những kinh nghiệm 

Du khách được trải nghiệm các công việc làm vườn, trồng cây, 
chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật tại các ngôi chùa, địa điểm từ thiện, làng nghề...

sống mới mẻ, tiếp cận những tri thức độc đáo của 
cư dân bản địa. Nhưng điểm tựa quan trọng nhất 
của du lịch sáng tạo là con người, tức là cộng đồng 
địa phương – giữ vai trò “sứ giả văn hóa”. Họ không 
chỉ đơn thuần bán sản phẩm dịch vụ mà còn cần  
lôi cuốn, góp phần truyền tải văn hóa, đặc trưng 
làng nghề, nét độc đáo của ẩm thực bản địa đến 
với du khách. 

Các tour nói trên là sự nghiên cứu, sáng tạo của 
giảng viên, sinh viên Khoa Du lịch. Mục đích chính là 
để các sinh viên có điều kiện học tập đi đôi với thực 
hành. Từ những kết quả đó, Khoa đã mời các doanh 
nghiệp, nhà nghiên cứu, chuyên gia góp ý, chia sẻ kinh 
nghiệm để hoàn thiện các tour du lịch mới này để 
góp phần thu hút du khách đến với Huế. Đã có doanh 
nghiệp đặt hàng và phối hợp với Khoa bán sản phẩm 
cho du khách. Và có nhiều điểm đến mới trong những 
tour nói trên sẽ được đề xuất để đưa vào hệ thống 
tuyến điểm du lịch Thừa Thiên Huế. n
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Nhà khoa học Vũ Duy Thức lúc mới 28 tuổi đã đạt học vị Tiến sĩ công nghệ thông tin–Chuyên 
ngành trí tuệ nhân tạo – AI (artificial intelligence) tại Đại học Stanford (năm 2010), là người có 
nhiều thành công trong hoạt động khởi nghiệp và trí tuệ nhân tạo tại thung lũng Silicon (Hoa Kỳ), 
được tạp chí Silicon Valley Business vinh danh là một trong 40 cá nhân dưới 40 tuổi hoạt động 
nổi bật nhất trên tất cả các lĩnh vực tại đây. Trí tuệ nhân tạo đang rất hấp dẫn giới quân sự, nhiều 
loại vũ khí cực kỳ tối tân đang được sản xuất. Người ta cho rằng mai đây trí tuệ nhân tạo có thể 
mở được cửa các kho vũ khí nguyên tử. Sự thông minh của loài người mà thiếu nhân tính sẽ hủy 
diệt loài người. Mặt trái của trí tuệ thông minh nếu không được hóa giải sẽ là một tai hoạ của loài 
người. Những người làm văn hóa luôn khát vọng khoác cho trí tuệ nhân tạo một tâm hồn.  Đón 
tiếp TS.Vũ Duy Thức chúng tôi muốn gởi đến nhà khoa học trí tuệ nhân tạo này thông điệp ấy.  
Và, chúng tôi…

TS. Vũ Duy Thức một mình xuống sân bay Phú Bài lấy tắc-xi đi thẳng đến nhà vườn họ 
Thái của TS. Kim Lan ở Kim Long. Tiến sĩ xuất hiện trước mắt chúng tôi với trang phục giản 
dị, tươi trẻ như một chàng sinh viên năm cuối ở các đại học. Phong cách khiêm tốn, tỏ ra vui 
mừng lần đầu đến Huế được đặt chân lên khu vườn nhà cổ ở Huế. Ông xưng hô với chúng 
tôi là con với cô, với chú, với bác cả. Không một chút tỏ ra là nhà khoa học hàng đầu thế giới 
đã sáng tạo ra nhiều robot, đang đứng đầu nhiều công-ty kinh doanh trí tuệ nhân tạo ở Hoa 
Kỳ. Tiến sĩ càng thích thú hơn được dùng một bữa cơm Huế do chính tay TS.Thái Kim Lan nấu. 
Suốt buổi gặp gỡ, trong bữa ăn cũng như lúc uống trà, khách chủ đều hào hứng nói về Huế-
về cái hồn của văn hóa dân tộc còn giữ được ở đây.

Thế rồi suốt ngày hôm sau gặp gỡ, giao lưu với các thầy cô giáo, sinh viên Đại học Huế 
về trí tuệ nhân tạo, chuyện khởi nghiệp, chuyện giúp Huế thời cách mạng công nghiệp 4.0... Đến 
chiều tối, sau khi dự chiêu đãi của Đại học Huế tại Khách sạn Hương Giang, TS. Vũ Duy Thức 
muốn đi nghe nhạc. Trong khi chúng tôi đang loay hoay tìm một phòng trà thích hợp ở Huế thì 
Tiến sĩ cho biết “Muốn nghe nhạc Huế, nhạc dân tộc”. Tôi ngộ ra rằng “Anh chàng khoa học này 
đến Huế để hưởng cái riêng của văn hóa dân tộc chứ không phải cùng với sinh hoạt văn nghệ 
thời thượng”. Tôi chạy tìm ngay “bà hoàng ca Huế” Thanh Tâm và mời bà lên Nhà vườn họ Thái 
ca phục vụ khách quý. May mắn đêm đó các cựu nữ sinh Đồng Khánh đang tụ tập chơi Trung thu 
tạm biệt TS. Kim Lan sẽ trở lại Đức ngay ngày hôm sau. TS. Vũ Duy Thức được nghe Thanh Tâm 
ca Cổ bản, Nam Bình, các cô Hoàng Lan, Kim Chi, Túy Như chiêu đãi một chương trình hát nhạc 
Trịnh rất bất ngờ. Rồi Hồ Đắc Thiếu Anh – nghệ nhân ẩm thực Huế ở TP.HCM đọc thơ. Và lần đầu 
tiên, vì quá vui nên TS. Kim Lan cũng đọc thơ bằng tiếng Đức của mình. Một chương trình âm 
nhạc không chuyên mà sao ai cũng say sưa. Không ai ngờ nhà khoa học trẻ nầy lại mến mộ văn 
hóa dân tộc đến vậy. Một người cùng đi đã biết rõ đời sống của Vũ Duy Thức đã bảo tôi: Nếu 
không mang một tâm hồn dân tộc thì Thức không nhận lời đến Huế đâu. Nó có gốc có ngọn cả 
đó. Thức từng tâm sự với một nhà báo rằng: “Gia đình tôi có thói quen dù bận rộn thế nào cũng 
luôn cố gắng dành thời gian cho bữa cơm chung. Trong những bữa ăn đó, ba mẹ tôi thường có 
những câu chuyện về cách đối nhân xử thế liên quan đến công việc và những vấn đề trong cuộc 
sống. Từ đó, những bài học về nhân cách, đạo đức, sự quan tâm đến những người chung quanh 
và những bài học kinh nghiệm về cuộc sống thấm vào tôi khi nào không biết”.

Huế góp phần khoác cho 
trí tuệ nhân tạo một tâm hồn
■ NGuyễN ĐắC XuÂN
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Giáo dục gia đình đã un đúc tính nhân văn cho Thức. Khi đã làm chủ được trí tuệ 
nhân tạo Thức nghĩ đến việc khởi nghiệp sáng tạo ra những công cụ phục vụ cho con 
người. Sản phẩm trí tuệ nhân tạo phục vụ con người nổi tiếng nhất hiện nay của Vũ Duy 
Thức ở Hoa Kỳ là Robot chữa bệnh cô đơn cho người già, đồng thời Thức cũng là thành 
viên chủ chốt sáng lập nên VietSeeds, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm gây quỹ giúp đỡ các 
sinh viên nghèo học giỏi tại Việt Nam.

Những hoạt động, những ý tưởng giúp Huế của TS. Vũ Duy Thức mới chỉ là những 
thông tin ban đầu. Hiệu quả còn phải chờ các kế hoạch thực hiện trong tương lai. Duy chỉ có 
một điều tôi có thể thấy được là cái hồn văn hóa Huế sẽ không bị mất đi trong thời ngự trị của 
trí tuệ nhân tạo với cách mạng công nghiệp 4.0 sắp tới, mà ngược lại những giá trị nhân văn mà 
người Huế còn giữ được sẽ góp phần hóa giải cái mặt trái của trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Xin cảm ơn TS. Vũ Duy Thức, xin cảm ơn Lãnh đạo Đại học Huế, cảm ơn TS.Thái Thị 
Kim Lan – biểu tượng của sự bền vững văn hóa Huế trong môi trường văn hóa Âu Mỹ hơn 
nửa thế kỷ qua, cảm ơn đất trời xứ Huế rất bình yên trong suốt thời gian TS.Vũ Duy Thức 
đến Huế. Mong sao trong các chuỗi hoạt động giúp Huế của TS.Thức trong tương lai cũng 
sẽ được hạnh phúc như thế. n

TS. Vũ Duy Thức từng học tại Đại học Carnegie 
Mellon (CMU), Hoa Kỳ. Đến với công nghệ robot và 
trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ năm thứ hai đại học, 
Vũ Duy Thức đã bắt tay vào nghiên cứu hệ thống 
đa tác nhân trong trí tuệ nhân tạo. Chưa học hết 
đại học, anh đã công bố 3 công trình nghiên cứu 
và xuất bản 3 bài báo khoa học về AI. Vũ Duy Thức 
dành tiếp 5 năm nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo ở 
bậc học tiến sĩ. Năm 2010, ở tuổi 28, anh trở thành 
người Việt trẻ nhất từng nhận bằng Tiến sĩ tại ĐH 
Stanford, một đại học hàng đầu về CNTT tại Hoa Kỳ. 

Vũ Duy Thức được biết đến như là một “serial 
entrepreneur” – thuật ngữ chỉ những người từng 
sáng lập hàng loạt công ty khác nhau. Một trong 
những startup của anh thời còn học Tiến sĩ là 
Katango - ứng dụng AI phân tích các mối quan hệ 
của người dùng trên mạng xã hội. Cuối năm 2011, 
sau khi Google mua lại Katango, anh và các cộng sự 
gia nhập nhóm phát triển Google+ và Android tại 
đây. Thời gian sau, Vũ Duy Thức rời khỏi việc làm ở 
các công ty lớn để tham gia sáng lập startup Tappy. 
Tappy là ứng dụng chat cho phép những người 
đang ở cùng một địa điểm (đặc biệt là các sự kiện) 

ts. vũ Duy thỨc 
“seRIAL eNTRepReNeUR” 

chia sẻ với sinh viên 
Đại học Huế về khởi nghiệp 

và trí tuệ nhân tạo 

có thể kết nối, trao đổi với nhau tức thì. Sau hơn 1 
năm hoạt động, Tappy đã được hãng game Weeby.
co mua lại.

Với kinh nghiệm khởi nghiệp sẵn có, anh tiếp tục 
đầu tư và làm cố vấn cho các startup tiềm năng đi 
sau như Umbala (ứng dụng chat video tự hủy hiện 
rất phổ biến tại Châu Âu), ELSA (app học phát âm 
tiếng Anh ứng dụng công nghệ AI) và startup robot 
KnightScope. Mới đây nhất là Robot Ohmni của 
OhmniLabs chăm sóc người cao tuổi.

Chia sẻ tại Đại học Huế, anh cho rằng nghiên cứu, 
kinh doanh và đóng góp cho xã hội là những lĩnh vực 
khó khăn cần phải dung hòa khi bắt đầu khởi nghiệp 
ngay từ khi còn đang học tiến sĩ. Vũ Duy Thức cùng 
với những người bạn có sáng lập Qũy học bổng 
Vietseeds giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn để 
theo học đại học, đào tạo kỹ năng mềm (quản lý thời 
gian, kỹ năng giao tiếp, cách viết CV xin việc …) trang 
bị những kỹ năng cần thiết để sinh viên dễ dàng tìm 
việc làm và các hoạt động thiện nguyện. Năm vừa 
qua, quỹ đã trao cho 300 sinh viên và dự kiến năm tới 
sẽ là 450 sinh viên tại Việt Nam, mỗi suất học bổng 
trị giá 1000 USD. n

Gần 500 sinh viên và cán bộ trẻ của 
Đại học Huế đã được truyền lửa về 
khởi nghiệp và trí tuệ nhân tạo trong 
buổi giao lưu với TS. Vũ Duy Thức.
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Lý thuyết hệ hình là một hệ pháp nghiên cứu 
sự phát triển. Văn học Việt Nam, do những đặc 
điểm riêng thuộc của mình, không phát triển nối 
tiếp như ở các nước phương Tây, mà gối tiếp như 
những làn sóng, con trước chưa tan thì con sau đã 
tới, hay đúng hơn vừa là nối tiếp vừa là gối tiếp. 
Bởi vậy, văn học Việt Nam tiếp cận từ lý thuyết 
hệ hình chẳng những tránh được một cái nhìn 
tuyến tính, giản đơn mà còn thấy được sự vận 
động nội tại, đặc biệt tính liên tục qua những đứt 
đoạn của nó. Từ một cái nhìn như vậy, tôi muốn 
nói về phê bình nói chung và phê bình cụ thể qua 
cuốn sách “Ba chiều cạnh của phê bình” của Hoàng 
Thị Huế do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành đầu 
năm 2018.

Phê bình văn học giống như một khối kim tự 
tháp nhiều mặt, mà ở đây tôi chỉ nói về ba mặt, 
hoặc ba chiều kích, của nó: phê bình thơ, phê bình 
văn (xuôi) và phê bình văn hóa. Với phê bình thơ và 
phê bình văn xuôi thì phụ thuộc rất nhiều vào đặc 
trưng thể loại của chúng, còn phê bình văn hóa thì 
là đích đến của cả hai phê bình trên. Ba chiều cạnh 
này của phê bình tuy không đồng đẳng, nhưng bình 
đẳng trong mục đích của mình.

Thơ là ngôn ngữ tự quay về với chính bản thân 
nó. Nghĩa của thơ, vì vậy, nằm ở chính ngôn ngữ, 
nói khác, ở quan hệ giữa chữ và nghĩa, hay giữa chữ 
và bóng chữ. Thơ tiền hiện đại thì nghĩa đi trước 
chữ. Nhà thơ có một ý tưởng rồi thì tìm câu chữ để 
thể hiện ý tưởng đó. Thơ hiện đại thì, ngược lại, chữ 
đi trước nghĩa, dĩ nhiên không phải là nghĩa tự vị, 
nghĩa tiêu dùng. Có chữ trước, rồi bắt các con chữ 
ấy tiếp xúc với nhau trong mối quan hệ văn bản, 
thì sẽ phát sinh nghĩa mới. Đó là lý do Mallarmé 
nói: Tôi không làm thơ với các ý tưởng, tôi làm thơ 
với những con chữ. Còn Trần Dần, Lê Đạt thì tự gọi 
mình là «người làm công tác chữ», «người gây sự 
chữ», hoặc «phu chữ», chữ phu ở đây vừa là phu 
hồ, phu lục lộ, vừa là phu tử (bậc thầy). Thơ hậu 
hiện đại là chữ - nghĩa, nghĩa - chữ đuổi bắt nhau 
như trong trò chơi rồng rắn của tuổi nhỏ. Thơ hậu 
hiện đại, như vậy, có vẻ chiết trung, nhưng là chiết 
trung mới, một chiết trung trên cơ sở văn hóa hậu 
hiện đại.

Văn, nhất là văn tiểu thuyết, thì quan trọng 
nhất là kể/viết. Tiểu thuyết tiền hiện đại là kể một 
câu chuyện. Ở đây, câu chuyện/ cuộc phiêu lưu 
là quan trọng nhất, làm sao cho câu chuyện tự 

thân nó đã ly kỳ, hấp dẫn, hay dễ làm động lòng 
người đọc, còn cách kể câu chuyện ấy chỉ là thứ 
yếu. Nhưng sang tiểu thuyết hiện đại, thì cách kể/
viết lên ngôi, thậm chí là tất cả. Bởi lẽ, câu chuyện 
bây giờ không còn quan trọng nữa, vì “biết rồi, 
khổ lắm, nói mãi”, nên chỉ có cách kể/viết, tức 
cái nhìn riêng, mới có khả năng làm mới nó. Như 
vậy, nếu tiểu thuyết tiền hiện đại là viết về cuộc 
phiêu lưu, thì tiểu thuyết hiện đại là cuộc phiêu 
lưu của cái viết. Đến tiểu thuyết hậu hiện đại, thì 
cả cách kể cũng không còn quan trọng nữa, mà 
lúc này quan trọng chính là sự tự ý thức về cách 
kể, tức kể về kể, hoặc viết về viết.

Phê bình tiền hiện đại là phê bình ngoại quan, 
tức lấy những yếu tố ngoài tác phẩm như tiểu sử 
tác giả, hiện trạng văn hóa, xã hội, điều kiện kinh 
tế, giai cấp xuất thân…, như là một tham số đã biết 
để soi chiếu vào tác phẩm như một tham số chưa 
biết, ít nhiều theo nguyên tắc loại/ ngoại suy. Phê 
bình hiện đại là phê bình nội quan, tức đi tìm những 
“mắt thơ”, mã nghệ thuật ở, và đôi khi chỉ ở, trong 
văn bản, trên các phương diện thủ pháp, phong 
cách, cấu trúc… của tác phẩm. Phê bình nội quan 
không chỉ đi tìm nghĩa chủ ý do tác giả ký thác/ 
cài đặt vào văn bản, mà chủ yếu đi tìm nghĩa kiến 
tạo do phân tích văn bản mà thành. Như vậy, nghĩa 
kiến tạo do người đọc, mà trước hết do “siêu người 
đọc”, tức nhà phê bình, tạo nên. Mà mỗi người đọc 
đều có sự hiểu khác nhau, do trải nghiệm đời sống 
và trải nghiệm thẩm mỹ, tức văn hóa khác nhau, 
nên kiến tạo ra những nghĩa không như nhau. Lúc 
này phê bình văn học chuyển trọng tâm từ văn bản 
sang người đọc. Phê bình hậu hiện đại, vì thế, là 
phê bình nội - ngoại quan.

(Giới thiệu Ba chiều cạnh của phê bình1 của tác giả Hoàng Thị Huế)
Về các chiều cạnh của phê bình

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2018

■ PGS.TS. Đỗ Lai ThÚy
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Có điều đáng lưu ý là ở/ cả phê bình tiền hiện 
đại lẫn phê bình hậu hiện đại có yếu tố ngoại 
quan, nhưng chúng khác nhau về thực chất. 
Ngoại quan của phê bình hậu hiện đại không 
phải là một yếu tố biết trước, mớm trước như ở 
phê bình tiền hiện đại, mà đã trải qua một quá 
trình phân tích nội quan, rồi từ đó mới quy dẫn 
đến ngoại quan. Như vậy, ngoại quan hậu hiện 
đại là cái chưa biết, cái đến sau, do chính sự khái 
quát nghệ thuật của tác phẩm đặt ra. Và, cái 
ngoại quan này, như trên đã nói, là những vấn đề 
văn hóa. Với hậu hiện đại, phê bình văn học thực 
chất là phê bình văn hóa.

Phê bình văn học Việt Nam đến nay đã/ đang 
trải qua hai lần thay đổi hệ hình. Lần thứ nhất từ 
thời hiện đại (ngoại quan) sang chủ nghĩa hiện đại 
(nội quan), có thể coi như đã hoàn thành. Lần thứ 
hai từ hiện đại (nội quan) sang hậu hiện đại (nội - 
ngoại quan), thì đang còn tiếp diễn. Sự thành công 
vang dội của những công trình phê bình hiện đại 
đã làm nấn ná bước chân phê bình.Hơn nữa, “nỗi 
sợ khoảng trống” hậu hiện đại đã cầm tù phê bình 
trong sự tự trị văn bản. Phê bình văn học Việt Nam 
lúc này đang dần dần trở nên khép kín, xa rời cuộc 
sống do thứ ngôn ngữ chuyên môn khó hiểu của 
nó. Để phá vỡ tính đặc tuyển này, phê bình văn học 
phải nhanh chóng chuyển sang phê bình văn hóa. 
Với phê bình văn hóa, nó sẽ tạo ra, một mặt, sự gắn 
kết với các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn 
khác, nhằm xây dựng phương pháp nghiên cứu 
liên/ xuyên ngành. Mặt khác, vấn đề văn hóa hiện 
nay ở/ của Việt Nam chủ yếu là những vấn đề Việt 
Nam học. Tham gia giải quyết các vấn đề trên, phê 
bình văn học Việt Nam nói riêng và sáng tác văn 
học nói chung, sẽ trở lại với đời sống, với “thế giới 
sống” trên một tư cách khác.

Bàn về phê bình và hiện trạng của phê bình 
văn học Việt Nam hiện nay, Ba chiều cạnh của 
phê bình, với những bài viết cụ thể, phong 
phú, mang sắc màu, cảm xúc, dấu ấn riêng của 
tác giả Hoàng Thị Huế, ở ba mặt, hoặc ba chiều 
kích, là: phê bình thơ, phê bình văn (xuôi) và 
phê bình văn hoá. Đấy là những nghiên cứu 
trường hợp. Người đọc có thể bắt gặp ở sách 
này những gương mặt tiêu biểu hoặc còn chưa 
tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện nay, đặc 
biệt là vùng văn hoá Huế. Nhưng bài nghiên 
cứu về họ đều bộc lộ được cái nhìn, cảm xúc, ý 
tưởng của tác giả. Mỗi trường hợp được nghiên 
cứu trong sách này vừa có giá trị tự thân vừa 
có giá trị tương quan để cuốn sách trở thành 
một chỉnh thể. Và chỉ trong cái nhìn mang tính 
chỉnh thể như vậy, thì người đọc mới thấy được 
hết giá trị của tác phẩm.

Về phê bình thơ, tác giả nghiên cứu các nhà Thơ 
mới tiêu biểu như Nguyễn Bính (Lãng mạn), Bích 
Khê (Tượng trưng), Hàn Mặc Tử (Siêu thực), (Lãng 
mạn → Tượng trưng → Siêu thực) một mặt, và Trần 

Dần, Lê Đạt (Thơ hiện đại chủ nghĩa), một mặt 
khác, để thấy đây là hai đầu của một hành trình 
cách tân thơ Việt. Đồng thời, qua đó sự vận động 
của thể loại thơ: từ thơ luật kiểu mới (thơ 7 chữ, 8 
chữ của Thơ mới) đến thơ tự do của Trần Dần, Lê 
Đạt. Đây cũng chính là quá trình vận động của cái 
tôi từ đơn ngã sang đa ngã của thơ Việt đương đại. 
Thế giới nghệ thuật của các nhà thơ này được tác 
giả nghiên cứu ở tầng sâu nhất của nó “vô thức 
sáng tạo của người nghệ sĩ”.

Về phê bình văn, tác giả nghiên cứu “truyện 
ngắn Phan Khôi” để tìm ra một trong những điểm 
khởi đầu của “tiến trình hiện đại hóa văn xuôi Việt 
Nam”. Sau đó là nghiên cứu những dấu mốc/thành 
tựu nghệ thuật qua nghệ thuật sử dụng ánh sáng 
và bóng tối trong “Chữ người tử tù” của Nguyễn 
Tuân và “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, ngôn ngữ 
trong truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao, rồi 
từ đó nhân vật trong truyện ngắn Cao Duy Sơn, 
kết cấu nghệ thuật trong tiểu thuyết “Paris 11 
tháng 8” của Thuận, cổ mẫu, biểu tượng, huyền 
thoại trong “Đội gạo lên chùa” của Nguyễn Xuân 
Khánh, hành trình khám phá bản thể trong tiểu 
thuyết “Đàn trời” của Cao Duy Sơn. Ở đây, người 
đọc cũng thấy được đường dây ngầm ẩn mà tác 
giả giăng mắc từ Phan Khôi qua Nam Cao, Thạch 
Lam, rồi Nguyễn Xuân Khánh, Cao Duy Sơn, cuối 
cùng đến Thuận. Đó là con đường hòa nhập thế 
giới đầy quanh co, ngập ngừng, do dự, thậm chí có 
lúc, có nơi quay đầu lại của văn xuôi Việt Nam từ 
tiền hiện đại đến hiện đại.

Về phê bình văn hóa, tác giả, là người sinh 
ra và lớn lên ở Huế, hiểu văn hóa Huế như một 
người con, nhưng với tư cách nhà nghiên cứu 
thì hiểu văn hóa Huế như một vùng văn hóa/văn 
hóa vùng. Bởi vậy, tác giả đi tìm dấu ấn văn hóa 
Huế ở những nhà văn, nhà thơ đã đành mà cả ở 
những người không-Huế như Hàn Mặc Tử với xứ 
Huế qua “Đây thôn Vỹ Dạ”, hoặc trong các truyện 
ngắn của Trần Thùy Mai, hoặc sắc thái văn hóa 
Huế trong thơ của một số nhà Thơ mới. Nhưng, 
có lẽ quan trọng hơn là đi tìm văn hóa, đúng hơn 
đường dây văn hóa → văn học → văn hóa của các 
nhà văn, nhà thơ qua sự thức nhận văn hóa trong 
ngôn ngữ Thơ mới, các quy ước văn hóa trong 
ngôn ngữ nghệ thuật, huyền thoại về lửa trong 
thơ Việt Nam sau 1986, và cuối cùng là con người 
vừa như chủ thể vừa như khách thể của văn hóa 
trong thơ Việt đương đại. Phê bình văn hóa, quả 
vậy, rất khó vì văn hóa không là cái gì cả nhưng 
lại có mặt ở tất cả mọi cái, dĩ nhiên đó là khuôn 
mặt ẩn dấu.

Tách ra những chiều cạnh của phê bình là công 
việc của nhà nghiên cứu để đưa đến một nhận thức 
lí tính vẫn còn yếu/thiếu ở/của Việt Nam. Nhưng 
chia ra để rồi hợp lại, bởi không chỉ văn học là một 
chỉnh thể mà với con người hiện nay là trí tuệ, cảm 
xúc và tư duy phức hợp. n
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Dự án “Thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở 
vùng duyên hải Bắc Trung bộ của Việt Nam: 
Phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập 
mặn bị suy thoái” (tên viết tắt: Dự án CFR) được 
tài trợ bởi Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, 
và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức 
(BMU) thông qua Chương trình Sáng kiến Thích 
ứng Biến đổi Khí hậu (IKI). Dự án do Viện Tài 
nguyên và Môi trường, Đại học Huế (IREN) và 
Công ty UNIQUE - Forestry and Land use cùng 
phối hợp thực hiện trong thời gian 4 năm (từ 
2018 đến 2022) tại 3 địa phương là Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Dự án sẽ tăng khả năng thích ứng của người 
dân địa phương ở vùng duyên hải Bắc bộ Việt 
Nam thông qua phục hồi và cải thiện các chức 
năng bảo vệ của các cồn cát và cửa sông bị suy 
thoái, thông qua 3 mục tiêu cụ thể: Chứng minh 
tính khả thi kỹ thuật của các biện pháp thích 
ứng cụ thể, dựa vào hệ sinh thái (EbA); Giảm 
thiểu hiệu quả tính dễ bị tổn thương của cộng 
đồng địa phương; Tăng cường sinh kế thông 
qua các mô hình kinh doanh bền vững cho các 
rừng ngập mặn được phục hồi ở các cửa sông.

Đụn cát ven biển ở Thừa Thiên Huế góp phần 
quan trọng trong kiến tạo nguồn nước cho cư dân 
địa phương và canh tác nông nghiệp

Khảo sát vườm ươm cây giống tại tỉnh Quảng Trị 

ViệN Tài NguyêN Và Môi TrườNg, Đại Học Huế 
Triển khai Dự án “Thích ứng dựa vào hệ sinh thái ở vùng duyên hải Bắc Trung bộ 
của Việt Nam: phục hồi và đồng quản lý cồn cát và rừng ngập mặn bị suy thoái”

Đối tượng hưởng lợi của dự án sẽ là người 
dân địa phương khu vực nông thôn dọc vùng 
duyên hải Bắc Bộ mà trực tiếp là các tỉnh Quảng 
Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Dự án đã tổ chức Hội thảo khởi động giới 
thiệu dự án vào ngày 29/8/2018 tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế, ngày 06/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội 
và ngày 27/9/2018 tại tỉnh Quảng Bình. Dự án 
đã tiến hành khảo sát khu vực cồn cát và rừng 
ngập mặn, kiểm tra các vườn ươm cây giống tại 
khu vực nghiên cứu.

Trong thời gian tới, Dự án CFR sẽ tiến hành 
các hoạt động: Tổ chức hội thảo khởi động giới 
thiệu tại tỉnh Quảng Trị vào tháng 11/2018; 
Hoàn thiện các điều khoản tham chiếu (TOR) 
và hợp đồng với đối tác; Xây dựng bộ cơ sở dữ 
liệu trồng rừng; Thu hoạch hạt giống và chuẩn 
bị vườn ươm; Trồng cây bản địa trên 450 ha cồn 
cát và 50 ha cửa sông tại khu vực nghiên cứu; 
Phổ biến cách tiếp cận của dự án và các hội 
thảo cho các bên liên quan để hỗ trợ nhân rộng 
EbA bảo vệ ven biển trong tương lai,... n

Anh Tuấn 
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cây thắt nghẹt, lớp địa y, tảo, dương xỉ; làm đai chống 
bảo vệ các cành có nguy cơ gãy đổ; tỉa cành tạo tán), 
nhóm giải pháp cải thiện môi trường chung quanh (vệ 
sinh và loại bỏ các vật thải quanh gốc cây; trục hạ các cây 
lâm nghiệp quanh cây Thị có khả năng gây ảnh hưởng 
tiêu cực; di dời cột điện ra khỏi không gian tán cây Thị…) 
và nhóm giải pháp dựạ vào cộng đồng (có quy định cụ 
thể để khách tham quan, hành hương hạn chế đốt nến, 
hương, vàng mã dưới gốc cây; thiết lập các biện pháp 
quản lý bằng nội quy bảo vệ cây Thị; xây dựng quỹ chăm 
sóc, bảo tồn cây Thị; tuyên truyền nâng cao ý thức cho 
người dân về việc bảo vệ cây di sản...).

Để góp phần cho việc cứu hộ, bảo vệ, chăm sóc 
hiệu quả cây Thị di sản Phước Tích, nhiều đại biểu cũng 
đã góp thêm một số biện pháp với mong muốn Viện 
TN&MT-ĐHH tham khảo bổ sung để tăng tính hiệu quả 
cho việc bảo tồn cây Thị di sản trong thời gian trước mắt 
và lâu dài như: (i) Cần có quy định bảo vệ cây Thị di sản 
để giảm tác động tiêu cực từ phía người dân địa phương 
cũng như khách tham quan; (ii) Vận động cộng đồng địa 
phương đóng góp công của để tôn tạo cảnh quan cho 
không gian cây Thị; (iii) Gắn liền việc bảo tồn cây Thị 
với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng kế 
hoạch cụ thể ngắn hạn, dài hạn để kiến nghị UBND xã, 
huyện hỗ trợ; (iv) Tăng cường truyền thông cây Thị di sản 
thông qua sản phẩm du lịch như tạo hình cây Thị di sản 
trên đồ gốm, nhân giống cây thị con…

Buổi Hội thảo đã thu hoạch được nhiều kết quả khả 
quan. Đây là một thành công đáng ghi nhận. Với những 
gì thu hoạch được từ buổi Hội thảo, Viện TN&MT-ĐH sẽ 
có được những giải pháp khả thi, hoàn chỉnh để cùng 
địa phương ra tay bảo tồn bền vững cây Thị di sản, một 
báu vật của làng cổ Phước Tích nói riêng và tỉnh Thừa 
Thiên Huế nói chung. n

Bảo tồn 
cây thị 
Di sản 

ở làng cổ 
phước Tích

                 ■ Đỗ XuÂN CẩM Cây Thị di sản bên Miếu cổ

Cây Thị di sản ở làng cổ Phước Tích là một trong năm 
(5) cây cổ thụ ở Thừa Thiên Huế đã được công nhận là 
cây di sản Việt Nam. Do ảnh hưởng của chiến tranh, tác 
động tiêu cực của thời tiết khí hậu, các đối tượng sinh 
vật ký sinh, hoại sinh và bì sinh, cây ngày càng rỗng ruột, 
vỏ cây bị tổn thương, nhiều cành nhánh bị mục gãy hoặc 
có nguy cơ gãy đổ… khiến cây ngày càng tiềm ẩn nguy 
cơ bị chết đứng hoặc có thể gãy đổ khi gặp gió bão 
lớn. Đứng trước tình trạng này, Ban Quản lý Di tích địa 
phương đã có công văn đề nghị các cấp Bảo tồn Di tích 
trung ương giúp đỡ. Qua đó, ngày 05/9/2018, Viện Bảo 
tồn Di tích và Viện Tài nguyên và Môi trường-Đại học 
Huế (Viện TN&MT-ĐHH) đã ký kết Hợp đồng về việc 
“Khảo sát cây Thị di sản ở làng cổ Phước Tích, xây dựng 
các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo sự tồn tại, sinh trưởng 
của cây”. 

Ngay sau khi ký hợp đồng, Viện TN&MT-ĐHH đã 
thành lập một tổ công tác để khảo sát hiện trường, xác 
định các yếu tố ảnh hưởng và các yếu tố tác động tiêu 
cực gây hại cây Thị di sản nhằm đưa ra các giải pháp kỹ 
thuật khả thi để cứu hộ, bảo vệ và chăm sóc cây. Sau 
khi khảo sát hiện trạng, đánh giá thực tiễn, ngày 01 
tháng 10 vừa qua, Viện TN&MT-ĐHH đã tổ chức Hội 
thảo tham vấn “Xây dựng các biện pháp kỹ thuật để đảm 
bảo sự tồn tại, sinh trưởng của cây Thị di sản tại làng 
cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế” tại làng cổ Phước Tích do TS. Hồ Đắc 
Thái Hoàng – Viện trưởng Viện TN&MT-ĐHH chủ trì với 
sự tham dự của đại diện chính quyền cấp xã, làng, Ban 
Quản lý Di tích địa phương, đại diện người dân và các 
nhà khoa học liên quan.

Tại Hội thảo, TS. Trương Thị Hiếu Thảo – khoa Sinh 
học, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế đã trình bày 
danh mục các loài thực vật bì sinh trên vỏ cây Thị bao 

gồm Địa y, Rêu, Dương xỉ, Phong 
lan và cả cây thắt nghẹt họ Dâu tằm 
(Moraceae) đang phát triển mạnh. 
TS. Trương Thị Hiếu Thảo cũng cho 
rằng việc người dân trồng cây vây 
quanh không gian cây Thị cũng là 
tác nhân tiêu cực cần lưu ý. 

TS. Lê Anh Tuấn – văn hoá, nghệ 
thuật thuộc Phân viện Văn hoá 
Nghệ thuật Quốc gia tại Huế đã nêu 
lên những tác động tiêu cực mang 
tính xã hội như tín ngưỡng, phong 
tục tập quán, ý thức của người dân, 
lịch sử, di sản … đối với sự tồn vong 
của cây Thị. ThS. Trần Hiếu Quang 
cán bộ Viện TN&MT-ĐHH đã đưa ra 
ba (3) nhóm giải pháp kỹ thuật để 
cứu hộ, bảo vệ và chăm sóc cây Thị 
di sản, bao gồm nhóm giải pháp tác 
động trực tiếp lên cây Thị (loại bỏ 
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Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Tổ chức 
Quacquarelli Symonds (QS) đã công bố bảng 
xếp hạng đại học Châu Á năm 2019 (QS Asia 
University Rankings 2019). Đây là bảng xếp 
hạng uy tín được giới chuyên môn và các 
trường đại học Việt Nam mong đợi nhất trong 
năm, do có phạm vi châu lục và các tiêu chí, 
phương pháp xếp hạng khá thích hợp đối với 
đại học Việt Nam.

Năm nay, QS mở rộng danh sách “tốp 
500” trường đại học hàng đầu Châu Á, thay 
vì “tốp 400” ở năm 2018 và “tốp 350” ở năm 
2017. Trong “tốp 500” này có 7 đại học, 
trường đại học Việt Nam gồm: Đại học Quốc 
gia Hà Nội (thứ 124), Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh (thứ 144), Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội (đồng hạng 261-270), Trường 
Đại học Tôn Đức Thắng (đồng hạng 291-
300), Trường Đại học Cần Thơ (đồng hạng 
351-400), Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng 
(đồng hạng 451-500). 

Như vậy, so với lần xếp hạng năm 2018, 
thứ hạng của Đại học Huế đã bị giảm, từ nhóm 
đồng hạng 351-400 xuống nhóm 451-500. Đại 
học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh và Trường Đại học 
Cần Thơ cũng bị giảm thứ hạng so với xếp hạng 
năm 2018.

QS đã có một số điều chỉnh trong các tiêu 
chí và trọng số xếp hạng. Cụ thể, QS đã thêm 
một tiêu chí mới là Mạng lưới nghiên cứu quốc 
tế (International Research Network) - đánh giá 
mức độ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu 
khoa học thông qua chỉ số đa dạng đối tác 
nghiên cứu - với trọng số 10%, đưa tổng số 
tiếu chí xếp hạng lên 11, so với 10 của các năm 
trước. Trọng số của tiêu chí tỷ lệ giảng viên/
sinh viên giảm từ 15% xuống còn 10%, của 
tiêu chí số bài báo tính trên đầu giảng viên 
giảm từ 10% xuống còn 5%.

Tiêu chí uy tín đối với các nhà tuyển dụng 
năm nay của ĐHH tăng lên so với xếp hạng năm 
2018. Ngay trong lần đầu được áp dụng, tiêu chí 
mạng lưới nghiên cứu quốc tế của Đại học Huế 

XẾp hạng đại học châu á 2019
ĐẠI HỌC HUẾ THUỘC Tốp 500 TRườNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐầU

đã đóng góp điểm số cao nhất so với 10 tiêu 
chí còn lại vào tổng số điểm xếp hạng.

Một điểm đáng lưu ý là QS đã sử dụng số 
liệu công bố quốc tế trên SCOPUS giai đoạn 
2012-2016 và số trích dẫn trên SCOPUS giai 
đoạn 2012-2017 để tính điểm cho các tiêu 
chí liên quan trong xếp hạng 2019. Các đơn 
vị như 2 đại học quốc gia, Trường Đại học Tôn 
Đức Thắng, Trường Đại học Bách khoa đã đầu 
tư cho xếp hạng QS rất sớm, ngay từ những 
năm đầu của các giai đoạn này nên nay đã 
vào “mùa thu hoạch”. Trong khi đó, Đại học 
Huế chỉ mới quan tâm mạnh mẽ và đầu tư 
cho xếp hạng QS trong 2-3 năm lại đây, nên 
dù có sự gia tăng đáng kể số lượng công bố 
quốc tế  trong các năm 2017-2018 nhưng 
chưa thể đóng góp vào kết quả xếp hạng. 
Hơn nữa, trong năm 2018, lần đầu tiên Đại 
học Huế đã tiến hành rà soát, chuẩn hóa các 
số liệu về giảng viên, sinh viên, trao đổi và 
hợp tác quốc tế,..., nhiều số liệu khi được đưa 
về đúng thực tế đã giảm đi so với số liệu thô 
của các năm trước mà QS lấy để xếp hạng.

Hy vọng với sự “xốc lại” về số liệu thống 
kê và sự tăng trưởng khá nhanh của công bố 
quốc tế trong thời gian gần đây, thứ hạng 
của Đại học Huế trong các lần xếp hạng tiếp 
theo của QS sẽ được cải thiện. n

Phạm Khắc Liệu
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Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phân bổ cho Đại học Huế tuyển mới 12.613 
chỉ tiêu đào tạo ĐH hệ chính quy cho 124 ngành học. Kết thúc quá trình tuyển sinh, có 8.643 
thí sinh nhập học vào các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng 
Trị. Trong đó, các trường thành viên có tỉ lệ thí sinh nhập học cao là: Trường ĐH Ngoại ngữ 
(102,34%); Trường ĐH Kinh tế (98,41%); Trường ĐH Y Dược (91,85%), Khoa Du lịch (80,73%), 
Trường ĐH Luật (79,18%).

Công tác tuyển sinh cao học năm 2018 được tiến hành 2 đợt trong tháng 4 và tháng 9 tại 7 địa 
điểm: Huế, Đồng Nai, An Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Trị. Số thí sinh đăng ký dự thi 
cao học cả hai đợt là 2.411; số thí sinh đến dự thi là 2.159, đạt 89,5%. Trong đợt 1, có 976 thí sinh 
trúng tuyển, đạt tỷ lệ 98,8%; đợt 2 có 1.145 thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển, đạt tỷ lệ 97,8%.

Về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018, công tác tuyển sinh được đánh giá thực hiện 
nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế và quy trình xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh 
trong quá trình đăng ký xét tuyển và tiếp cận các thông tin liên quan đến kết quả xét tuyển, đổi 
mới phương thức quảng bá và tư vấn tuyển sinh. Đặc biệt, công tác đào tạo sau đại học ngày 
càng khẳng định vị trí và uy tín ở miền Trung – Tây Nguyên và các tỉnh đồng bằng Nam bộ, số thí 
sinh thi tuyển cao học vào Đại học Huế ngày càng ổn định và tăng dần đều.

Nhìn chung tuyển sinh 2018 của Đại học Huế khá thành công, nhiều tập thể, cá nhân có những 
cách làm sáng tạo, đóng góp cho tuyển sinh Đại học Huế. Ngay sau hội nghị tổng kết tuyển sinh 
2018, Đại học Huế triển khai ngay các công việc chuẩn bị cho tuyển sinh 2019, sắp xếp lại các 
ngành khó tuyển. Đại học Huế sẽ tập trung chú ý đến vấn đề thu hút sinh viên nước ngoài đến 
học tập, trao đổi.

Trong hội nghị tổng kết tuyển sinh 2018, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên 
quan đến công tác tuyển sinh năm 2018, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tạo ra hiệu quả 
hơn trong công tác tuyển sinh đại học và sau đại học trong năm tiếp theo.

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2018 của Đại học Huế kiến nghị, đề xuất Bộ GD&ĐT cần 
ban hành sớm Quyết định việc giao chỉ tiêu tuyển sinh hoặc điều chỉnh chỉ tiêu hằng năm cho 
các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị để Đại 
học Huế chủ động trong việc ra thông báo tuyển sinh. Bộ GD&ĐT cũng cần ban hành sớm chủ 
trương, quy chế và các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh.

PV

sắp xếp lại ngành nghề 
chuẩn bị cho tuyển sinh 2019
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Trong những năm trở lại đây, Việt 
Nam chú trọng xây dựng phong trào khởi 
nghiệp. Nhiều chính sách, nhiều cuộc thi 
được tổ chức để tìm kiếm những ý tưởng 
khởi nghiệp. Theo dõi trong số đó, hầu 
hết người ta quan tâm đến những ý tưởng 
về thị trường, công nghệ, dịch vụ, du lịch, 
lĩnh vực nông nghiệp ít được chú ý. Tại 
sao sinh viên nông lâm lại không chọn 
con đường khởi nghiệp từ nông nghiệp, 
từ chính ruộng đồng đã nuôi họ lớn lên và 
học hành thành công.

Chúng ta đang đứng trước rất nhiều 
nguy cơ, mà có lẽ nguy cơ lớn nhất ảnh 
hưởng đến con người là sự lạm dụng hóa 
học trong canh tác nông nghiệp. Vì năng 
suất, vì lợi nhuận người ta có thể thả vào 
rau, quả, lương thực thực phẩm hàng năm 
hàng triệu tấn hóa chất độc hại. 

Khởi nghiệp từ nông nghiệp, từ chính 
mảnh đất nơi mình sinh ra lớn lên là giải 
pháp đúng đắn. Trung Quốc đang thành 

khởi nghiệp từ nông nghiệp “tử tế”
■ TS. NGuyễN VăN ĐứC

Dự án KHCN “Xây dựng vùng chuyên 
canh sản xuất củ hành tím đạt tiêu chuẩn 
VietGAP” là kết quả ban đầu của sự hợp 
tác của Trường Đại học Nông Lâm, Đai học 
Huế và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng 
Ngãi. Mục tiêu của dự án là xây dựng một 
vùng chuyên canh 20 ha sản xuất hành tím 
đạt tiêu chuẩn VietGAP; đào tạo đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong sản xuất 
hành tím theo tiêu chuẩn VietGAP và hỗ trợ 
chuỗi tiêu thụ sản phẩm hành tím nhằm gia 
tăng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.

Ớt A Riêu ở vùng 
Đông Giang 
(Quảng Nam) 
có nguồn gốc từ 
con chim chào 
mào, A Riêu theo 
tiếng người Cơ 
Tu nghĩa là con 
chim chào mào. 
Những con chim 
chào mào ăn trái 
ớt ở rừng, sau đó 

thải phân ra kèm hạt và mọc lên cây ớt này. Cần 
phải có một nghiên cứu bài bản và hệ thống để 
bảo tồn và phát triển ớt A Riêu theo hướng hàng 
hóa, nhằm cải thiện thu nhập cho người đồng 
bào Cơ Tu, đa dạng hóa các sản phẩm trên thị 
trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người 
dân địa phương, cũng như các tỉnh thành lân 
cận như Đà Nẵng, Huế... Một số các sản phẩm 
được chế biến từ ớt A Riêu đã được nghiên 
cứu của nhóm TS. Nguyễn Văn Đức đưa ra thị 
trường như ớt muối A Riêu, măng ớt A Riếu, 
tương ớt A Riêu...

mình và phục vụ 
cộng đồng một cách 
tử tế nhất – làm 
nông nghiệp chính 
bằng cái tâm trong 
sáng của người 
nông dân. 

Khởi nghiệp 
bằng nông nghiệp 
“tử tế” truyền cảm 
hứng cho học trò 
và mọi người. Biết 
rằng còn quá nhiều 
thứ chông gai để trở 
thành một start-up 
đúng nghĩa nhưng 
vẫn phải cố gắng vì 
chính mình muốn 
những điều đó được 
lan tỏa. n

công với nông nghiệp công nghệ cao bằng 
biện pháp đưa sinh viên về tham gia sản 
xuất với người nông dân. Israel, Đan Mạch 
và nhiều nước châu Âu hiện nay cũng thu 
hút sinh viên nông nghiệp từ nước ta vào 
làm việc trong các nông trại - đây là cách 
để giúp người nông dân cải thiện sản 
xuất và cũng là phương pháp giúp sinh 
viên tiếp cận với cộng đồng. Trường ĐH 
Nông Lâm, Đại học Huế đã có những học 
trò thành công bằng cách khởi nghiệp từ 
Nông nghiệp và trong mỗi một tiết giảng, 
giảng viên trên giảng đường cũng khuyến 
khích sinh viên khởi nghiệp bằng nông 
nghiệp “tử tế”.

Người ta thường đề cập đến các mô 
hình nông nghiệp như: Nông nghiệp 
an toàn, nông nghiệp hữu cơ hay nông 
nghiệp tự nhiên… Theo tôi, ”nông nghiệp 
tử tế” mới đầy đủ cả về mặt khoa học 
lẫn nhân văn. Nông nghiệp tử tế là sản 
xuất nông nghiệp cho mình, gia đình 
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Hội nghị quốc tế chuyên đề Tài chính và Ngân hàng tại Việt 
Nam 2018 (VSBF 2018) được Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế, Hội các 
Nhà khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp AVSE và Cộng đồng 
Quốc tế cho sự Phát triển Kinh tế Tài chính ISAFE phối hợp tổ chức 
từ ngày 25-27/10/2018. Đây là lần thứ 3 Hội thảo quốc tế Tài chính 
& Ngân hàng tổ chức tại Việt Nam, sau hai lần tổ chức vào năm 2016 
tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và 2017 tại Trường Đại học Quốc tế, 
ĐHQGTPHCM. Hội nghị chuyên đề nhận được hơn 150 báo cáo và đã 
lựa chọn được 72 báo cáo xuất sắc nhất trình bày tại các phiên làm 
việc. Nội dung các báo cáo tập trung bàn thảo về các vấn đề trọng 
tâm cơ bản như: Định giá và phân bổ tài sản; Dịch vụ tài chính và điều 
tiết hệ thống ngân hàng; Quản trị doanh nghiệp; Tài chính doanh 
nghiệp; Quỹ đầu tư quốc gia và quỹ đầu cơ; Tài chính các thị trường 
mới nổi... Nổi bật tại Hội nghị lần này là sự góp mặt của hai chuyên 
gia tài chính hàng đầu thế giới, đó là Giáo sư Douglas Cumming từ 
Đại học Atlantic Florida (Hoa Kỳ) và Giáo sư Xavier Freixas từ Đại học 
Pompeu Fabra và trường Cao học Kinh tế Barcelona (Tây Ban Nha).

Hội nghị là cơ hội thúc đẩy sự hợp tác giữa Trường Đại học Kinh 
tế, Đại học Huế với các đối tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu, là diễn đàn trao đổi và chia sẻ kết quả nghiên cứu và thảo 
luận thực trạng, thách thức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. n

Hội nghị quốc tế chuyên đề 
Tài chính và Ngân hàng VsBF 2018

46

ĐẠI HỌC HUẾ - THÁNG 11 NĂM 2018



Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Sư Phạm Hokkaido, Nhật 
Bản; Trường Đại học Buriram Rajabhat, Thái Lan; Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc; 
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng đồng 
tổ chức Hội thảo quốc tế Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ 
IV. Hội thảo với mục tiêu tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học và báo cáo kết quả 
nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa giao tiếp và ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa trong 
giảng dạy ngôn ngữ và kết nối các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, giữa 
các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Hội thảo đã nhận được 150 bài toàn văn của các nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên, 
nghiên cứu sinh đến từ gần 40 trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. 
Hội thảo diễn ra trong 2 ngày (25, 26/10/2018) và có 2 báo cáo ở phiên toàn thể và 110 báo cáo 
ở 10 tiểu ban, trong đó 4 tiểu ban trình bày bằng Tiếng Anh và 6 tiểu ban trình bày bằng Tiếng 
Việt. Các báo cáo tại Hội thảo đều liên ngành, đa ngành như ứng dụng công nghệ thông tin vào 
giảng dạy môn biên phiên dịch, dạy thực hành tiếng; nghiên cứu tục ngữ, thành ngữ, văn hóa và 
ứng dụng vào giảng dạy; nghiên cứu ngôn ngữ từ góc độ văn hóa, liên văn hóa và áp dụng vào 
việc giảng dạy… Hội thảo là cơ hội tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học và báo cáo 
kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa giao tiếp và ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa 
trong giảng dạy ngôn ngữ; tạo kết nối cho trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà 
nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế. n

Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành 
về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ IV 

TS. Bảo Khâm, Hiệu trưởng, Trưởng Ban tổ tặng quà lưu niệm cho đại diện các đơn vị đồng tổ chức
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Nhằm tăng cường sự gắn kết giao lưu, hỗ trợ các 
hoạt động học tập, đời sống văn hóa giữa sinh viên 
Việt Nam với các du học sinh Lào đang học tập tại 
Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Ngày 28/8/2018, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Luật đã thành lập Tổ Hỗ 
trợ cho người nước ngoài học tập tại Trường. Trên cơ 
sở đó, Nhà trường triển khai các hoạt động hỗ trợ 
như: bổ túc tiếng Việt, bổ trợ kiến thức chuyên ngành, 
hướng dẫn các hoạt động đào tạo, tổ chức các hoạt 
động ngoại khóa, văn hóa nghệ thuật giữa hai quốc 
gia Việt Lào.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động trong học kỳ 1, 
năm học 2018- 2019, ngày 20/10/2018 tại Trường Đại 
học Luật, Tổ Hỗ trợ sinh viên nước ngoài phối hợp 
cùng với BCH Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên đã tổ 
chức buổi lễ công bố Quyết định thành lập CLB Hữu 
nghị sinh viên Việt – Lào và Hội thi Nấu ăn giao lưu 
ẩm thực giữa hai quốc gia. Hoạt động đã thu hút sự 
tham gia đông đủ của 72 du học sinh Lào đang học 

Trường ĐH LUậT, ĐẠI HỌC HUẾ:

Ra mắt Câu lạc bộ Hữu nghị sinh viên Việt - Lào

tập tại Trường cùng sự tham gia của đại diện 11 CLB/
Đội/Nhóm trong Nhà trường.

Đây được xem là hoạt động tiền đề, thiết thực để 
Nhà trường tăng cường vai trò hỗ trợ người học, đặc 
biệt đối với các du học sinh Lào và là cơ sở để tiếp tục 
triển khai các hoạt động, tạo nhiều sân chơi giao lưu 
cho sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam đang học tập 
tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. n

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 
được phép đào tạo trình độ Tiến sĩ 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 1341/
QĐ-ĐHH về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đào tạo trình độ 
Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học, mã số 9420101. Đây là chương trình đào tạo song 
ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh), phù hợp cho ứng viên là người Việt Nam và người 
nước ngoài. 

Viện là một trong những đơn vị được đầu tư đầy đủ nhất về cơ sở vật chất phục 
vụ cho các nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu theo các hướng như Công nghệ gen, 
Công nghệ tế bào, Công nghệ enzyme, Công nghệ vi sinh, Miễn dịch học và vaccine. 
Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục được đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu 
khoa học và đào tạo.

Nghiên cứu sinh theo học chương trình Tiến sĩ tại Viện Công nghệ sinh học 
có khả năng nhận được các học bổng nghiên cứu (toàn phần hay từng phần) từ 
các phòng thí nghiệm hoặc từ người hướng dẫn. Ngoài ra, NCS cũng có cơ hội 
được tham gia hợp tác nghiên cứu ở nước ngoài thông qua các hoạt động hợp 
tác quốc tế của Viện và có cơ hội làm việc tại Viện sau khi hoàn thành chương 
trình đào tạo. n
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Từ ngày 29-31/10/2018, tại Bangkok, Thái Lan, SHARE 
đã trao chứng nhận hoàn thành đánh giá ngoài cơ sở giáo 
dục trong khu vực ASEAN (SHARE Institutional Assessments) 
cho Đại học Huế.

Trước đó, tháng 3/2018 Đại học Huế đã đón đoàn chuyên 
gia đến khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng cơ 
sở giáo dục gồm: GS. Jethro Newton từ Vương quốc Anh; 
GS. Simona Lache từ Romania; GS. Sofia Alisjahbana từ 
Indonesia; GS. Shahrir Abdullah từ Malaysia.  

Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục là một 
phần quan trọng trong chương trình thử nghiệm của dự 
án SHARE. Trong lần đánh giá này, Đại học Huế là cơ sở 
giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn, 
cùng với 10 thành viên khác đến từ 8 nước trong khối Đông 
Nam Á. Bộ tiêu chí Đoàn chuyên gia sử dụng là một sản 
phẩm hoàn toàn mới do dự án SHARE xây dựng, gồm 10 
tiêu chuẩn, bao gồm: 1.  Cơ sở giáo dục có trách nhiệm 
về chất lượng (The institution has primary responsibility for 
quality); 2.  Đảm bảo chất lượng  (ĐBCL) thúc đẩy sự cân 
bằng giữa tự chủ đại học và việc chịu trách nhiệm trước xã 
hội (Quality assurance - QA- promotes the balance between 
institutional autonomy and public accountability); 3.  ĐBCL 
là một quy trình tham gia, hợp tác xuyên suốt tất cả các cấp, 
kết hợp chặt chẽ giữa giảng viên, sinh viên và các bên liên 
quan (QA is a participatory and cooperative process across 
all levels incorporating involvement of academic staff, 
students, and other stakeholders); 4.  Văn hóa chất lượng 
đặt nền móng cho tất cả các hoạt động của cơ sở giáo dục 
(A quality culture underpins all institutional activities); 5.  
Hệ thống ĐBCL bên trong về mặt cấu trúc và chức năng 
được thiết lập và phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể  

(A structured and functional internal Quality 
Assurance system with clearly defined 
responsibilities is established); 6.  Hệ thống 
chất lượng được phổ biến và hỗ trợ bởi cấp 
quản lý cao nhất để đảm bảo việc thực thi 
hiệu quả và tính bền vững cao (The quality 
system is promulgated and supported by 
the top management to ensure effective 
implementation and sustainability); 7. Cơ 
sở giáo dục phải có đủ nguồn tài nguyên 
để thiết lập và duy trì một hệ thống chất 
lượng hiệu quả. (Sufficient resources for 
establishing and maintaining an effective 
quality system within the institution should 
be provided); 8.  Cơ sở giáo dục cần có 
một cơ chế chính thống để phê duyệt, định 
kỳ đánh giá và theo dõi các chương trình, 
khen thưởng (The institution should have 
formal mechanisms for approval, periodical 
reviews and monitoring of programmes and 
awards); 9.  Chất lượng được theo dõi và 

đánh giá thường xuyên nhằm đạt được mục tiêu cải tiến 
liên tục ở mọi cấp độ (Quality is regularly monitored and 
reviewed for purposes of continuous improvement at all 
levels); 10. Thông tin cập nhật, chính xác về cơ sở giáo dục, 
tất cả chương trình đào tạo, thành tựu, quy trình ĐBCL phải 
được hoàn toàn công khai (Relevant and current information 
about the institution, its programmes, achievements, and 
quality processes is accessible to the public). 

Đại học Huế là đơn vị duy nhất của Việt Nam được 
trao chứng nhận cùng với 9 trường đại học khác của khối 
ASEAN. 

SHARE được khởi động từ tháng 5/2015. Các đối tác 
bao gồm: British Council, Campus France, DAAD, EP-Nuffic, 
EUA (Hiệp hội các đại học Châu Âu) và ENQA (Hiệp hội Đảm 
bảo chất lượng Châu Âu). Các hợp phần của chương trình 
bao gồm: đối thoại chính sách, khung tham chiếu về chất 
lượng và đảm bảo chất lượng khu vực ASEAN, hệ thống 
chuyển đổi tín chỉ khu vực ASEAN, hệ thống chuyển đổi tín 
chỉ giữa ASEAN – EU, các chương trình học bổng trao đổi 
dành cho sinh viên.

Có 30 đại học khối ASEAN và 10 đại học khối EU tham 
gia chương trình. Trong đó Việt Nam có Đại học Quốc gia 
Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Đại học Huế. 

Với Chương trình SHARE, Đại học Huế tham gia vào việc 
trao đổi sinh viên, đón nhận sinh viên và gửi sinh viên đi học 
trong khu vực ASEAN và EU trong thời gian 1 học kỳ theo hệ 
thống trao đổi tín chỉ. Việc trao đổi sinh viên giữa các nước 
ASEAN và giữa ASEAN – EU đóng vai trò quan trọng trong 
việc đẩy mạnh hòa nhập, quốc tế hóa giáo dục đại học. n

Đại học Huế hoàn thành đánh giá ngoài 
cơ sở giáo dục trong khuôn khổ dự án sHARe

TS. Hoàng Tịnh Bảo, Trưởng ban Khảo thí, Đảm bảo chất lượng  
giáo dục (thứ tư từ trái sang, đại diện Đại học Huế nhận chứng nhận 

hoàn thành đánh giá ngoài cơ sở đào tạo của dự án SHARE
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Tiến sĩ Trần Viết Nhân Hào là giảng viên 
Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 
Huế, người nhận được Giải thưởng Nghiên 
cứu trẻ năm 2018 với công trình “Tán xạ hạt 
nucleon lên hạt nhân ở ngưỡng năng lượng 
thấp bằng phương pháp phiếm hàm mật độ” 
do Hội Vật lý lý thuyết trao trong Hội nghị 
Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 43 diễn 
ra từ 30/7 - 1/8/2018 tại Trung tâm Quốc tế 
Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) - TP. 
Quy Nhơn. Đây là giải thưởng được Hội Vật 
lý lý thuyết Việt Nam trao tặng hàng năm 
cho một nhà nghiên cứu trẻ duy nhất dưới 
35 tuổi, là hội viên chính thức của Hội. Mới 
đây, ngày 27/10/2018, với công trình “Ứng 
dụng xấp xỉ phiếm hàm năng lượng phụ 
thuộc vào mật độ để nghiên cứu cấu trúc và 
phản ứng hạt nhân” TS. Trần Viết Nhân Hào 
vinh dự được nhận Giải Nhất “Giải thưởng 
Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên 
trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” năm 
2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại học 
Huế tổ chức. 

PV: Kỳ vọng của anh đối với công trình 
đạt giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2018 do 
Hội Vật lý lý thuyết là gì?

TS. Trần Viết Nhân Hào:  Công trình 
«Low-energy nucleon-nucleus scattering 
within the energy density functional approach» 
(Tán xạ hạt nucleon lên hạt nhân ở ngưỡng 
năng lượng thấp bằng phương pháp phiếm 
hàm mật độ) là cụm gồm 3 công trình nghiên 
cứu của tôi và đồng nghiệp về các thông số vi 
mô đầu vào cho các phản ứng hạt nhân. Các 
kết quả thu được với kì vọng sẽ giúp giải quyết 
một phần nhỏ những khó khăn của cộng đồng 
vật lý hạt nhân thế giới khi nghiên cứu các hạt 
nhân không bền. Công trình được đăng trên 
tạp chí Physical Review C là một trong những 
tạp chí uy tín hàng đầu thế giới trong chuyên 
nghành Vật lý hạt nhân.

ts. trần viẾt nhân hào: 
Chọn đúng con đường 

và dũng cảm đi đến cùng
■ Mai LaN

TS. Trần Viết Nhân Hào (giữa) đón nhận giải nhất 
Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ 2018
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PV:  Nhân duyên nào đưa anh đến với công 
trình nghiên cứu khoa học này?

TS. Trần Viết Nhân Hào: Tôi may mắn có những 
người thầy là những chuyên gia nổi tiếng trên thế 
giới về lĩnh vực này như GS. Philippe Quentin (Đại 
học Bordeaux), GS. Nguyễn Văn Giai (Đại học Paris-
Sud), GS. Đào Tiến Khoa (Viện Khoa học Kĩ thuật 
hạt nhân Hà Nội) và TS. Nguyễn Đình Đăng (Viện 
nghiên cứu Hóa lý Nhật Bản). Chính họ là những 
người khổng lồ mà tôi được vinh dự đứng trên vai 
họ. Tôi rất biết ơn họ. Ngoài ra, tôi có sự giúp đỡ 
của các đồng nghiệp trẻ rất xuất sắc như : PGS. 
Nguyễn Quang Hưng (Trường Đại học Duy Tân), TS. 
Bùi Minh Lộc (Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí 
Minh) và Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phúc (Viện Khoa học 
Kĩ thuật hạt nhân Hà Nội). Họ là những người đồng 
hành với tôi để trải qua những khó khăn thường nhật 
khi thực hiện các nghiên cứu trên.

PV: Tiến sĩ có thể chia sẻ những khó khăn trong 
nghiên cứu?

TS. Trần Viết Nhân Hào: Làm nghiên cứu là 
một quá trình trải qua sự khổ hạnh. Một năm có 
ít ngày vui, trong khi ngày nào cũng gặp khó khăn 
cần giải quyết. Khó khăn lớn nhất là vượt qua chính 
mình và nhất là vượt qua sự sợ hãi.

PV: Anh đã vượt qua những khó khăn đó như 
thế nào?

TS. Trần Viết Nhân Hào: Người cha tuyệt 
vời của tôi, ông Trần Viết Điền vốn cũng là người 
nghiên cứu Vật lý và Lịch sử (Lăng mộ Hoàng Đế 
Quang Trung). Những lúc khó khăn tôi thường nhớ 
tới hình ảnh cha tôi ngồi làm việc thâu đêm suốt 
sáng và đam mê tột độ. Cho nên, bí quyết để vượt 
qua khó khăn của tôi là làm việc chăm chỉ.

PV: Công trình sẽ có giá trị ứng dụng thực tế 
như thế nào? Lợi ích mà nó sẽ mang lại?

TS. Trần Viết Nhân Hào: Hiện tại tôi và PGS. 
Nguyễn Quang Hưng (Trường Đại học Duy Tân) 
mong muốn xây dựng được một cơ sở dữ liệu 
cho 4 thông số đầu vào vi mô là: rào phân hạch 
hạt nhân, thế quang học, mật độ mức hạt nhân 
và hàm lực bức xạ. Nếu thành công, các thông số 
trên sẽ là nền tảng cho các nhóm thực nghiệm 
trong và ngoài nước có thể sử dụng để tiên đoán 
một số đại lượng cho việc nghiên cứu hạt nhân 
nằm xa đường bền.

PV: Những dự định nghiên cứu trong tương lai 
của anh là gì?

TS. Trần Viết Nhân Hào: Tôi còn ấp ủ một dự 
định đó là xử lý triệt để vấn đề Coulomb trong mô 
hình lượng tử hệ ba hạt Faddeev. Đây là vấn đề 
đã làm nản lòng bao nhà nghiên cứu lý thuyết hạt 
nhân hơn 50 năm qua. Đây cũng là  vấn đề mà tôi 
chưa xử lý xong trong thời gian tôi làm nghiên cứu 
sau tiến sĩ ở đại học Texas A&M (Hoa Kì).

PV: Anh là nhà khoa học trẻ rất thành công 
trong nghiên cứu. Vậy anh có thể chia sẻ bí quyết để 
thành công trên con đường khoa học; đồng thời gửi 
đôi lời nhắn nhủ cho thế hệ trẻ sinh viên?

TS. Trần Viết Nhân Hào: Nghiên cứu là một 
con đường khổ-hạnh. Khi làm nghiên cứu  các bạn 
phải đối diện với gian nan hàng ngày. Hãy đi theo 
nó nếu bạn thật sự đam mê. Cho nên, chọn người 
thầy để dẫn đường đi là một nhân tố quan trọng 
sống còn cho mọi khởi đầu. Khi đã có con đường đi 
thì hãy tin và dũng cảm đi đến cùng.

Cảm ơn Tiến sĩ rất nhiều. Chúc Tiến sĩ sẽ 
thành công hơn nữa trên con đường nghiên cứu 
khoa học!

TS. Trần Viết Nhân Hào còn đạt khá nhiều thành tích, giải thưởng, như được mời tham gia Hội 
nghị thượng đỉnh khoa học trẻ toàn cầu (GYSS), Singapore năm 2013; Học bổng Eiffel (Chính phủ 
Pháp) dành cho sinh viên nước ngoài, năm 2005; Giải thưởng xuất sắc cho sinh viên trẻ (Trường đại 
học Khoa học tự nhiên Hà Nội) các năm 2002, 2003, 2004; Học bổng Toyota dành cho sinh viên xuất 
sắc của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2003.

Đối với TS. Hào, trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin và toàn cầu hóa, môi trường làm 
việc chỉ là một khía cạnh, sự nỗ lực kết nối với các nhà khoa học trên thế giới mới là yếu tố cốt lõi để 
mang đến sự thành công cho một dự án nghiên cứu. Và anh tin, nhận thức đúng đắn về tầm quan 
trọng của các công bố quốc tế trong việc xếp hạng ĐH từ phía ĐH Huế và chủ trương chính sách trọng 
nhân tài, quan tâm hoạt động nghiên cứu khoa học từ phía tỉnh sẽ giúp cho lĩnh vực này có bước tiến 
đáng kể trong thời gian tới.

Theo chủ nhân của giải thưởng về vật lý, ĐH Huế đang có những nỗ lực đáng ghi nhận để xây 
dựng các nhóm nghiên cứu mạnh để có thể cạnh tranh với thế giới. Trước mắt, anh mong muốn đem 
kinh nghiệm của mình truyền lại cho các thế hệ sinh viên Trường ĐH Sư phạm tại giảng đường. 

Hữu Phúc
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Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 
là một trong 8 trường đại học thành viên 
Đại học Huế được thành lập theo Quyết 
định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của 
Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa 
Kinh tế, Đại học Huế. Trường đã trải qua 
nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và  
có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông 
nghiệp - Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc 
từ năm 1969.

Những dấu mốc lịch sử quan trọng 
- 1969-1983: Khoa Kinh tế nông 

nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp II 
Hà Bắc. 

- 1984-1995: Khoa Kinh tế, Trường 
Đại học Nông nghiệp II Huế. 

- 1995-2002: Khoa Kinh tế trực thuộc 
Đại học Huế.  

- 9/2002: Trường Đại học Kinh tế trực 
thuộc Đại học Huế. 

Tháng 4/2019, Trường Đại học Kinh 
tế sẽ tổ chức Lễ kỉ niệm 50 năm xây dựng 
và phát triển. Đây là dịp để các thế hệ 

Thầy và Trò của Trường 
ôn lại truyền thống vẻ 
vang trong suốt chặng 
đường 50 năm xây dựng 
và trưởng thành, từ đó tạo 
thêm thế và lực mới cho 
sự phát triển của Trường 
trong những chặng 
đường tiếp theo. 

Sứ mệnh của Trường 
Đại học Kinh tế, Đại học 
Huế là đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng, trình 
độ cao; thực hiện nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 
cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và 
quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây 
Nguyên và cả nước. 

Những thành tựu trên bước 
đường xây dựng và phát triển

Trải qua 50 năm xây dựng và phát 
triển, Trường Đại học Kinh tế không 
ngừng nâng cao chất lượng về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác 
nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một 
cơ sở đào tạo đa ngành, một trung tâm 
nghiên cứu và chuyển giao khoa học 
công nghệ về lĩnh vực kinh tế và quản 
lý đạt chuẩn quốc gia; một số ngành 
đào tạo trọng điểm đạt chuẩn quốc tế 
đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng, trình độ cao phục vụ sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
khu vực và cả nước, Trường Đại học Kinh 
tế luôn coi trọng vấn đề nâng cao chất 
lượng toàn diện. Vị thế và uy tín của Nhà 
trường ngày càng được nâng cao.

hướng đẾn 50 năm 
trường đại học Kinh tẾ, đại học huẾ

50 năm hành trình của niềm tin và khát vọng
■ ThS. NGuyễN BÁ TườNG
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Các hoạt động của trường, đặc biệt là 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, đã bước 
đầu đạt được một số thành tựu cơ bản, tạo 
nền tảng để trường tiếp tục phát triển theo 
chiều sâu.

Hoạt động đào tạo, Trường Đại học Kinh 
tế đang thực hiện đa dạng hóa các loại hình 
đào tạo, mở rộng hình thức liên kết đào tạo 
với các địa phương trong cả nước nhằm đáp 
ứng đòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng cao 
trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh 
doanh ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và 
cả nước. Đến nay, Trường đã được Bộ Giáo 
dục cho phép đào tạo ở bậc đại học 13 ngành 
với 17 chương trình đào tạo, trong đó có 2 
chương trình liên kết với nước ngoài, 05 
chuyên ngành thạc sĩ và 03 chuyên ngành 
tiến sĩ. Song song với việc mở rộng qui mô 
đào tạo, Trường đặc biệt chú trọng nâng cao 
chất lượng đào tạo và đã có nhiều biện pháp 
nhằm đảm bảo các điều kiện về đội ngũ cán 
bộ giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ giảng 
dạy, tăng cường công tác quản lý, cải tiến nội 
dung, chương trình, phương pháp dạy và học.

Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học 
Kinh tế đã và đang khẳng định được vị trí 
trong nước cũng như trên thế giới. Trong giai 
đoạn 5 năm gần đây, Nhà trường đã có nhiều 
đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực biến đổi 
khí hậu, kinh tế tài nguyên và môi trường, kinh 

tế nông nghiệp và nông thôn; kinh doanh 
nông nghiệp, quản lý doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, tài chính công, quản lý giáo dục đại học 
... Giai đoạn 2010 – 2018, Trường đã triển khai 
01 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 18 đề tài cấp Bộ 
và Tỉnh, 34 đề tài cấp Đại học Huế, 188 đề tài 
cấp Trường của giảng viên và 183 đề tài cấp 
Trường của sinh viên, 16 dự án liên kết với các 
tổ chức quốc tế. Trường đã thực sự trở thành 
một địa chỉ đáng tin cậy được các địa phương, 
các tổ chức và doanh nghiệp lựa chọn ký kết 
các hợp đồng nghiên cứu khoa học.

Hợp tác quốc tế, Nhà trường hiện có mối 
quan hệ hợp tác với hơn 40 trường đại học, 
viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Nhiều cán 
bộ giảng viên của Trường là thành viên của 
các mạng lưới quốc tế như: Chương trình kinh 
tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), Hiệp 
hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường 
châu Âu (EAERE), Hiệp hội các nhà kinh tế học 
tài nguyên môi trường Đông Nam Á (EAAERE), 
Mạng lưới nghiên cứu phát triển bền vững khu 
vực Mekong (SUMERNET)… Nhiều chương 
trình liên kết đào tạo và dự án hợp tác đã 
được thực hiện, qua đó góp phần quan trọng 
giúp Nhà trường xây dựng và bồi dưỡng năng 
lực giảng dạy và nghiên cứu của đội ngũ cán  
bộ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, 
cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao uy tín của 
Nhà trường.
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Hoạt động hỗ trợ sinh viên, Trường 
Đại học Kinh tế luôn coi việc đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã 
hội là nhiệm vụ chiến lược nên đã tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho người học nghiên 
cứu, học tập, rèn luyện và phát triển toàn 
diện. Các hoạt động của Đoàn thanh niên, 
Hội Sinh viên, hoạt động câu lạc bộ, hoạt 
động ngoại khóa được tổ chức thường 
xuyên giúp người học phát triển kỹ năng, 
hình thành thái độ sống tích cực, đúng đắn. 
Các hoạt động hội thảo nghề nghiệp, giao 
lưu với doanh nhân, tư vấn hướng nghiệp, 
thực tập sinh tiềm năng, sàn giao dịch việc 
làm... với nhiều hình thức đa dạng luôn giúp 
cho người học tiếp cận thực tế, hình thành 
động cơ, phương hướng học tập đúng đắn, 
hướng chất lượng đào tạo gần với nhu cầu 
của xã hội.

Những thành tích được 
Đảng và Nhà nước ghi nhận

Với những thành tích đạt 
được trong 50 năm xây dựng và 
phát triển, tập thể Trường Đại 
học Kinh tế và cá nhân các cán 
bộ, giảng viên đã được Nhà nước 
trao tặng nhiều phần thưởng và 
danh hiệu cao quý:

* Về tập thể: 
- Huân chương lao động 

hạng Ba (năm 1997), Huân 
chương Lao động hạng Hai (năm 
2009);

- Cờ thi đua của Thủ tướng 
Chính phủ (năm 2018). Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ 
(năm 2007). 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 
02 lần tặng Cờ thi đua (năm 2013, 
năm 2018) và 02 lần tặng bằng 
khen (năm 2011, năm 2014).

- Nhiều bằng khen của 
các tỉnh như: Nghệ An (2 lần), 
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Kontum. Riêng đối với tỉnh Thừa 
Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế đã 03 lần tặng cờ thi đua 
(năm 2013, 2017, 2018) và 01 lần 
tặng bằng khen (2007). 

* Về cán bộ, giảng viên

- Có 8 nhà giáo đã được trao tặng Kỉ niệm 
chương vì sự nghiệp giáo dục

- Có 9 nhà giáo đã được phong danh hiệu 
Nhà giáo ưu tú

- Có 5 nhà giáo đã được Nhà nước trao 
tặng Huân chương lao động hạng Ba

Trân trọng những thành quả đến từ 
sự cống hiến của lớp lớp thế hệ lãnh đạo, 
giảng viên, sinh viên Nhà trường trong suốt 
thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế, Đại 
học Huế sẽ tiếp tục phấn đấu hướng tới 
mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, 
trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa 
học công nghệ về lĩnh vực kinh tế và quản lý 
đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu nguồn 
nhân lực trình độ cao của xã hội. n
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MỘT
Buổi ôn tập tốt nghiệp cuối cùng dành 

cho lớp tại chức vừa kết thúc. Chia tay nhẹ 
nhàng với lớp xong, Đông trở về nhà khách 
thì trời cũng chập choạng tối. Một cảm giác 
mệt mỏi, uể oải dâng lên sau những ngày tập 
trung giảng dạy, Đông một mình tản bộ thư 
giãn. Như là một phản xạ tự nhiên, đôi chân 
đưa anh ta về quán Mây Hồng, một nơi đã 
từng thân thuộc nhưng giờ đây trở nên xa 
lạ. Định bụng ghé vào uống ly cà phê giã từ 
thành phố nhưng nỗi cô đơn, lạc lõng dâng 
lên, Đông bước đi thẳng.

HaI
Thế mà cũng hơn hai năm trôi qua rồi. 

Ngày ấy, trường Huế tổ chức tuyển sinh mấy 
lớp đại học tại chức ở thành phố này, Đông 
được cử đi giảng một số môn. Buổi tối đầu 
tiên đến đây, Đông đi dạo quanh để định 
hướng và làm quen với phố xá. Ánh điện vàng 
chấp chới sau những hàng cây với tán lá rộng, 
tiếng nhạc hiệu chương trình thời sự buổi tối 
của VTV vang lên và những chiếc xe máy vụt 
qua chiếu đèn pha loang loáng khiến khung 
cảnh ở đây không khác Huế là bao. Thấy đi 
khá xa, Đông quay lại theo con đường chạy 
ven sông. Khi đôi bàn chân có cảm giác tê vì 
đôi giày mới, Đông ghé vào một quán cà phê 
nằm góc ngã ba, quay mặt ra bờ sông. Lối vào 
có nhiều bụi cây nhỏ, điểm xuyết mấy bóng 
đèn nhấp nháy, khung cảnh bài trí khá xinh 

xắn. Đông bước vào phòng chính, ngồi vào 
chiếc bàn trống phía cuối. Ở đó có thể nhìn 
bao quát xung quanh, quầy bar, hành lang với 
những bóng cây tủa xuống. Bên ngoài dòng 
sông thấp thoáng sóng nước bạc hắt lên nhờ 
ánh đèn của những con tàu xuôi ngược.

Quán còn thưa khách, lác đác mấy người 
trung niên uống nước dừa, bàn chuyện làm 
ăn gì đó. Đông gọi một ly cà phê đá. Trong 
lúc chờ phục vụ Đông lấy thuốc lá ra hút và 
ngắm vẩn vơ. Hai chiếc loa thùng vang lên âm 
thanh trong trẻo của những bản nhạc buồn 
buồn qua giọng hát của Hương Lan, Thanh 
Tuyền. Sau quầy bar, cô cashier dáng người 
mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, bận chiếc 
quần jean chà màu bạc, chiếc áo pull ôm sát 
người, ngồi trên chiếc ghế xoay cao cao, thỉnh 
thoảng bước ra khỏi quầy để ghi chép, tính 
tiền khi có khách vào ra.

Cà phê được mang đến. Chiếc phin dở 
chứng, nhỏ ngắt quãng, từng giọt một. Đông 
chẳng vội gì, đốt tiếp thuốc lá và nghịch với 
khói thuốc mặc chiếc phin đếm thời gian. 
Đông rít mạnh một hơi, chu miệng nhả khói 
thành những vòng tròn, vòng sau chui qua 
vòng trước vô tư như chú bé con.

Lúc chiếc phin lọc xong thì ly nước đá 
kèm theo cũng đã tan hết. Nhìn quanh không 
thấy người phục vụ, Đông cầm chiếc ly đưa 
lên cao và gọi cô gái ngồi đằng quầy bar:

- Cô chủ cho xin một ít nước đá.
Cô gái khẽ gật đầu, chậm rãi bước ra 

khỏi quầy. Lát sau cô mang ra một ly lớn 
đựng toàn đá vụn. Đông hơi thất vọng vì thói 
quen cố hữu của dân Huế là dùng những viên 
đá lớn khiến cà phê lạnh nhưng không làm 
loãng, khi đó hương vị đậm đà còn giữ được 
khá lâu, khác với cách uống của người miền 
nam, cà phê pha sẵn rót vào ly đá vụn, dùng 
để giải khát là chính. Đông đã biết trước điều 
này nhưng đã quên dặn, đành nói:

- Ồ, tôi thật xin lỗi, cô em có nước đá 
viên lớn không? Tôi thường uống với nước 
đá cục bự thế này.

Qua giọng nói và thái độ, cô biết Đông 
không phải dân ở đây nên sau một chút ngần 
ngừ thoáng qua, cô bảo:

- Để em coi thử.
Cuối cùng, cô cũng mang ra một tô sứ 

trắng, có những viên đá lớn hơn khi nãy. Chắc 
cô đã chọn những viên lớn nhất cho anh. 
Đông hơi áy náy:

TRUYỆN NGẮN 

Như 
bÓng 

mây 
qua

■ PGS.TS. NGuyễN hOàNG
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- Cám ơn cô chủ rất nhiều, thật là làm 
phiền quá.

- Dạ, không có sao đâu. Anh ở miền 
Trung vào đây công tác? Cô hỏi.

- Vâng, tôi ở Huế vừa vào. À này, thói 
quen mỗi nơi mỗi khác, cô chủ cảm phiền 
một chút nhé.

- Dạ, không có sao đâu. Cần gì anh cứ 
dặn. Cô gái lịch sự, nhẹ nhàng nói.

Ba
Việc đi dạy ngoài trường, ở các tỉnh, cán 

bộ trong khoa hay tếu táo gắn cho cái nhãn 
mác là đánh bắt xa bờ. Nhiều ngày giảng viên 
phải lên lớp hai buổi sáng chiều cho kịp thời 
gian quy định. Lớp Đông phụ trách khá đông 
sinh viên và nhiều người bị hổng kiến thức 
nên anh ta tốn nhiều công sức để giảng bài 
mới và nhắc lại nội dung cũ. Sau giờ lên lớp, 
Đông muốn nghỉ ngơi cho lại sức hơn nữa 
không muốn có sự ràng buộc nào đó với các 
học viên nên đã từ chối khéo những cuộc 
nhậu không cần thiết. Đôi lần, trong bữa cơm 
chiều Đông ngồi ăn một mình vì đồng nghiệp 
đã đi cùng với bạn bè hoặc học viên. Sau đó 
Đông thong thả dạo bước ngắm phố phường, 
mua tờ nhật báo. Các bạn cùng vào dạy đôi 
lúc phê bình, rằng Đông đang còn trẻ, chưa 
vợ mà đã kín cạnh như ông cụ non. Đông chỉ 
cười cười và không phản ứng gì vì cho rằng 
cách sống của mình không làm phiền đến ai.

Vì thế Đông trở thành khách quen của 
quán Mây Hồng mỗi lần vào đây dạy. Đã biết 
gu của Đông, cô chủ nhỏ cũng như người 
làm không cần hỏi, dù buổi chiều hay buổi 
khuya người ta vẫn mang cho Đông cà phê 
phin với những viên nước đá lớn và mấy điếu 

thuốc ngựa trắng. Đông thường ngồi vị trí 
quen thuộc để thỉnh thoảng nhìn lên cô chủ 
quán mỉm cười bâng quơ và cô chủ cũng khẽ 
gật đầu chào lại. Nếu quán ít khách và thiếu 
người phục vụ, cô chế cà phê mang đến và 
Đông bảo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện 
để trò chuyện. Khi biết Đông là giảng viên đại 
học, vào đây dạy học, cô thay đổi thái độ, gọi 
Đông bằng thầy với vẻ kính trọng và tự giới 
thiệu tên mình là Lan. Cô ta có vẻ thích thú với 
những câu chuyện về Huế. Đông bảo:

- Lúc nào Lan có dịp ra thăm Huế một 
lần cho biết.

- Dạ, em nghe nói Huế đẹp lắm. Coi trên 
TV thấy cảnh sông Hương, núi Ngự, kinh 
thành như trong tranh. Em ái mộ xứ Huế của 
thầy nhưng không biết bao giờ mới được ra 
ngoài đó. Từ nhỏ đến giờ, đi xa nhất là em 
mới lên Sài Gòn. Ra miền trung, đường sá 
có cách trở lắm không thầy? Lan hỏi với vẻ 
tha thiết.

Đông cười:
- Đi lại dễ dàng lắm, ngay người nước 

ngoài xa xôi vẫn đến Huế rất nhiều. Em thăm 
Huế một lần cho biết. Còn cảnh xấu đẹp tùy 
người cảm nhận. Như anh đây có thấy Huế 
đẹp gì đâu. 

- Em nghe bảo các cô gái Huế đẹp và 
hiền lắm mà. Cứ hình dung các nữ sinh mặc 
áo dài tím Huế, che nón bài thơ đi dọc cầu 
Trường Tiền lúc tan trường, chắc em cũng 
chết mê chết mệt đó chứ.

Đông giải thích và để cảnh báo cho cô 
ta khỏi thất vọng về sau:

- Đó là chuyện người ta đưa lên TV và viết 
báo, viết truyện. Nữ sinh Đồng Khánh mặc áo 
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dài tím đi học là chuyện ngày xửa ngày xưa. Hồi 
này, nữ sinh chỉ mặc áo dài trắng một số ngày 
trong tuần nhưng chẳng ai chịu đội nón bài thơ 
cả. Cảnh các cô gái Huế che nghiêng nón đứng 
mơ mộng bên dòng sông Hương chỉ có trong 
phim!

Cô chủ quán mở to đôi mắt như không chịu 
tin những lời Đông nói. Không dám bảo Đông 
xạo nên lúng túng một chút, Lan nói trại đi:

- Ôi, ông thầy đi nhiều, gặp quá nhiều nơi 
đẹp nên quê nhà thấy thường thôi.

Cà phê ở đây khá ngon, cô chủ quán dễ 
thương nhưng phải nghe các điệu nhạc boléro, 
rumba và các điệu lý miền nam mãi cũng phát 
ngán. Đông đề nghị đổi nhạc khác, Lan chiều 
theo. Cô mang ra một khay đĩa và bảo Đông 
chọn. Tìm lui tìm tới nhưng Đông chẳng chọn 
được đĩa nào ưng ý. Muốn nghe một vài bản 
nhạc của Cung Tiến hay Trịnh Công Sơn thì 
cũng không có nốt. Đưa lại khay đĩa cho Lan, 
Đông cười cười, nói:

- Thôi thì Lan chọn cho anh một dĩa xem 
nghe thử nào. 
Thấy Đông lần khần, Lan chu miệng bảo:

- Coi bộ thầy khó tính hà. Không biết ông 
thầy thích nhạc gì để em phục vụ?

Như sực nhớ ra, Lan bảo:
- Quên mất đi, Lan còn dĩa nhạc Huế này 

hay lắm, chắc thầy sẽ thích.
Đông gật đầu, tỏ ý hài lòng. Đĩa nhạc ấy 

Đông từng nghe nghe đôi lần nhưng không 
hẳn gọi là thích. Những bài như “Mưa trên phố 
Huế”, “Đêm tàn Bến Ngự” nghe thật buồn bã, 
nhức nhối. Nay ít nhiều cũng trong tâm trạng 
xa nhà, các bài hát Huế buồn ấy mới có cơ hội 
thấm vào tâm hồn. Đến bài “Thương về Miền 
Trung”, lần này Đông mới cảm nhận được sự da 
diết của giai điệu. Từng nốt nhạc, từng lời ca 
thật ngọt ngào, đằm thắm đi vào lòng mà trước 
đây anh chưa lần nào rung động.

Coi như Đông là khách quen ở mức độ “cấp 
tuần” của quán Mây Hồng, mà nữa, mỗi năm  
anh vào chỉ một vài đợt. Tuy vậy cô chủ vẫn nhớ 
được thói quen, sở thích của khách, vẫn ân cần 
săn đón khi Đông trở lại quán xưa. Chuyện cũ, 
chuyện mới, Lan vẫn tò mò hỏi han về xứ Huế 
mộng mơ trong tâm tưởng của mình.

Khi đã khá gần gũi, thân quen, cô chủ nhỏ 
mới kể về cuộc sống của mình. Lan lớn lên ở 
miền quê, vùng sâu của tỉnh, nơi có nhiều con 
kênh, con rạch hơn là đường sá. Bố mẹ Lan theo 

phong trào xây đìa nuôi tôm, được đâu vài năm 
sau đó mùa màng thất bát, tôm chết hàng loạt, 
gia đình trở nên nghèo khó.

Tốt nghiệp Tú tài xong, Lan ở nhà phụ với 
bố mẹ lo việc đồng áng, dành điều kiện cho 
mấy đứa em đang còn học dở bậc phổ thông. 
Được người bà con giới thiệu, Lan lên thành 
phố chạy bàn bán cà phê. Nhờ tính cần cù, 
chịu khó và thật thà ngay thẳng, chủ quán 
tin tưởng giao cho Lan quản lý, quán xuyến 
tiệm cà phê này. Công việc khá vất vả, Lan 
phải làm việc từ xế trưa cho đến tối khuya, có 
khi phải gần nửa đêm mới vãn khách, xong 
việc. Có lẽ vì thế Lan trông chững chạc vượt 
quá tuổi thật của mình. Có khi Đông ướm hỏi 
chuyện học hành, chuyện tương lai, Lan chớp 
mắt buồn buồn:

- Biết sao mà định liệu thầy à. Em cũng 
từng ước ao học đại học nhưng đó là giấc mơ 
xa vời.

Đông chỉ biết an ủi, động viên rằng nếu 
chịu khó, Lan vẫn có cơ hội học đại học như 
những học viên Đông đang dạy ở đây.

Thỉnh thoảng Đông đến uống cà phê khá 
muộn. Khi khách còn lưa thưa, Đông bảo Lan 
xuống ngồi chơi. Câu chuyện xoay quanh chủ 
đề về âm nhạc với những bản tình ca; về cuộc 
sống với những trăn trở cho tương lai. Dần dà 
Lan bị ảnh hưởng Đông trong cách cảm nhận 
âm nhạc, biết được nhiều câu chuyện về những 
sáng tác hoặc chuyện ngoài lề của các nhạc sĩ, 
ca sĩ đã từng nổi danh. Và rồi những tình khúc 
của Ngô Thụy Miên, Đoàn Chuẩn đôi lúc đã 
vang lên trong quán cà phê miệt vườn này.

Có khi Đông ngồi đến lúc đóng cửa tiệm. 
Anh ta đưa Lan một đoạn khá xa trên con đường 
về nhà. Lan dắt xe đạp chậm rãi đi bên Đông. 
Dưới ánh đèn đường, con đường khuya trở nên 
sáng sủa và im ắng hơn. Cả hai cảm thấy rất gần 
gũi nhưng cũng rất xa vời. Họ không đề cập 
chuyện cá nhân mỗi người, chỉ có sự cảm thông 
và quý mến nhau qua điều gì đó sâu lắng, được 
biểu hiện ở dáng vẻ, cử chỉ, cách chuyện trò của 
nhau. Thường mỗi lúc chào tạm biệt, nhất là lúc 
Đông về Huế, Lan để lộ một thoáng buồn kín 
đáo và câu hỏi mong mỏi:

- Bao lâu nữa thì anh trở lại đây.
BỐN
Thời gian trôi khá nhanh, lớp học tại chức ở 

đó sắp kết thúc. Đông được phân nhiệm vụ vào 
ôn tập tốt nghiệp. Đây là điều Đông mong mỏi 
vì có dịp trở về nơi mình đã trải qua những giây 
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phút vui buồn trong cuộc sống. Đông vẫn nhớ 
niềm ước ao của Lan, mong một dịp nào đó đến 
thăm thành Huế. Mấy tập bưu ảnh Đông tặng 
trong những dịp trước giúp Lan biết thêm chút 
ít về Huế nhưng cũng chỉ là hình ảnh. Lần này, 
Đông nghĩ mang tặng Lan chiếc nón bài thơ, 
chắc em sẽ vui vì đó là sản phẩm đặc trưng của 
Huế. Hơn nữa có lẽ đó là món khá xa lạ đối với 
Lan vì ở miền Tây nam bộ này Đông không thấy 
ai đội nón lá.

Nghĩ thì đơn giản nhưng thực hiện quả thật 
rầy rà. Ở nhà phải nói ra sao về chiếc nón, nào là 
mua cho ai, tặng ai, quan hệ thế nào? Đông vốn 
không khéo chống chế, lỡ bạn bè thắc mắc, trêu 
chọc rồi phải khai báo quả thật phức tạp. Cuối 
cùng, Đông lẳng lặng qua hàng nón chợ Đông 
Ba để chọn mua.

Dù đã đi dạy hơn mười năm, học trò có 
người tuổi lớn hơn, anh ứng xử ngoài xã hội 
không đến nỗi nào nhưng đúng là con trai chưa 
vợ, được sự bao cấp của bà mẹ đảm đang, nay 
vẫn lóng ngóng trong việc mua sắm và bị các cô 
bán hàng ranh mãnh bắt nạt hay trêu chọc. Do 
Đông không rành giá cả, cũng không phân biệt 
chiếc nón xấu đẹp ra sao, Đông không mặc cả 
và chọn chiếc nón ghi giá tiền cao nhất nhưng 
đối với Đông, thật ra vẫn là rẻ bất ngờ ngoài 
dự định. Đông mua thêm một chiếc nón dày, rẻ 
tiền bọc phía ngoài để che chở cho chiếc nón 
bài thơ.

Đông phải khéo lựa thời điểm mang chiếc 
nón về nhà để không ai thấy. Khi mẹ chuẩn bị 
hành lý cho Đông lên đường, bà ngạc nhiên về 
chiếc nón, Đông giả bộ nhăn nhó là phải mang 
giúp vào Sài Gòn cho anh bạn cùng khoa. Có thể 
mẹ Đông không tin tưởng lắm về câu chuyện 
nhưng cũng không tra vặn gì, chỉ có cô em gái 
cười cười, bảo là anh Đông mua nón cho bồ ở 
trong nam. Đông chợt có cảm giác ngượng nên 
át tiếng nạt ngang:

- Đừng có nói tầm bậy, bồ bịch cái quái chi.
Thấy Đông ngầu lên, cô em không dám nói 

nữa. Ngày thường, mẹ Đông hay giục Đông lo 
chuyện vợ con, bảo rằng anh đã lớn đầu rồi mà 
cứ lông bông mãi. Mỗi lần như vậy, Đông tìm 
cách lảng đi. Anh đã từng có vài mối tình nhưng 
không đâu vào đâu. Thời sinh viên Đông đã yêu 
một cô gái cùng khóa nhưng đến lúc ra trường 
cô đi lấy chồng, một doanh nhân giàu có đang 
lúc làm nên ăn ra. Chuyện lập gia đình đối với 
Đông lúc này vì thế tạm thời bão hòa và một 
phần do anh ta đang tập trung cho việc học ở 
bậc cao hơn. Tình cảm, sự quan tâm lẫn nhau 

giữa Đông với cô chủ nhỏ rất khó xác định đó 
là gì ngay đối với bản thân nên sẽ càng khó nếu 
giải thích với người thân, bạn bè. Anh chọn cách 
im lặng phần lớn do thế.

Đoạn đường từ Huế vào thành phố Hồ Chí 
Minh thì không có vấn đề gì, Đông mang chiếc 
nón cùng hành lý xếp vào một góc giường nằm 
của toa xe lửa. Tuy nhiên đi từ ga Sài Gòn đến 
thị xã này tương đối vất vả. Xe chật, người đông, 
chen chúc nhau, cái va ly khá nặng và chiếc nón 
cũng làm Đông thiếu điều hụt hơi để giữ cho nó 
được nguyên vẹn. Mãi khi đến nhà khách, đặt 
chiếc nón xuống sàn nhà, Đông thở ra và thấm 
thía cái câu “của một đồng công một nén” như 
thế này đây.

Sau ngày ôn tập thứ nhất, cuối buổi chiều 
theo thói quen lệ thường, Đông lững thững 
trở lại quán Mây Hồng và chờ đón nét ngạc 
nhiên tươi vui của Lan khi gặp lại. Đông dự 
định để hôm nào rời khỏi nơi đây mới tặng 
em chiếc nón như là một kỷ niệm vui nho nhỏ 
trong cuộc đời.

Bước vào quán, chọn góc quen Đông ngồi 
quan sát và chờ đợi. Tuy nhiên lần này đã khác 
trước rồi. Trên chiếc ghế cao xoay xoay không 
phải Lan mà một phụ nữ trung niên thế chỗ, 
những người chạy bàn thì không thấy có ai 
quen thuộc. Đông vẫn gọi cà phê đá uống 
nhưng phải giải thích dài dòng vì người phục vụ 
mới không nghe quen giọng Huế.

Uống vội ly cà phê và bước lên quầy tính 
tiền, Đông hỏi thăm bà chủ mới thì biết rằng 
quán cà phê này đã sang tên, đổi chủ rồi. Khi hỏi 
về Lan, bà chủ bảo nghe đâu Lan đi lấy chồng 
Hàn quốc hay Đài Loan gì đó. Điều này không 
khiến Đông quá bất ngờ nhưng thực sự làm anh 
ta bâng khuâng, xốn xang, trong lòng nhói đau.

Đông cảm nhận lờ mờ rằng, có lẽ gia đình 
Lan đang gặp cơn bĩ. Lan lấy chồng ngoại quốc 
như là một sự hy sinh để giúp đỡ cho cha mẹ 
và mấy đứa em đang học hành dở dang vì Lan 
không thuộc týp người chạy theo cuộc sống hào 
nhoáng ở xứ người như trên phim ảnh. Buồn và 
bế tắc! Đông thở dài.

Giờ đây, món quà Huế Đông chịu khó cất 
công mang vào cho em trở nên vô duyên. Ôi, 
ước mơ nhỏ nhoi là đi thăm xứ Huế mộng mơ, 
liệu em có còn cơ hội thực hiện được? Đông 
nghĩ và cầu mong rằng Lan gặp may mắn ở xứ 
người, có cuộc sống thành đạt, hạnh phúc và 
một cơ duyên nào đó,  Đông sẽ còn gặp lại Lan 
vì trái đất vốn là tròn mà. n
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Với mục đích nâng cao kỹ năng và kiến 
thức cho sinh viên Việt Nam trong quá trình 
hội nhập khu vực và quốc tế, tập đoàn Wilmar 
CLV đã phối hợp với các trường đại học trong 
cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, 
sôi nổi, phù hợp với nhu cầu và tâm lý của 
sinh viên. Một trong số đó là cuộc thi Star 
Awards. Năm 2017, Đoàn Thanh niên và Hội 
Sinh viên Đại học Huế đã tổ chức sân chơi 
Star Awards về với sinh viên Huế. Sau năm 
thứ nhất tổ chức thành công vòng chung kết 
cụm cuộc thi với sự tham gia của hơn 4000 
ngàn sinh viên trong toàn Đại học Huế, Star 
Awards 2018 do đơn vị Đại học Thái Nguyên 
đăng cai đã kết nối Trường Đại học Vinh và 
Trường Đại học Tây Nguyên về với cụm Huế. 
Khởi động vòng online từ ngày 01/09/2018, 
cuộc thi đã thu hút hàng ngàn thí sinh tham 
gia sôi nổi, tạo hiệu ứng lan rộng khắp Đại 
học Huế và hai trường đại học phối hợp. Kết 
quả sau vòng thi online, đã có gần 6.000 thí 
sinh đăng ký, trải qua 30 câu hỏi bằng tiếng 
Anh về tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã 
hội, 100 thí sinh xuất sắc nhất cụm Huế - Vinh 
– Tây Nguyên đã được chọn ra để tham dự 
chung kết cụm diễn ra trong hai ngày 27 và 
28 tháng 10 tại Đại học Huế.

Để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết 
cụm, Ban thường vụ Đoàn Đại Học Huế đã 
huy động gần 200 tình nguyện viên là các bạn 

sinh viên của các trường thành viên tham gia 
vào công tác tổ chức. Kịch bản của vòng thi 
Trải nghiệm được đưa ra với mục đích cụ thể 
từ phía Ban tổ chức là quảng bá tốt văn hóa 
Huế và Đại học Huế cho sinh viên cả nước.

Ngày 27/10, đội ngũ tình nguyện viên đã 
làm thủ tục tiếp đón 100 thí sinh xuất sắc 
nhất của cụm Huế - Vinh – Tây Nguyên để 
tham gia vòng thi Test Voice cùng Ban giám 
khảo chương trình, trong đó có 67 thí sinh 
của Đại học Huế, 25 thí sinh của Đại học Thái 
Nguyên và 8 thí sinh của Đại học Vinh. Vòng 
thi Test voice với mục đích kiểm tra năng lực 
giao tiếp Tiếng Anh của thí sinh là một cơ hội 
để 100 thí sinh giới thiệu về bản thân mình 
cho giám khảo và Ban tổ chức cuộc thi cũng 
như tự kiểm tra năng lực giao tiếp của mình 
qua những câu hỏi của giám khảo. 

Ngày 28/10, 100 thí sinh tập trung đông đủ 
tại Đại học Huế để đến với vòng thi Trải nghiệm. 
Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, các bạn sinh 
viên nhanh chóng hòa nhập với các phần thi 
sôi nổi và hấp dẫn đòi hỏi kiến thức, năng lực 
bản thân, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng vận 
động và phối hợp…Tất cả phải được vận dụng 
linh hoạt và sáng tạo nhất để hoàn thành tốt 
phần thi của mình. Sau buổi sáng trải nghiệm là 
vòng thi Ai hay hơn ai được tổ chức buổi chiều 
cùng ngày. Trong vòng thi này, 100 bạn thí sinh 
bước vào phần thi Rung chuông vàng với 30 

star awarDs 2018 
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câu hỏi thuộc tất cả các lĩnh vực, đòi hỏi 
kiến thức tiếng Anh, kiến thức xã hội và sự 
nhanh nhạy của các thí sinh. Kết thúc Rung 
chuông vàng, 10 thí sinh xuất sắc cụm Huế 
- Vinh - Tây Nguyên đã lộ diện và bước 
vào phần thi Hùng biện. Các chủ đề được 
đưa ra vô cùng thú vị, với sự chuẩn bị về 
kiến thức và năng lực thuyết trình, ứng 
xử của mình, 10 thí sinh đã khiến cả 
Ban giám khảo và cổ động viên khâm 
phục về khả năng sử dụng ngôn ngữ, 
vốn hiểu biết và cách thuyết phục người 
nghe của mình. Kết quả chung cuộc, sinh 
viên Nguyễn Quỳnh Nhi và Lê Nguyên 

Phước của Trường Đại học Y Dược, Đại 
học Huế giành giải nhất và giải nhì, tiếp 
tục cùng 10 thí sinh chiến thắng khác 
của 05 cụm còn lại trong cả nước tiến 
vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra 
tại Thái Nguyên vào tháng 11 năm 2018.

Star Awards 2018 tại cụm Huế - 
Vinh – Tây Nguyên đã khép lại trong sự 
tiếc nuối của tất cả các thí sinh và tình 
nguyên viên. Hơn cả một cuộc thi, Star 
Awards là một sân chơi lớn, nơi các bạn 
sinh viên có thể được rèn luyện năng 
lực tiếng Anh cũng như các kĩ năng cần 

thiết để sẵn sàng cho hành trình ra biển 
lớn. Đó còn là nơi để những trái tim đầy 
nhiệt huyết của tuổi trẻ gặp gỡ, chia sẻ, 
trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Sinh 
viên Huế nói riêng và sinh viên Việt 
Nam nói chung cần những cuộc thi như 
Star Awards trên hành trình học tập rèn 
luyện của mình trong những năm tháng 
ngồi trên ghế giảng đường, bởi đây sẽ 
là động lực để các bạn phấn đấu, trau 
dồi không ngừng để chuẩn bị cho một 
tương lai hội nhập nhanh chóng với khu 
vực và thế giới, mở rộng cơ hội việc làm, 
cơ hội học tập và nghiên cứu khoa học. 

Một thí sinh của Star awards cụm Huế - 
Vinh – Tây Nguyên đã chia sẻ trên trang 
cá nhân của mình: “Star Awards – một 
hành trình kì diệu và đầy ý nghĩa. Cảm 
ơn vì đã cho mình gặp lại người bạn cấp 
ba đầy bất ngờ trên đất Cố đô. Cảm ơn 
vì đã cho bản thân cơ hội trải nghiệm, 
khám phá chính mình và làm quen với 
bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc, được 
tìm hiểu về văn hóa và nét đặc sắc của 
Huế. Tạm biệt nhé Star Awards – những 
khoảnh khắc không bao giờ quên.” n

Phương Nhung                                                                  
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Văn hóa đọc trong sinh viên là một vấn đề đang cần được quan tâm 
trong bối cảnh hiện nay, khi có quá nhiều các yếu tố về công nghệ, sự 
phát triển kinh tế - xã hội làm cho sinh viên không dành thời gian cho 
việc đọc sách. Có rất nhiều sách trong cộng đồng nhưng đang nằm yên 
trên kệ sách, ít người quan tâm đến. Trong khi đó, một bộ phận sinh viên 
vì hoàn cảnh kinh tế không thể mua sách để thỏa niềm đam mê đọc sách 
của mình.

Xuất phát từ mong muốn đem sách miễn phí đến các đoàn viên, sinh 
viên, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Đại học Huế đã đề xuất và xây dựng 
chương trình “Thư viện sách chuyền tay trong sinh viên Đại học Huế”. Thư 
viện sách chuyền tay là mô hình huy động sách từ cộng đồng nhằm mang 
đến nguồn sách miễn phí cho sinh viên. Sau khi huy động được các nguồn 
sách từ các nhà hảo tâm, từ cán bộ viên chức và từ chính các bạn sinh viên, 
Đoàn Thanh niên sẽ đăng tải các thông tin đến về cuốn sách với các bạn 
sinh viên. Thông qua các thông tin được đăng tải, các bạn sinh viên yêu 
sách sẽ đăng ký để mượn đọc.

Chương trình là sự kết nối và lan tỏa trong cộng đồng sinh viên và 
những người yêu sách. Khi cần nhận một cuốn sách từ thư viện sách chuyền 
tay, các bạn phải góp bằng một cuốn sách đến tay các bạn đọc khác và cam 
kết hoàn thành việc đọc cuốn sách đó trong một khoảng thời gian. Nhờ đó 
số lượng sách sẽ liên tục tăng lên và thay mới, đưa đến các bạn sinh viên 
có nhu cầu.

Hiện tại, toàn Đại học Huế có 3 CLB sách của sinh viên (CLB Sách và 
hành động tại Trường ĐH Nông lâm, Trường ĐH Luật và Khoa Du lịch - ĐH 
Huế). Qua tìm hiểu từ các bạn sinh viên, khi nghe thông tin về chương 

thư viện sách 
chuyền tay  

Mô hình nhân rộng văn hóa đọc trong sinh viên
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trình các bạn đã rất hào hứng tham gia và cho rằng đây là mô hình hay khi 
sinh viên chủ động về thời gian rảnh để đọc sách, không cần không gian lưu 
trữ sách vẫn xây dựng được thư viện sách cho sinh viên. Thời gian tới, Đoàn 
ĐH Huế sẽ hỗ trợ để mỗi trường thành viên, khoa trực thuộc hình thành 
CLB về sách, nhằm định hướng cho sinh viên về việc đọc sách, đồng thời tạo 
những mô hình nhỏ về thư viện chuyền tay tại các cơ sở giáo dục. Đoàn Đại 
học Huế sẽ phối hợp với các trường, nhất là các trung tâm thư viện, trung 
tâm học liệu nhằm có được sự hỗ trợ tốt hơn về sự tham gia sinh hoạt, đọc 
sách tại Trung tâm; bổ sung lượng sách, đầu sách hay, đồng thời tổ chức các 
hoạt động ý nghĩa về sách qua đó tiếp tục kích thích niềm đam mê đọc sách 
trong sinh viên.

Thông qua việc đọc sách nhằm định hướng tư tưởng cho sinh viên. Theo 
định hướng, khi nguồn sách phong phú và kích thích được đam mê đọc 
sách đồng thời lượng bạn đọc tương đối ổn định, CLB sẽ mời các diễn giả, 
các nhà văn, nhà báo có uy tín để tổ chức cho sinh viên đọc sách, trao đổi 
theo các chủ đề. Hoạt động này có thể theo từng tháng và thông qua những 
buổi offline (buổi gặp gỡ, giao lưu) để cùng thảo luận, chia sẻ chủ đề, phương 
pháp đọc, cách thức lan tỏa giá trị của sách.

Hiện nay, một số các tổ chức, cá nhân và các bạn sinh viên đang quan tâm 
đến chương trình và ủng hộ sách. Ông Nguyễn Quang Thạch, Giám đốc Trung 
tâm Hỗ trợ tri thức và Phát triển cộng đồng - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam đã ủng hộ 100 cuốn sách nhằm phát triển thêm nguồn sách 
phục vụ cho thư viện chuyền tay trong sinh viên. Các bạn sinh viên từ ĐHH 
cũng đang góp sách cho chương trình. Mong rằng trong thời gian tới sẽ mang 
sách đến tay nhiều bạn sinh viên, góp phần nâng cao văn hóa đọc sách trong 
cộng đồng sinh viên nói riêng và trong xã hội nói chung. n

Ban truyền thông Đoàn TNCS HCM Đại học Huế
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Trong bối cảnh việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đổi mới chương trình và sách 
giáo khoa đang được thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh xã hội đang có nhiều hiện tượng tiêu 
cực, tội phạm ở tuổi vị thành niên, ma túy, bạo lực học đường có xu hướng phổ biến và gia 
tăng, vấn đề giáo dục đạo đức và rộng hơn là giáo dục giá trị một lần nữa lại được đặt ra cấp 
bách và thu hút sự quan tâm của những người làm giáo dục, các bậc phụ huynh và của xã hội 
nói chung.

Giáo dục giá trị là giáo dục ý thức về giá trị, về cách sống, ý thức về bản thân mình, về thái độ 
và hành vi của mình trong cuộc sống, trong quan hệ của mình với người khác trên cơ sở hướng tới 
các giá trị Chân, Thiện, Mỹ. Cùng với giáo dục tri thức và giáo dục kỹ năng hoạt động, giáo dục giá 
trị là một trong ba nội dung cơ bản của giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, 
giúp cho việc hình thành và phát triển nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, ý thức công dân và đời sống 
tinh thần cho học sinh, góp phần thực hiện tuyên ngôn giáo dục của Liên Hợp Quốc: học không chỉ 
để biết làm, để có tri thức mà còn để tự khẳng định mình và để sống với nhau.

Nhằm tạo diễn đàn để thảo luận các vấn đề trên đây, Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu 
quốc tế Đại học Huế phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
Hội thảo quốc tế với chủ đề: “GIÁO DỤC GIÁ TRỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG”.  Hội thảo sẽ tập trung vào 
các vấn đề sau đây:

1. Nhu cầu và tính cấp thiết của giáo dục giá trị trong nhà trường hiện nay.
2. Mục tiêu, nội dung, đặc điểm và phương pháp giáo dục giá trị cho học sinh
3. Những giá trị nền tảng, truyền thống và hiện đại cần giáo dục cho học sinh.
4. Giáo dục giá trị trong Chương trình, Sách giáo khoa hiện hành và cải cách.
5. Thực trạng giáo dục giá trị trong nhà trường hiện nay, những biện pháp giải quyết.
6. Vị trí và trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục giá trị cho thế hệ trẻ.

Hội thảo dự kiến tổ chức vào ngày 03/01/2019 tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục T.p Hồ 
Chí Minh.

Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm và tham gia của các nhà quản lý giáo dục, các 
thầy cô giáo, các nhà khoa học, nhà văn hóa trong nước và quốc tế.

 Các báo cáo và tham luận xin gửi về Ban tổ chức Hội thảo trước ngày 30/11/2018 theo 
địa chỉ: 2rie.edu@gmail.com.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:
-   TS. Trần Minh Hường - Phó trưởng Ban tổ chức Hội thảo, ĐT: 0918978117

-   CN. Phạm Thạch Thảo - Thư ký Hội thảo, ĐT: 028 3636 9547
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn sự tham gia của Quý vị.

 
TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Trưởng ban
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân

THôNG BÁO VỀ HỘI THẢO QUốC TẾ 
GIÁO DụC GIÁ TRị TRONG NHÀ TRườNG 
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   Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã thực hiện đánh giá 
ngoài vào tháng 4/2018 và được Trung tâm Kiểm định chất 
lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận, trao 
Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu 
chuẩn quốc gia. Năm học 2018-2019, Trường Đại học Luật, 
Đại học Huế xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai 
kế hoạch sau đánh giá ngoài; từng bước triển khai chủ 
trương tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, ngành nghề đào tạo và đội 
ngũ chuyên môn; triển khai xây dựng Đề án tự chủ đại học 
của Nhà trường; triển khai các hoạt động gắn với người học 
từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, sáng tạo. 
Ảnh: Trường Đại học Luật, Đại học Huế được công nhận đạt 
chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia nhân 
dịp Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Nhà trường

   Năm học 2017-2018, Khoa Du lịch – Đại học Huế đã 
tuyển được 890 tân sinh viên. Khoa Du lịch - Đại học Huế 
đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và hợp tác quốc tế trên cơ sở khai thác hiệu quả 
các nguồn lực của Khoa và của Đại học Huế để từng bước 
ổn định và phát triển nhanh. Sinh viên của Khoa được xã 
hội thừa nhận, đánh giá cao về chất lượng nguồn nhân lực 
nhờ quá trình đào tạo gắn với thực hành, thực tập nghề 
nghiệp tại các tập đoàn, doanh nghiệp. Theo thống kê của 
Khoa có gần 60% sinh viên tốt nghiệp năm 2018 có việc 
làm đúng ngành, đúng nghề được đào tạo.
Ảnh: TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế và 
PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Khoa trưởng Khoa Du lịch – Đại 
học Huế khen thưởng sinh viên có thành tích học tập xuất 
sắc trong Lễ khai giảng năm học 2018-2019

   Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế hiện có 80 cán 
bộ trong đó có 06 tiến sĩ 40 thạc sĩ, cơ cấu tổ chức có 04 
bộ môn, 3 tổ công tác. Trong năm học qua, Khoa Giáo 
dục Thể chất – Đại học Huế đã không ngừng nỗ lực 
phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công 
tác tổ chức đào tạo được triển khai nghiêm túc, gắn với 
phát triển chương trình đào tạo đổi mới phương pháp 
giảng dạy; nhiều cán bộ được cử đi đào tạo trong và 
ngoài nước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hoạt 
động hợp tác, đối ngoại được mở rộng đã hợp tác với 
nhiều đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.
Ảnh: TS. Nguyễn Gắng, Khoa Trưởng Khoa Giáo dục Thể 
chất – Đại học Huế đọc diễn văn khai giảng năm học 
2018-2019

   Năm học mới 2018 - 2019, Phân hiệu Đại học Huế tại 
Quảng Trị đào tạo 4 ngành nghề: Kỹ thuật Công trình 
Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật 
Điện – Điện tử và Kỹ thuật Xây dựng. Xác định các 
nhiệm vụ trọng tâm: chú trọng nâng cao chất lượng 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên; mở rộng 
quy mô đào tạo chất lượng cao; đa dạng hóa ngành 
nghề đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ 
cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên. 
Ảnh: Ông Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng năm 
học 2018-2019 của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
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