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Thư chúc mừng của Hiệu Trưởng
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2012
Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, nhân viên và toàn thể HSSV của Nhà trường!
Nhân dịp năm học mới, thay mặt lãnh đạo Nhà trường tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên,
nhân viên và HSSV những lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Năm học vừa qua toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSV Nhà trường đã cùng nhau chia
sẻ những khó khăn, không ngừng phấn đấu và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học. Trong đó phải kể tới
việc nhiều thầy, cô giáo đã hoàn thành xuất sắc hoặc đã trúng tuyển các khóa đào tạo tiến sĩ, thạc sỹ; 03 thầy cô
giáo tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc ngành trung cấp chuyên nghiệp đều đạt giải cao, gồm 01
giải nhất và 02 giải nhì... Tỷ lệ tốt nghiệp của HSSV đạt 99,8%, trong đó nhiều em tốt nghiệp loại giỏi và đa số
HSSV đã tìm được việc làm đúng chuyên ngành, tiếp tục học liên thông lên trình độ cao hơn; 23 HSSV đạt giải
trong các cuộc thi học sinh giỏi, thi tay nghề giỏi cấp thành phố…
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích đó.
Các em HSSV thân mến!
Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã trải qua 46 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, đã và
đang đào tạo các ngành nghề kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu cấp bách cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước hiện tại và tương lai. Nhà trường xin bày tỏ sự cảm ơn vì các em và gia đình đã tin tưởng, lựa chọn
vào học tại trường. Đáp lại sự tin tưởng của các em, tập thể Nhà trường sẽ phát huy những ưu thế và quyết tâm
khắc phục những khó khăn, tiếp thu ý kiến đóng góp, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của các em, đảm
bảo cho các em có được điều kiện học tập tốt nhất.
Về phía các em, tôi mong rằng ngay từ khi vào học tại Trường, các em cần xác định rõ mục tiêu học tập và
hãy nhớ rằng tương lai của các em phụ thuộc rất nhiều vào những năm tháng học tập, rèn luyện tại Trường Cao
đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội cùng với sự nỗ lực, tự lập của bản thân. Vì vậy ngoài việc chú ý rèn luyện phẩm
chất đạo đức, điều rất quan trọng nữa là các em cần nêu cao ý thức kỷ luật và tính kiên trì trong học tập. Không
nên để những công việc vô ích lấy mất thời gian, sức lực, trí lực của mình và tiền bạc của bố mẹ, người thân.
Là học sinh, sinh viên các ngành công nghệ kỹ thuật cao, ngoài việc nắm chắc kiến thức lý thuyết các em cần
phải có khả năng thực hành tốt. Các em phải dành nhiều thời gian cho việc tự học, tự nghiên cứu, thực hành,
thực tập bên cạnh sự hướng dẫn của thầy, cô.
Xác định đúng mục tiêu học tập và quyết tâm hành động, tôi tin rằng khi ra trường các em sẽ thành thạo nghề
nghiệp và đáp ứng tốt được yêu cầu của xã hội.
Thưa toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và HSSV!
Năm học mới 2012-2013 là năm học có ý nghĩa rất đặc biệt khi mà toàn ngành giáo dục bắt đầu thực hiện
Chiến lược giáo dục 2011-2020, theo đó mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên, HSSV phải nêu cao và phát huy tối đa
tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tôi kính chúc toàn thể viên chức, nhân viên, HSSV của Nhà trường luôn mạnh
khỏe, phấn đấu lao động, học tập và rèn luyện đạt nhiều thành tích cao để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát
triển Nhà trường trong chiến lược chung của toàn ngành!

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường
Hiệu trưởng
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN 2012- 2017 (*)

Trong những năm qua Trường Cao đẳng
Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã được Bộ Giáo
dục & Đào tạo, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các
Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội quan tâm
chỉ đạo, đầu tư, giúp đỡ về mọi mặt, cùng với  
sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng
viên, viên chức, Nhà trường đã hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao và không ngừng phát
triển. Quy mô đào tạo được mở rộng; đa dạng
hóa loại hình, trình độ và ngành nghề đào tạo;
chất lượng, hiệu quả đào tạo từng bước được
nâng cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày
càng được củng cố và bổ sung theo hướng hiện
(Hiệu trưởng Chu Khắc Huy phát biểu tại Lễ
đại. Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên được
công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng năm 2012)
phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các tổ
chức chính trị-xã hội trong trường vững mạnh. Đời sống của cán bộ, viên chức Nhà trường từng
bước được cải thiện. Chất lượng, hiệu quả đào tạo được các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng lao động
chấp nhận và đánh giá cao. Nhà trường đã đào tạo được hàng chục ngàn công nhân kỹ thuật, kỹ
thuật viên, cử nhân cho thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, là địa chỉ đào tạo đáng tin cậy không
chỉ của  nhân dân và các doanh nghiệp ở Hà Nội mà cả nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.
Bên cạnh những thành tựu cơ bản đó, Nhà trường cũng còn những hạn chế cần có biện pháp
khắc phục và phát triển đó là: Chương trình đào tạo một số chuyên ngành chưa sát thực tế; quan
hệ với các doanh nghiệp chưa được chặt chẽ; lĩnh vực Hợp tác quốc tế chưa có hiệu quả cao; chất
lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên chưa đồng đều, chưa có nhiều GV giỏi trong lĩnh vực hợp tác
quốc tế và tổ chức nghiên cứu khoa hoc, ứng dụng công nghệ cao trong đào tạo và chuyển giao
công nghệ; giảng viên, giáo viên  trẻ chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với thực tế sản xuất, kinh
nghiệm còn ít, gặp khó khăn trong công tác giảng dạy thực hành; năng lực quản lý của một vài
đồng chí cán bộ còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm; cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và phục
vụ giảng dạy chưa đáp ứng cao với tốc độ phát triển trong ngành giáo dục đào tạo; kinh phí đầu tư
cho công tác NCKH, chuyển giao công nghệ, quan hệ quốc tế còn thấp.
Để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020,
Hiệu trưởng Nhà trường xây dựng Đề án công tác giai đoạn 2012-2017 với những nội dung chủ
yếu sau:     
A. NHIỆM VỤ CHUNG
Với mục tiêu phát triển một cách hợp lý quy mô đào tạo ở các trình độ, có chất lượng phù hợp
và phấn đấu đến năm 2015 sẽ trở thành trường Cao Đẳng công nghệ chuẩn mực về đào tạo đa ngành
và đa cấp, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Hà Nội và các tỉnh, vùng lân cận; công tác nghiên cứu,
(*) Trích Đề án công tác của Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2012-2017
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ứng dụng khoa học công nghệ và các hoạt động phục vụ cộng đồng khác phát triển mạnh mẽ, có
vai trò lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo; đưa Nhà trường trở thành một trung tâm tri thức
- văn hoá của địa phương; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nâng cấp thành trường đại học, Nhà
trường cần thực hiện các giải pháp chính như sau:
1. Công tác đào tạo, tuyển sinh
1.1. Hoàn thiện nội dung đào tạo các ngành nghề theo mục tiêu đã xác định và hướng theo nhu cầu
xã hội. Thực hiện lộ trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Mở thêm các ngành đào tạo mới.
1.2. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của
HSSV bằng những phương tiện và hình thức khác nhau; trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào quá trình dạy học.
1.3. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo đảm bảo tới năm 2014 tất cả các môn học hệ
cao đẳng đều có giáo trình. Xây dựng ngân hàng đề thi cho tất cả các hệ đào tạo của trường.
1.4. Tích cực liên hệ để liên kết với các doanh nghiệp, công ty, các cơ sở giáo dục nhằm giúp cho
chất lượng lượng đào tạo, ứng dụng KH-CN vào thực tiễn của Nhà trường ngày càng phát triển.
1.5. Thực sự đặt người học vào vị trí trung tâm, là đối tượng phục vụ trong chiến lược phát triển
Nhà trường. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các
quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT; được đảm bảo chế độ chính sách xã hội.      
2. Công tác nghiên cứu khoa học
2.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng của
Trường. Phát động phong trào NCKH trong GV, xem đó là nhiệm vụ bắt buộc đối với GV; tạo điều
kiện cho cán bộ, GV, nhân viên và người học tham gia NCKH và phát huy sáng kiến;
2.2. Đổi mới phương thức NCKH trong đội ngũ GV theo hướng nâng cao tác dụng, hiệu quả của
đề tài NCKH; thúc đẩy ứng dụng đề tài, sáng kiến vào phát triển KT-XH; từng bước độc lập một
phần kinh phí hoạt động. Ứng dụng kết quả NCKH vào việc nâng cao chất lượng dạy học và
quản lý của Trường và của các cơ sở giáo dục khác ở địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động
NCKH của SV;
2.3. Tăng thêm các bài báo, công trình NCKH đăng trên các tạp chí và các ấn phẩm khoa học; có
các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH và phát triển công nghệ của Trường;
2.4. Mở rộng hợp tác nghiên cứu của Trường với các tổ chức NCKH trong khu vực và với các tổ
chức, cá nhân nước ngoài; xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao khoa học, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và khu vực.
3. Công tác cơ sở vật chất
Tập trung các nguồn vốn đầu tư, cơ sở vật chất theo hướng tập trung và trọng điểm. Khai thác, sử
dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn kinh phí để đầu tư trực tiếp cho công tác đào tạo, nghiên
cứu khoa học bằng mọi nguồn kinh phí.
3.1. Tiếp tục đầu tư mua sắm  trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo. Thường xuyên đảm bảo các
trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác đào tạo.
3.2. Tiến hành thường xuyên sửa chữa, tu bổ nhà xưởng, lớp học, nhà làm việc cho phù hợp với
công năng đảm bảo nhiệm vụ, quy mô đào tạo.
3.3. Xây dựng đủ phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; đủ phòng thực hành, thí
nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của chương trình giáo dục; đủ phòng làm việc cho các cán
bộ, GV và nhân viên cơ hữu theo qui định.
3.4. Đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định; đủ trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt
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động chuyên môn, lý luận chính trị và kiến thức quản lý.
4.2. Chủ động xây dựng, thực hiện công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hàng
năm.
4.3. Có chính sách ưu đãi tập trung đối với cán bộ, giảng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ đặc biệt là
cán bộ giảng viên trẻ thuộc diện quy hoạch cán bộ các cấp.
B. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Về quan điểm chỉ đạo lãnh đạo
Tiếp tục xây dựng Nhà trường thành một khối đoàn kết vững chắc, vượt qua khó khăn, hoàn
thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Cùng toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường xây dựng Nhà
trường là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn vững, phẩm chất chính trị, đạo đức
tốt. Giữ vững thương hiệu: Trường Cao đẳng Điện tử - Điện Lạnh Hà Nội.
2. Về công tác tổ chức bộ máy
- Trình UBND Thành phố cho thực hiện quy trình thành lập Phòng Khảo thí, bảo đảm chất lượng
và thanh tra.
- Ổn định và nâng cao hiệu quả công việc của tất cả các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị: Khoa Nhiệt
lạnh, Khoa Điện - Điện tử, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản trị thiết bị và Trung tâm
thông tin - Thư viện.
3. Về công tác xây dựng đội ngũ
  Kế thừa và phát huy những thành quả xây dựng đội ngũ của những bậc tiền nhiệm, quyết tâm
xây dựng hoàn thiện các nội dung sau:
*Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý:
- Xây dựng, bồi dưỡng và đề nghị UBND Thành phố bổ nhiệm thêm một Phó Hiệu trưởng từ
nguồn nhân sự Nhà trường.
- Bồi dưỡng bổ sung cán bộ quản lý cho các đơn vị: Khoa Nhiệt lạnh, Khoa Điện- Điện tử, Phòng
Tổ chức- Hành chính, Phòng Quản trị thiết bị và Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Hàng năm có kế hoạch tổ chức cho cán bộ giảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước…
- Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà trường có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng
lực công tác để hoàn thành các nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn hiện tại và tương lai.
- Phấn đấu hàng năm tổ chức cho cán bộ quản lý Nhà trường đi học tập ở nước ngoài ít nhất 1 lần
và 2 đến 3 lần trong nước.
*Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên và nhân viên:
- Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giảng viên phấn đấu sau 5 năm tỷ lệ giảng viên của Nhà trường có
bằng thạc sỹ là 65%, bằng tiến sĩ là 8%.
- Có chính sách ưu đãi tập trung đối với giảng viên tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ, đặc biệt là
những giảng viên trẻ thuộc diện quy hoạch cán bộ các cấp.
- Đảm bảo đủ số giảng viên trên số học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
4. Về công tác đào tạo - nghiên cứu khoa học
Phương châm chỉ đạo xuyên suốt là luôn luôn duy trì kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng
đào tạo.
- Hàng năm thực hiện mở từ 1 đến 2 mã ngành đào tạo mới hệ cao đẳng, đặc biệt là các ngành nhu
cầu xã hội sẽ cao như ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kế toán, Công nghệ
kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử.
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- Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo: Chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, đổi mới nội
dung chương trình môn học, xây dựng ngân hàng đề thi, đảm bảo đủ giáo trình cho các môn học
của hệ cao đẳng.
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh hàng năm.
- Mở rộng liên kết, liên thông với các cơ sở đào tạo trong cả nước.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học công
nghệ vào hoạt động đào tạo của Nhà trường.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
5. Về cơ sở vật chất
- Hoàn thành quy hoạch tổng thể xây dựng Nhà trường.
- Trình Thành phố thực hiện dự án xây dựng nhà 12 tầng nhằm đáp ứng quy mô đào tạo.
- Thực hiện việc đề nghị cấp đất xây dựng cơ sở 2 của Trường.
- Đảm bảo các trang thiết bị cho các phòng thực hành, lý thuyết và phòng làm việc của cán bộ, viên
chức. Xây dựng thư viện điện tử.
- Đưa ký túc xá vào hoạt động nền nếp, hiệu quả.
- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng để đáp ứng mọi hoạt động
của Trường.
6. Về công tác đảm bảo đời sống cho cán bộ, viên chức
- Giữ ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức Nhà
trường. Cụ thể là duy trì thu nhập tăng thêm như hiện nay và dần phát triển.
- Hàng năm thực hiện việc chỉnh sửa bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.                

(Hình ảnh mô phỏng ký túc xá HSSV của nhà Trường)
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TƯ DUY ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ TRONG SỰ
LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA
NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH
Th.S Nguyễn Thị Thanh Dung*
Dân tộc ta, non
sông đất nước ta đã
sinh ra Hồ Chủ tịch,
vị lãnh tụ muôn vàn
kính yêu của mọi thế
hệ người Việt Nam.
Người là tấm gương
sáng trong mọi lĩnh
vực, một điển hình
cho mọi truyền thống
tốt đẹp của dân tộc
Việt Nam. Một trong
(Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí những nét tiêu biểu
Minh những năm 1920) cho truyền thống đó
là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. Chính tinh thần
ấy đã giúp Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cứu
nước đúng đắn, khác hẳn với các bậc tiền bối đương
thời, con đường sang Phương Tây.
Ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Sinh Cung đã
được chứng kiến và thấu hiểu mọi nỗi đau khổ của
người dân trên quê hương, đất nước mình. Đi đến
đâu, ở bất cứ nơi nào trên đất nước, anh đều thấy
cuộc sống đối lập giữa một bên là cuộc sống xa hoa,
phè phỡn của bọn thực dân và bè lũ tay sai với một
bên là cuộc sống đói khổ, lam lũ, bần hàn của những
người lao động. Chính cuộc sống gia đình, làng xóm,
quê hương, đất nước đã hun đúc cho anh tình yêu quê
hương, yêu đất nước, yêu nhân dân mình. Tình yêu
ấy đã sớm nung nấu trong anh ý chí và trách nhiệm
cứu dân, cứu nước. Năm tháng và cuộc sống thực tế
đã bồi đắp cho anh tinh thần yêu tự do, công lý, lòng
quả cảm, tính năng động, cầu tiến, độc lập suy nghĩ
sáng tạo và quyết tâm hành động. Chính hoàn cảnh
và tính cách ấy đã giúp cho anh sớm có  ý chí đuổi
thực dân Pháp giải phóng đồng bào theo suy nghĩ
mới của mình. Cuối tháng 8 năm 1910, Nguyễn
Sinh Cung vào Phan Thiết làm thầy giáo ở trường
Dục Thanh, lại được chứng kiến cuộc sống lam
*Giảng viên bộ môn Chính trị - Pháp luật

lũ, rách rưới, làm mọi công việc khó khăn, vất vả
nhất, lại sống chui rúc trong những túp nhà lụp
xụp, tối tăm ... điều đó càng thúc giục anh phải
ra đi tìm đường cứu dân. Là người yêu nước,
Nguyễn Tất Thành rất khâm phục ý chí cứu nước
của các bậc tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Chu
Trinh.... nhưng anh cũng chưa hoàn toàn tán thành
đường lối của các ông. Một câu hỏi đặt ra lúc này
là, anh sẽ đi đến đâu, hướng về đâu? Nếu nhầm
lẫn sẽ thành bi kịch. Ở phương Đông, Nhật đang
chống lại người da vàng, đánh Trung Quốc, đánh
Triều Tiên, ra lệnh trục xuất Phan Bội Châu và các
du học sinh Việt Nam. Còn cải cách của Khang
Hữu Vi, Lương Khải Siêu ở Trung Quốc thất bại
đã chứng tỏ Trung Quốc không thể đi theo con
đường Duy Tân của Nhật Bản. Cách mạng Tân
Hợi (1911) của Tôn Văn nổ ra đã lật đổ được ngai
vàng đế chế, nhưng đã không lật đổ được quyền
chiếm hữu ruộng đất và bóc lột của địa chủ phong
kiến và ách nô dịch của đế quốc tư bản nước ngoài.
Tôn Trung Sơn, Người có tâm huyết cách mạng,
nhưng sau đó cũng không tránh khỏi bi quan, chán
nản, ngậm ngùi. Nguyễn Tất Thành rời Huế ra đi,
quyết định vào Sài Gòn để sang phương Tây là
một sự lựa chọn - một lựa chọn rất quan trọng
để cho anh tìm thấy con đường cách mạng đúng
đắn sau này. Mấy tháng sau khi anh rời cảng Nhà
Rồng; cách mạng Tân Hợi nổ ra thắng lợi, nhưng
anh vẫn không quay sang Trung Quốc. Nguyễn
Tất Thành đã lựa chọn phương Tây để xem họ làm
như thế nào rồi trở về giúp đồng bào mình.
Sau này Người viết: “Nhân dân Việt Nam trong
đó có ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự
hỏi nhau, ai là người sẽ giúp mình thoát ra khỏi
ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật,
người khác nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ.
Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ, sau
khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp
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đồng bào tôi”. (Báo Nhân Dân, ngày 18-5-1965).
Tuy nhiên, đâu có phải cứ sang phương Tây là
nhất định sẽ thắng lợi. Theo báo cáo của Trung
ương Đảng Xã hội Pháp, năm 1913 đã có 7 người
Việt Nam vào Đảng Xã hội Pháp. Năm 1919 đã
có 80 người Việt Nam ở Đảng Xã hội, nhưng đến
năm 1920 chỉ còn 20 người và duy chỉ có Nguyễn
Ái Quốc trở thành người cộng sản. Nhiều nhà yêu
nước như tiến sỹ Phan Văn Trường, Phó bảng
Phan Chu Trinh thông minh, học rộng, từng ở
Pháp lâu mà không đến được với chủ nghĩa Mác
– Lênin. Vấn đề là phải vượt qua giới hạn chật
hẹp của thế giới quan và nhân sinh quan cũ, vượt
qua được những định kiến, bảo thủ, hẹp hòi của
người lớp trước, phải đứng ở vị trí của người lao
động thì mới có thể chuyển được từ lập trường
yêu nước kiểu cũ sang lập trường yêu nước kiểu
mới. Nguyễn Tất Thành sang Pháp và các nước để
nghiên cứu tận gốc kẻ đang áp bức dân tộc mình.
Đó là một sự đổi mới không chỉ là hướng đi mà cả
về phương pháp nghiên cứu.
Tháng 9 - 1911, Nguyễn Tất Thành viết thư
gửi Tổng thống và Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp
xin được vào học Trường Thuộc địa với “ý muốn
trở thành có ích cho đồng bào tôi, muốn cho họ
được hưởng lợi ích của học thức”. Vậy, học để
làm gì? Khác với tất cả những học sinh khác, anh
muốn học để “ giúp người Pháp hiểu đồng bào
tôi”. Với lý do ấy, tất nhiên anh không được chấp
nhận, tháng 10-1911, Paris trả lời từ chối yêu cầu
của anh. Tuy nhiên, điều đó đã thể hiện một cách
suy nghĩ mới, táo bạo và thật cao cả, thiêng liêng
của một người con đất Việt mong muốn được giúp
nhân dân thoát khỏi khổ đau. Người đã tiếp tục
hành trình sang phương Tây để tìm con đường
giải thoát ấy cho đồng bào mình.
Thật là vĩ đại, chỉ một lần chọn hướng đi
mà đã đi đúng hướng, trong khi Phan Bội Châu
đã ba lần thay đổi chính kiến mà cũng chỉ mới
đến được gần với chủ nghĩa xã hội khoa học.
Quyết định đi con đường của mình, Nguyễn Tất
Thành đã vượt qua sự hạn chế của chủ nghĩa yêu
nước kiểu cũ của các sĩ phu phong kiến và của
các nhà cách mạng có xu hướng dân chủ tư sản,
tiểu tư sản đương thời. Anh đã vượt qua những
giáo lý Khổng Mạnh hẹp hòi, không theo đạo
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lý kiểu quân tử hoặc chủ nghĩa dân tộc thượng
đẳng, chủ nghĩa định mệnh mà một số người đang
mắc phải. Anh đã không bị quan niệm nòi giống,
màu da ràng buộc. Anh hy vọng và tin tưởng ở sự
nghiệp của mình. Yêu dân, thương dân nhưng đặc
biệt nhất là anh tin tưởng ở nhân dân. Đây là điểm
khác nhau về chất so với các sĩ phu lớp trước hoặc
đương thời. Và đây cũng là điểm xuất phát đúng
đắn trên con đường đi đến với chân lý, với cách
mạng của Nguyễn Tất Thành.
Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, cứu
dân, anh đã phải thực sự trở thành một công nhân
với tình yêu Tổ quốc thiết tha và tình cảm quốc
tế nồng nàn. Tại Pháp, anh có điều kiện trực tiếp
hoạt động trong nhiều phong trào, tiếp xúc với
nhiều nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Những quan
hệ xã hội phong phú và đa dạng ấy, đã dẫn anh
vào một môi trường hoạt động chính trị sôi động,
những sinh hoạt văn hoá bổ ích với một màu sắc
chính trị mới, một ý nghĩa xã hội rộng rãi hơn. Sau
Cách mạng Tháng Mười Nga, vào cuối năm 1918,
anh gia nhập Đảng Xã  hội Pháp, một chính đảng
lớn nhất và duy nhất ở Tây Âu lúc bấy giờ bênh
vực quyền lợi của giai cấp công nhân. Những hoạt
động của anh mới chỉ là bước đầu, nhưng đã rất
đúng hướng. Và cũng từ ngày ấy, Nguyễn Tất
Thành, Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh
là những chữ vàng rực rỡ của tên tuổi một con
người đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách
mạng của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với tất cả những
gì Người để lại không chỉ là tài sản tinh thần vô
giá của nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới, mà
đó còn mãi là tấm gương sáng chói cho mọi người
tiến bộ trên thế giới vì sự tiến bộ của con người.
Đúng như bạn bè quốc tế đã nói: Hồ Chủ tịch đã
từ trần, nhưng ở Người có một cái gì không thể
chết được. Đó là đường lối của Người, tư tưởng
của Người, đạo đức của Người, tác phong của
Người, toàn bộ sự nghiệp của Người. Đó là nhân
tố chủ yếu không những đã tạo ra nền tảng của vận
mệnh lịch sử của dân tộc ta, mà còn ảnh hưởng và
tác động đến tiền đề lịch sử của các dân tộc khác.
Hồ Chí Minh vấn sống mãi trong trái tim mỗi con
người như một hình ảnh đẹp nhất của một con
người có nhân cách lớn.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG DẠY VÀ HỌC
Th.S VƯƠNG TOÀN TÂN*
Thông tin từ trước đến nay luôn luôn là nhu
cầu không thể thiếu trong cuộc sống con người.
Ngay từ thời xa xưa, ông cha ta đã biết dùng Bồ
Câu để đưa thư, dùng ánh lửa hay tiếng trống
để làm hiệu lệnh chỉ huy quân đội. Cũng xuất
phát từ nhu cầu đó, ngày nay công nghệ thông
tin đã trở thành một ngành mũi nhọn có tốc độ
phát triển như vũ bão cả về số lượng cũng như
chất lượng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, theo
ước tính đã có hơn một phần tư dân số sử dụng
internet, một phần hai số hộ gia đình có điện
thoại cố định, trung bình mỗi một người dân có
hơn một điện thoại di động, phần lớn các cán
bộ công chức cấp tỉnh và trung ương đều có
máy vi tính. Sự phát triển của công nghệ thông
tin đã trở thành một cơ sở vững chắc để xây
dựng một chính phủ điện tử, đảm bảo an ninh
quốc phòng và là tiền đề cho sự phát triển của
nhiều ngành kinh tế - xã hội như sản xuất công
nghiệp, tài chính - ngân hàng,... Nhưng thực tế
đó cũng đặt ra yêu cầu rất lớn với người lao
động vì không sử dụng thành thạo máy vi tính
và ứng dụng CNTT thì mỗi cá nhân khó có thể
hòa nhập trong xã hội hiện tại.
Toàn ngành giáo dục đã và đang đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học,  
coi đó như một công cụ nhằm phát huy quan
điểm lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy các
quá trình tư duy, nâng cao tính tích cực, chủ
động, sáng tạo của người học trong quá trình học
tập. Có thể nói nếu giáo viên không ứng dụng
CNTT thì khó có thể đạt được thành công.
Những giá trị và lợi ích rất rõ ràng của công
nghệ thông tin trong giảng dạy được thể hiện dưới
nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Trước hết
với một người thầy, sự hiểu biết về công nghệ
thông tin có thể cho phép chúng ta khai thác,
sử dụng một nguồn tri thức vô tận từ các trang

Web trong nước cũng như nước ngoài. Đó cũng
chính là cơ sở để chúng ta giao lưu, học hỏi và
chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau về phương pháp
giảng dạy, kỹ năng soạn giáo án, xây dựng bài
giảng hay chế tạo mô hình học cụ giữa các giáo
viên thuộc các nền giáo dục khác nhau trên thế
giới. Không chỉ cung cấp kiến thức, các phần
mềm công nghệ thông tin còn là công cụ hỗ trợ
giúp các giáo viên thực hiện quá trình dạy học
một cách thuận tiện và hiệu quả. Trong đó phải
kể đến công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, từ
việc kiểm tra bài cũ cho đến vào bài mới, tất
cả chỉ dễ dàng bằng thao tác bấm chuột. Nhiều
quá trình và hiện tượng đặc biệt mà chúng diễn
ra rất chậm hoặc diễn ra rất nhanh, các hiện
tượng không nhìn thấy như điện trường và từ
trường, các trường hợp nguy hiểm như cháy
nổ không thể xảy ra trong môi trường lớp học
thì lại hoàn toàn có thể được mô phỏng, trình
chiếu trên các thiết bị công nghệ thông tin.

(Thầy giáo Vương Toàn Tân trong một giờ
giảng có ứng dụng bài giảng điện tử)

*Giảng viên Khoa Nhiệt lạnh - Giải nhất toàn quốc Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN năm 2012
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Áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học
đồng nghĩa với việc giảm thời lượng cho một
giáo viên, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian
soạn giáo án, thời gian xây dựng bài giảng. Rút
ngắn thời gian giảng dạy, chúng ta có thể dành
nhiều thời gian hơn để người học thảo luận, tự
học và suy nghĩ cho các vấn đề mới. Cuối cùng,
sử dụng công nghệ thông tin có thể giảm nhẹ
cường độ lao động và nâng cao năng lực quản
lý đối với giáo viên, nhờ đó các công việc bao
gồm điểm danh, quản lý điểm, chia sẻ thông tin
và tài liệu đến với người học sẽ diễn ra một cách
dễ dàng. Trên vai trò của một người học, các em
sẽ luôn cảm thấy phấn khích và hứng thú với
những bài giảng được minh họa bằng hình ảnh
chuyển động, đầy màu sắc kết hợp với âm thanh
sống động. Một lẽ đơn giản là bởi vì các em đã
hiểu bài, các em thích học và mong muốn tìm
tòi mở rộng hơn. Học tập với công nghệ thông
tin còn giúp người học tăng cường trí nhớ, biết
cách biểu thị những kiến thức, những hiểu biết
của bản thân một cách có hệ thống khoa học.
Nhờ vào các phương tiện thông tin trực quan,
các em sẽ nhanh chóng nắm bắt nội dung bài
học để tự hình thành cho mình những kỹ năng,
kỹ xảo cả trong thao tác trí tuệ lẫn trong thao tác
vật chất. Như vậy, không chỉ có ý nghĩa đối với
giảng dạy, công nghệ thông tin còn có vai trò rất
lớn đối với việc học tập của học sinh, sinh viên.
Những ứng dụng của công nghệ thông tin trong
học tập trước hết được sử dụng để nâng cao
khả năng tự học và tự nghiên cứu. Kỹ năng tự
học đã có từ rất lâu. Trước đây, người ta tự học
bằng cách sử dụng sách giáo khoa và thư viện
như những nguồn thông tin duy nhất. Ngày nay,
chỉ bằng một chiếc máy vi tính có nối mạng thì
mọi công việc đã trở nên đơn giản hơn nhiều.
Với Google bạn có thể tìm kiếm mọi thông tin,
hình ảnh có liên quan đến chủ đề mà mình quan
tâm. Dùng Google cũng là cách để học sinh tìm
hiểu sâu hơn về nội dung bài học với nhiều cách
trình bày, thậm chí còn thân thiện và dễ hiểu
hơn nhiều so với sách giáo khoa. Bên cạnh đó,
với một kho Ebook khổng lồ, người học cũng
hoàn toàn chủ động với một thư viện của riêng
mình, luôn sẵn sàng phục vụ bạn đọc mọi lúc,
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(Với những kho dữ liệu điện tử khổng lồ, tiện
ích như thế này thì các bạn HSSV có thể dễ
dàng tìm tài liệu mình cần)
mọi nơi. Đam mê hơn nữa, người học còn có
thể mở rộng và khai thác đối với các phần mềm
mô phỏng và nghiên cứu chuyên ngành, nhờ đó
các em có thể tự thực tập, lắp ráp các thiết bị
linh kiện hay giải bài tập mà hoàn toàn không
phải tra bảng hay đầu tư tốn kém về trang bị
thiết bị, dụng cụ, vật tư như bên ngoài. Học tập
không chỉ dựa vào thầy mà còn phải biết dựa
vào những cái hay, cái đẹp của bạn bè để làm
theo. “Học thầy không tày học bạn” có ý nghĩa
là như vậy.
Nhờ có công nghệ thông tin, chúng ta không
chỉ làm quen mà còn học hỏi rất nhiều thứ từ
kiến thức cho đến phong cách sống, thói quen
văn minh của bạn bè từ khắp bốn phương trên
mọi miền trái đất. Ông cha ta xưa thường nói: “
Học mà chơi, chơi mà học” hay “Đi một ngày
đàng, học một sàng khôn”. Công nghệ thông tin
ngày nay không chỉ giúp người học tiếp cận tri
thức mà chúng còn là phương tiện để cho con
người giải trí. Người ta có thể chơi Games, nghe
nhạc, xem TV sau những giờ học căng thẳng,
mệt mỏi, có thể tự mình chu du thế giới đến
những miền đất, những quốc gia với những nền
văn minh, văn hóa xã hội khác nhau. Nhờ internet mà con người thấy được cuộc sống xung
quanh mình đang diễn ra tươi đẹp như thế nào.
Tuy nhiên trong thế giới thông tin rộng lớn,
không phải ai cũng biết cách khai thác chúng
đúng mục đích. Nhiều học sinh, sinh viên đã
sa đà vào những trò chơi điện tử, những Game
Online đầy ma thuật. Nhiều người ham đến
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mức quên ăn, quên ngủ và để rồi những công
việc học hành trên lớp nhanh chóng bị rơi vào
quên lãng. Các em làm quen với bạn xấu trên
mạng, đó cũng là con đường ngắn nhất để đến với
nghiện ngập, chơi bời và nhiều tệ nạn khác nhau
trong xã hội. Thay vì học tập, khá nhiều bạn trẻ
lại thường xuyên tìm đến Web đen như những
gì để giải trí và tự tìm hiểu khám phá những nội
dung không lành mạnh đi ngược lại truyền thống
văn hóa và những luân thường đạo lý trong cuộc
sống hàng ngày. Nguy hiểm hơn, thông tin trên
mạng còn ẩn chứa rất nhiều nguy cơ làm cho tư
tưởng học sinh, sinh viên bị lệch lạc, các em rất
dễ bị lôi kéo, kích động bởi những lời lẽ xuyên
tạc, bịa đặt, phản động đến từ những thế lực
thù địch luôn tìm cách chống phá Nhà nước ta.

(Nhiều bạn HSSV đang lãng phí thời gian, tiền
của tại các quán games)
Tuy có mặt tích cực và hạn chế, song những
giá trị và ý nghĩa mà công nghệ thông tin đem
lại cho cuộc sống ngày nay là quá lớn và đó
cũng là lý do chúng ta vẫn phải tiếp tục, duy
trì phát triển công nghệ thông tin trong giảng
dạy và học tập. Trong một vài năm trở lại đây,
tại Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học
đã được rất nhiều giáo viên, học sinh, sinh viên
tham gia hưởng ứng. Tiêu biểu trong số đó, phải
kể tới đề tài nghiên cứu khoa học: “Ứng dụng
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các phần mềm Cadcam, Catia, Solid Work để
thiết kế xây dựng các mô phỏng phục vụ cho
dạy học” của thầy giáo Nguyễn Đình Tân Giảng viên Khoa Nhiệt lạnh, với những hình
vẽ chuyển động 3D về các máy công cụ rất trực
quan, sinh động, đã thực sự tạo nên sự hứng
thú, yêu thích của học sinh sinh viên đối với
các môn học cơ khí. Đối với các môn khoa học
xã hội có thể kể tới các Slide bài giảng đẹp mắt
với nhiều trò chơi hấp dẫn, thực sự lôi cuốn học
sinh, sinh viên trong giờ Anh văn của cô giáo
Nguyễn Minh Tuyết - Giảng viên Khoa Khoa
học cơ bản.
Với riêng cá nhân tôi, việc soạn giáo án và
điểm danh bằng phần mềm, lập trình tính toán
các thông số để ra đề thi hay ứng dụng phần
mềm Easy Gif Animator để xây dựng chương
trình ảnh minh họa cho Học phần Máy và thiết
bị lạnh 1, tôi tự nhận thấy những ý nghĩa lớn
lao của việc áp dụng công nghệ thông tin trong
dạy và học.

(Hình mô phỏng 3D về Các phương pháp gia công cơ
khí của thầy giáo Nguyễn Đình Tân - Khoa Nhiệt lạnh)

Tóm lại, việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy và học là cần thiết. Tuy nhiên, mục
tiêu cuối cùng của việc ứng dụng công nghệ
thông tin phải là chất lượng và hiệu quả chứ
không thể xem như một trào lưu để lạm dụng.
Tránh xu hướng chuyển từ phương pháp “đọc  
- chép” sang “nhìn - chép” như đã từng xảy ra.
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BẢN ĐỒ TƯ DUY – CÔNG CỤ HỖ TRỢ HIỆU QUẢ
TRONG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG ANH
CN. NGUYỄN THỊ NHUNG*
Để hướng đến một phương pháp dạy học
phát huy tính tích cực của học sinh, sinh
viên (HSSV). Dạy học ngày nay không chỉ
là truyền tri thức mà cái quan trọng hơn là
giáo viên cần giúp cho người học biết cách
tự chiếm lĩnh tri thức, khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự làm và sáng tạo ngay từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường.
Thực tế giảng dạy môn tiếng Anh ở Trường
Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh,  tôi nhận thấy
một số sinh viên học môn tiếng Anh chăm chỉ
nhưng kết quả học tập không cao. Bên cạnh
đó có những HSSV gặp khó khăn trong việc
ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp và các cấu trúc câu
…để có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh.
Qua nghiên cứu cho thấy, nguyên nhân chính
là HSSV chưa biết cách xác định kiến thức
trọng tâm bài học, chưa biết liên tưởng, liên
kết các kiến thức có liên quan với nhau đưa
vào các tình huống giao tiếp của cuộc sống.
Sử dụng bản đồ tư duy (BĐTD) trong học
tiếng Anh sẽ giúp HSSV tư duy logic, hình
thành thói quen tự học và phát triển kỹ năng
giao tiếp bằng tiếng Anh.
Dưới đây tác giả xin trình bày một số vấn
đề về ứng dụng BĐTD trong giảng dạy môn
tiếng Anh.
1. Bản đồ tư duy là gì?
Bản đồ tư duy (Mind map) do Tony Buzan
(tác gia, nhà tâm lý người Anh) phát minh  và
chính thức giới thiệu phần mềm iMindMap
vào tháng 12/2006 là phương pháp được ứng
dụng như một phương tiện tận dụng khả năng
ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là cách ghi
nhớ chi tiết để tổng hợp hay để phân tích một
vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phân
nhánh, là một kỹ thuật để nâng cao cách ghi
chép, hệ thống hóa kiến thức, sự kiện từ đó đề
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ra cách thức giải quyết sáng tạo và hiệu quả
công việc. Bản đồ tư duy đã được nghiên cứu
ứng dụng ở nhiều lĩnh vực và trong dạy học.
Sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học sẽ giúp
người học có một phương pháp học tập tích
cực, tự chủ và hiệu quả: với “hình ảnh” thể
hiện mối liên hệ giữa các kiến thức sẽ giúp
cho người học dễ dàng nhận thức, hệ thống
hóa kiến thức, phát triển tư duy, óc tưởng
tượng sáng tạo của người học.

2. Tác dụng của BĐTD trong dạy học tiếng
Anh.
- Cung cấp bức tranh tổng thể: BĐTD giúp
người sử dụng có cái nhìn tổng thể, không bỏ
sót các ý tưởng trong đó các đối tượng được
liên hệ với nhau bằng các đường nối. Ý chính
sẽ ở trung tâm, những nhánh nằm càng gần
trung tâm thì càng quan trọng, những nhánh
nhỏ hơn thể hiện vấn đề ở mức độ sâu hơn, chi
tiết hơn. Với BĐTD việc dạy học trở lên mạch
lạc, khoa học và hiệu quả hơn. Ví dụ mô tả nội
dung môn tiếng Anh 1 (xem BĐTD1) Nhìn
vào BĐTD SV biết được  môn tiếng Anh1 có
7 bài và mỗi bài có những phần nào. BĐTD
giúp giáo viên dễ dàng chuyển tải thông tin
*Giảng viên Anh văn Khoa Khoa học cơ bản
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đến HSSV, ngược lại giúp HSSV hướng đến
đúng chủ đề, tránh được hiện tượng lan man,
phân tán, đi lạc chủ đề.

BĐTD1
- Ghi nhớ tốt hơn: Việc sử dụng các từ khóa,
màu sắc và hình ảnh đã đem lại một công
dụng lớn vì đã huy động cả bán cầu não phải
và trái cùng hoạt động. Sự kết hợp này sẽ làm
tăng cường trí tuệ và tính sáng tạo của bộ não,
điều này giúp con người ghi nhớ tốt hơn rất
nhiều. Ví dụ bài Đọc thông tin về 3 người
(BĐTD2)

BĐTD2
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Mục tiêu của bài học này là sau khi đọc xong
các bài đọc HSSV biết được: họ làm nghề
gì? Đến từ nước nào? Làm việc ở đâu? Nói
được những thứ tiếng nào? Thời gian rỗi làm
gì? Để nhớ các thông tin cần thiết trong 3 bài
đọc, việc này mà sử dụng cách ghi chép thông
thường rất khó nhớ và có thể bỏ qua thông
tin cần thiết. Nhưng khi sử dụng BĐTD thì
mọi thông tin hết sức rõ ràng, mạch lạc và dễ
nhớ.
- Kích thích hứng thú học tập: Dựa trên kết
quả nghiên cứu về hoạt động của bộ não con
người, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng bộ não
con người hoạt động gồm 2 nhánh: Bán cầu
não phải và bán cầu não trái. Bán cầu não trái
xử lý thông tin với các chức năng liên quan
đến nhận thức như: ngôn ngữ viết và nói, phân
tích, lập luận, sự kiện, toán học, thứ tự, …
Bán cầu não phải tham gia vào công việc liên
quan đến sáng tạo, tưởng tượng, mơ mộng,
màu sắc, âm điệu, di chuyển, cảm xúc và triết
học. Cần biết sử dụng kết hợp cả hai bán cầu
não vào việc học tập, hai bán cầu não sẽ tạo
ra các tác động tương hỗ cho nhau giúp tận
dụng sức mạnh não bộ nhiều hơn. Đồng thời,
việc học cũng trở nên thú vị và hào hứng hơn.
Các nhà khoa học đã chứng minh bộ não của
con người có khả năng ghi nhớ những thông
tin bằng hình ảnh, âm thanh tốt hơn là từ ngữ
và những con số thông thường.

BĐTD3
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Ví dụ bài Tìm hiểu về các nghề (BĐTD3).
Mục tiêu của bài học này là hãy tìm từ chỉ
nghề nghiệp với các hoạt động tương ứng.
Bằng BĐTD và sử dụng các đường vẽ với
các màu khác nhau và hình ảnh thể hiện các
nghề đó thì việc nhớ từ trở nên ấn tượng hơn
rất nhiều (ví dụ với hình ảnh một người đang
ngồi trong khoang lái của máy bay khiến ta
nhận biết đó là phi công thì việc nhớ từ “pilot” là không khó.
BĐTD với khả năng tận dụng tối đa các
hình ảnh, biểu tưởng, màu sắc và đường nét, ..
kết hợp với PPDH trực quan sẽ giúp SV nắm
bắt vấn đề nhanh hơn, hứng thú hơn.
- Trình bày (Thuyết trình): Khi đứng trước
đám đông trình bày về kế hoạch, phương
pháp hay công việc của mình, thuyết trình
tốt là một lợi thế  nhưng đôi khi nó cũng tạo
cho chúng ta một số áp lực. Bên cạnh đó, một
khuôn mẫu có sẵn lại trong tư thế bị động phụ
thuộc vào từ ngữ và máy móc, chúng ta đã mất
đi sự thoải mái trong lúc thuyết trình. BĐTD
sẽ giúp gì? Dùng BĐTD bao gồm toàn bộ các
ghi chép và cho bài thuyết trình sẽ có nhiều
tiện lợi so với các kiểu ghi chép khác. Ví dụ  
BĐTD về giới thiệu bản thân (BĐTD4).

BĐTD4
Mục tiêu của bài học này là hãy giới thiệu
bản thân với 6 thông tin cơ bản sau: Tên, tuổi,
tỉnh/thành phố, nghề nghiệp, sở thích. Sử
dụng BĐTD trình tự của các thông tin   trở
lên rõ ràng hơn do đó việc trình bày mạch lạc,
chính xác và logic.
- Giúp tiết kiệm thời gian: với BĐTD, những
kiến thức cần thiết của bài học sẽ được ghi
chép cô đọng trong một trang giấy mà không
bỏ sót bất cứ một thông tin quan trọng nào.
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Nghiên cứu - Trao đổi
Ví dụ về bài Thì hiện tại với ngôi He/She/It
(BĐTD5).

BĐTD5
Mục tiêu của bài học này là nhớ lại cấu
trúc ngữ pháp của thì hiện tại với ngôi He/
She/It. Với BĐTD nhìn thấy ngay thì hiện
tại có những dạng câu như: khẳng định, phủ
định, câu hỏi nghi vấn và câu hỏi có từ để
hỏi. Mỗi dạng câu có cấu trúc ngữ pháp riêng.
Chúng ta ôn lại toàn bộ phần ngữ pháp này
trong 4 đường vẽ cơ bản với khoảng thời gian
ngắn, thể hiện nội dung rõ ràng, trình bày
thuận lợi.
Như vậy, việc sử dụng BĐTD trong dạy
học môn tiếng Anh sẽ dần hình thành cho
HSSV tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một
cách sâu sắc, có cách nhìn tổng thể, ghi nhớ
tốt, khả năng nói tiếng Anh tốt hơn và tiết
kiệm thời gian. Sử dụng thành thạo và hiệu
quả BĐTD trong dạy học sẽ mang lại nhiều
kết quả tốt và đáng khích lệ trong cách học
tập của HSSV và phương pháp giảng dạy của
giáo viên. HSSV sẽ học được phương pháp
học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và
phát triển tư duy. Giáo viên sẽ tiết kiệm được
thời gian, tăng linh hoạt trong bài giảng, gây
hứng thú học tập cho HSSV và quan trọng
nhất là giúp HSSV nắm kiến thức thông qua
một “bản đồ” thể hiện sự liên tưởng, liên kết
chặt chẽ của tri thức.

Thông tin đào tạo
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NHỮNG ĐIỀU SINH VIÊN CẦN LƯU Ý
TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
Th.S NGUYỄN THỊ HẰNG NGA*
Năm học 2012 – 2013 là năm đầu tiên toàn
ngành giáo dục thực hiện Chiến lược giáo dục
2011-2020, một trong những nội dung quan
trọng được đề cập là: Thực hiện đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục chuyên nghiệp theo
hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá,
xã hội hoá và hội nhập quốc tế.  Để cụ thể hoá
nhiệm vụ trên, các cơ sở giáo dục đại học cần
đổi mới phương thức quản lý đào tạo theo hướng
tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm;
đẩy mạnh ứng dụng CNTT; Từng bước chuyển
sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thực tế thì
ngay từ những niên khoá 1993 – 1994, Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã khuyến khích các
trường đại học áp dụng học chế tín chỉ trong
đào tạo. Nơi được chọn làm trọng điểm chỉ đạo
thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ đầu tiên
là trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh.
Trải qua gần 20 năm áp dụng, đào tạo theo học
chế tín chỉ đã thể hiện nhiều ưu việt. Đến nay,
việc thực hiện quy trình đào tạo theo học chế tín
chỉ tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng đã trở
thành một chủ trương chính thức của Nhà nước.
Điều này được thể hiện rất rõ trong các văn bản
chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT.
Trong Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày
6/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chương
trình hành động của Chính phủ (2005-2010)
thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 khóa
XI kỳ họp thứ 6 của Quốc hội về giáo dục có
chỉ rõ: “….Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ
chế, chính sách quy chế đào tạo, tuyển sinh theo
hướng mở rộng áp dụng học chế tín chỉ trong
đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên
nghiệp,…”. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP
ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ
bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai
đoạn 2006-2020 khẳng định: “…Xây dựng và
*Trưởng Phòng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học

thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo
theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để
người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành
nghề, liên thông chuyển tiếp tới các cấp học
tiếp theo ở trong nước và ở nước ngoài”.
Hiện nay phương pháp truyền thống mà một
số trường vẫn đang sử dụng là tổ chức đào tạo
theo niên chế. Theo phương thức này mọi sinh
viên được tuyển vào trong một lớp học sẽ được
học cùng một chương trình và thời khoá biểu từ
năm đầu tiên cho đến khi tốt nghiệp ra trường.
Đây là kiểu đào tạo đồng loạt đối với mọi sinh
viên, bất luận năng lực học tập của họ hoàn toàn
khác nhau.
Một trong những đặc trưng cơ bản và thể
hiện sự khác biệt giữa đào tạo theo hệ thống
tín chỉ so với đào tạo theo niên chế đó là: Cho
phép sinh viên đạt được văn bằng đại học, cao
đẳng thông qua việc tích luỹ các loại tri thức
khác nhau được đo lường bằng một đơn vị xác
định, gọi là tín chỉ (credit). Khi tổ chức giảng
dạy theo tín chỉ, vào đầu mỗi học kỳ, sinh viên
được đăng ký các môn học phù hợp với năng
lực, hoàn cảnh và phù hợp quy định chung của
chương trình. Ngoài ra, sinh viên có thể đăng
ký học liên ngành, học nhanh tiến độ hoặc
chậm tiến độ tuỳ theo khả năng của mình. Điều
này thể hiện tính mềm dẻo rất lớn ở các chương
trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Việc đánh giá
kết quả học tập không chỉ dựa vào bài thi kết
thúc học phần mà phụ thuộc vào cả quá trình
học trong cả học kỳ. Điểm tích luỹ của học kỳ
đã qua và điểm trung bình chung tất cả các học
phần tính từ đầu khoá học là cơ sở để sinh viên
được xét học tiếp, tạm ngừng học hoặc buộc
thôi học.
Là trường cao đẳng có đào tạo các ngành
mũi nhọn trong lĩnh vực công nghệ, Trường cao
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đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội xác định
nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là “đào tạo
đa ngành, đa cấp và liên thông nhằm cung cấp
cho Thủ đô và đất nước một đội ngũ cử nhân,
kỹ thuật viên và công nhân lành nghề có năng
lực chuyên môn cao và phẩm chất đạo đức tốt,
có khả năng thích ứng với việc làm trong xã
hội, có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan
hệ quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và của
cả nước”. Để thực hiện được mục tiêu đó, một
trong những giải pháp được triển khai từ năm
2011 đến 2014 đó là: “Thực hiện lộ trình đào
tạo theo hệ thống tín chỉ”. Thực hiện chủ trương
đó, qua nhiều tháng chuẩn bị, năm học 2012
– 2013 Nhà trường đã quyết định bắt đầu áp
dụng quy trình đào tạo hệ cao đẳng 3 năm theo
học chế tín chỉ.
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ
được áp dụng đối với 5 ngành cao đẳng: Công
nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ
kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật điều khiển
và tự động hoá; Công nghệ kỹ thuật điện - điện
tử và ngành Tin học ứng dụng. Tất cả 5 ngành
đều được xây dựng đồng bộ gồm 105 tín chỉ.
Trong đó có 35 tín chỉ phần giáo dục đại cương,
khoảng 25 – 30 tín chỉ thuộc khối kiến thức cơ
sở ngành, 30 – 35 tín chỉ khối kiến thức ngành,
5 tín chỉ thực tập tốt nghiệp và 5 tín chỉ làm
khoá luận tốt nghiệp. Ngoài các học phần bắt
buộc, Nhà trường đã xây dựng các học phần
tự chọn để sinh viên có thể chủ động lựa chọn
phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.
Bên cạnh đó, trong một số ngành trọng điểm
sinh viên có thể đăng ký học theo từng chuyên
ngành như: Chuyên ngành Điện tử - viễn thông,
Công nghệ truyền thông, Quản lý thông tin và
kinh tế (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện
tử, truyền thông); chuyên ngành: Máy lạnh và
điều hoà không khí, Hệ thống lạnh bảo quản
(thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt). Tuy
nhiên, dù học theo ngành hay chuyên ngành
nào, để hoàn thành khoá đào tạo hệ cử nhân
cao đẳng 3 năm, sinh viên bắt buộc phải tích
luỹ đủ 105 tín chỉ của chương trình và các học
phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.
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Theo Quy chế đào tạo tín chỉ, mỗi tín chỉ
được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30
hoặc 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo
luận; 45 đến 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 đến
60 giờ làm tiểu luận hoặc khoá luận tốt nghiệp.
Tuy nhiên điểm sinh viên cần đặc biệt lưu ý
đó là: đối với các học phần lý thuyết hoặc thực
hành, thí nghiệm, ngoài số tiết học trên lớp,
sinh viên cần thực hiện các công việc được
giao về nhà với thời lượng: Một tín chỉ tương
ứng với ít nhất 45 tiết hoặc giờ làm việc. Nội
dung và phương pháp đánh giá kết quả quá
trình làm việc ở nhà được quy định chi tiết
trong chương trình của từng học phần và là
một trong những tiêu chí đánh giá điểm của
học phần. Do vậy, sinh viên cần tăng cường
tính chủ động, tự giác và tác phong làm việc
độc lập trong toàn bộ quá trình học tập.
Vào đầu khoá học, sinh viên được bố trí vào
các lớp học ổn định và có Cố vấn học tập. Sinh
viên sẽ theo lớp học ổn định này trong suốt
toàn bộ khoá học (nếu không thuộc diện bị tạm
ngừng học hoặc buộc thôi học). Lớp học ổn định
được bố trí cho các học phần bắt buộc. Ngoài
ra, để đảm bảo tiến độ học của từng học kỳ, sinh
viên phải đăng ký theo học các lớp độc lập. Lớp
học độc lập được bố trí cho các học phần độc
lập (như các học phần Lý luận Mac Lênin và
Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật, Ngoại ngữ,
Toán, Lý, Hoá, Giáo dục thể chất, ...) và các học
phần tự chọn (tuỳ theo mỗi ngành hoặc chuyên
ngành đào tạo). Sinh viên có quyền đăng ký lựa
chọn lớp học độc lập thuỳ theo năng lực và điều
kiện thời gian của bản thân. Như vậy, sinh viên
chủ động sắp xếp được thời gian và khối lượng
học tập của bản thân trong mỗi học kỳ.
Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ tuy
rất mềm dẻo để đáp ứng đa dạng nhu cầu học
tập theo năng lực của sinh viên nhưng chính
tính chất mềm dẻo đó lại đòi hỏi sự chủ động
rất lớn từ phía người học.
Để có thể chủ động quá trình học của mình,
ngay từ đầu mỗi học kỳ, sinh viên cần lưu ý một
số điểm quan trọng sau:
Một là: Nghiên cứu kỹ quy chế đào tạo, tính
tổng khối lượng tín chỉ chưa đạt (tính từ đầu
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khoá học) và tính điểm trung bình chung của cả
học kỳ để xác định mình thuộc đối tượng được
học tiếp học kỳ sau hay thuộc đối tượng tạm
ngừng học hoặc bị buộc thôi học. Từ đó, cần
xác định đúng đắn thái độ và động cơ học tập
của học kỳ tiếp theo.
Hai là: Nghiên cứu tiến trình đào tạo trong
cuốn sổ tay sinh viên, tìm hiểu các học phần
có trong học kỳ, xác định các học phần tự chọn
phù hợp để chuẩn bị cho việc đăng ký lớp học
độc lập.
Ba là: Đăng ký các lớp học độc lập. Để đăng
ký học, sinh viên cần nắm vững các mốc thời
gian đăng ký lần đầu, thời gian đăng ký lại (nếu
không đủ lớp), ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ,
thời gian thi kết thúc các học phần của học kỳ.
Bên cạnh đó, sinh viên cần nghiên cứu kỹ thời
khoá biểu các lớp học độc lập để lựa chọn đăng
ký sao cho không trùng lịch học với lớp học
ổn định đang theo học. Việc đăng ký học các
lớp độc lập vô cùng quan trọng, nó quyết định
việc thực hiện tiến độ học tập nhanh hay chậm
của mỗi sinh viên. Trong trường hợp sinh viên
không đăng ký học lớp độc lập thì chỉ học theo
đúng thời khoá biểu của lớp ổn định mình đang
theo học. Điều này dẫn đến sinh viên học không
đủ khối lượng kiến thức của một học kỳ và do
đó vô tình đã tự quyết định cho mình học chậm
tiến độ so với các sinh viên khác. Tuy nhiên,
nếu sinh viên không lượng được sức học và khả
năng về sức khoẻ, về thời gian của bản thân,
đăng ký quá nhiều các lớp học độc lập thì có thể
đẩy nhanh tiến độ học nhưng sẽ rất vất vả và có
thể không qua được tất cả các học phần đã đăng
ký. Như vậy số các học phần không đạt trong học
kỳ sẽ tăng lên, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến
kết quả xét học tiếp của sinh viên. Có thể nói,
sự chủ động, độc lập của mỗi sinh viên quyết
định rất lớn đến quá trình và kết quả học tập của
bản thân họ. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng,
mọi phiếu đăng ký học của sinh viên đều phải
được Cố vấn học tập của lớp (ổn định) đồng ý.
Các thầy, cô giáo cố vấn học tập sẽ góp phần
định hướng, giải thích về nội dung học phần,
điều kiện tiên quyết của học phần và khối lượng
đăng ký phù hợp với từng đối tượng người học.
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Do vậy, theo kinh nghiệm của chúng tôi, các
sinh viên nên tham khảo triệt để sự tư vấn của
cố vấn học tập trước khi đưa ra quyết định về
việc đăng ký học tập của mình.
Bốn là: Hiểu rõ cách đánh giá kết quả học tập.
Kết quả đánh giá của mỗi học phần phụ thuộc
vào điểm đánh giá chuyên cần, điểm đánh giá
nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, thực
hành, điểm đánh giá việc thực hiện công việc
tại nhà, điểm thi giữa học phần và điểm thi kết
thúc học phần. Điểm học phần là tổng điểm của
tất cả các điểm đánh giá bộ phận nhân với trọng
số tương ứng. Mỗi một học phần sinh viên chỉ
được phép thi 2 lần: Một lần thuộc kỳ thi chính
và một lần thuộc kỳ thi phụ (dành cho các sinh
viên không tham dự kỳ thi chính hoặc có điểm
học phần dưới 5 sau kỳ thi chính). Sau hai lần
thi, nếu điểm học phần nào dưới 5 thì sinh viên
phải đăng ký học lại học phần đó. Tuy nhiên
nếu phải đăng ký học lại, sinh viên sẽ rất khó
sắp xếp được thời gian hợp lý, khối lượng học
tập quá tải, không những vậy còn gây tốn kém
về tài chính của bản thân.
Trên đây là một số lưu ý đối với các sinh
viên khoá mới, khi bắt đầu làm quen với phương
thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Hy vọng rằng
những thông tin trên sẽ giúp các em hiểu rõ
thêm, có những quyết định đúng đắn trong quá
trình học tập tại Trường.
Thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ là một
yêu cầu tất yếu của tiến trình đổi mới giáo dục
đại học theo xu hướng hội nhập nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Chất lượng
và thế mạnh của đào tạo theo hệ thống tín chỉ so
với đào tạo theo niên chế đã được khẳng định qua
quá trình triển khai thực hiện nhiều năm tại các
trường đại học trong nước và quốc tế. Tuy trước
mắt còn nhiều khó khăn bất cập nhưng với sự
chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám Hiệu, sự quyết
tâm của tập thể sư phạm nhà trường, việc chuyển
sang đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường chắc
chắn sẽ tạo nên bước đột phá trong quá trình đổi
mới quản lý giáo dục nhà trường, thực hiện thành
công chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Điện
tử - Điện lạnh Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015.    
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Thông tin đào tạo

ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGƯỜI HỌC
Th.S ĐẶNG QUỐC CHÍNH*

Thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với xu thế chung của thế giới. Hiện
nay ở nước ra rất nhiều các khu công nghiệp, nhà máy đã được xây dựng lên. Kèm theo đó là sự phát triển và
ứng dụng không ngừng của ngành điện, điện tử vào trong cuộc sống và sản xuất. Chính vì vậy, nhu cầu về số
lượng lao động trong ngành điện, điện tử là rất lớn. Nắm bắt được nhu cầu và xu hướng phát triển đó, Trường
Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã thực hiện thủ tục và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở mã
ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử hệ cao đẳng chính quy. Ngành học được thực hiện tại  Khoa Điện
- Điện tử - Nơi đã đào tạo công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên ngành điện, điện tử nhiều năm qua.
Tham gia thực hiện chương trình đào tạo có 45 giảng viên cơ hữu giảng dạy các môn học và 8 kỹ thuật
viên, nhân viên cơ hữu hướng dẫn thí nghiệm phục vụ đúng mã ngành. Đề cương chung về “Chương trình
giáo dục đại học” dành cho hệ cao đẳng ngành Điện – Điện tử gồm 31 môn học và được chia ra thành 105
Tín chỉ (TC), chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất (2 TC) và Giáo dục Quốc phòng (135 tiết).
Mục tiêu chính của mã ngành mới này là đào tạo ra các cử nhân Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử. Đảm
bảo rằng những cử nhân này có kiến thức, hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật điện, điện tử cơ bản, có khả
năng áp dụng các kỹ năng chuyên sâu để đảm đương các công việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử.
Tuy nhiên, để trở thành những cử nhân có chất lượng như vậy thì trong thời gian đào tạo 3 năm, bên cạnh
sự chỉ dẫn đúng hướng của giáo viên, giảng viên đòi hỏi sinh viên nỗ lực học tập và tự nghiên cứu rất nhiều,
bởi chuẩn đầu ra của Ngành gồm:
- Có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức khỏe để
đảm bảo công việc;
- Có tri thức cơ bản và khả năng thực hành về
công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
- Có khả năng khai thác, tham gia quá trình vận
hành các hệ thống, thiết bị kỹ thuật điện, điện tử;
- Có khả năng tham gia thiết kế chế tạo, sửa chữa,
bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật điện, điện tử và
chuyển giao công nghệ;
- Có khả năng tham gia thiết kế hệ thống điều
khiển cho dây chuyền công nghệ;
- Có khả năng tham gia thiết kế và triển khai bảo
trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện,
điện tử; có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao
(Sinh viên trong giờ thực hành PLC)
trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc;
- Có khả năng tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về điện, điện tử; có khả năng tham gia huấn
luyện, đào tạo các nhân viên kỹ thuật điện, điện tử.
Đảm bảo những yêu cầu nêu trên khi đã tốt nghiệp, các bạn sinh viên có thể tự tin với trình độ chuyên
ngành của mình. Với kiến thức được trang bị có tính nền tảng rất vững chắc, cộng thêm kỹ năng thực hành
cơ bản đã rèn luyện và tích lũy trong khóa học, người học có thể yên tâm về chỗ đứng, cơ hội phát triển
nghề nghiệp cũng như đảm bảo đời sống của bản thân. Hiện nay môi trường làm việc chính cho những
người lành nghề về điện, điện tử gồm: Các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu; các
công ty kinh doanh thiết bị điện, điện tử; các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp có sử dụng trang
thiết bị, hệ thống điện, điện tử. Bên cạnh đó người được đào tạo có thể độc lập lắp đặt, vận hành, kiểm tra
và sửa chữa hệ thống điện, điện tử, các thiết bị điện, điện tử, tự động hóa. Ngoài ra, với sự sáng tạo và năng
động của tuổi trẻ, các bạn hoàn toàn có thể thành lập những cơ sở kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực này.
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Kỷ niệm Xuân Thu
MINH VƯƠNG*
“Mùa hè xanh” cái tên gọi sao mà thân
thương và quen thuộc đến thế! Nhất là với thế
hệ sinh viên chúng tôi, đây thực sự là chiến dịch
tình nguyện vô cùng ý nghĩa và bổ ích do Đoàn
– Hội sinh viên Việt Nam tổ chức thường niên.
Nó đã thu hút sự tham gia của hàng vạn các bạn
sinh viên trên mọi miền Tổ quốc với niềm nhiệt
huyết, sức trẻ tuổi thanh xuân. Tất cả đều mong
muốn được đóng góp công sức, trí tuệ của mình
cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
Hòa chung không  khí ấy, những sinh viên
trường CĐ ĐT –ĐL HN chúng tôi dưới sự phát
động chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Thành đoàn
Hà Nội, Đoàn trường và Huyện đoàn Sóc Sơn
đã tích cực tham gia chiến dịch mùa hè xanh
tình nguyện năm nay với phương châm chung
sức vì cộng đồng và chiến dịch xây dựng nông
thôn mới.
Ngày 18/7/2012 chúng tôi đặt chân tới vùng
đất mà ở đây tất cả đội hình gồm 20 người đều
cảm thấy xa lạ: Xã Xuân Thu - Sóc Sơn - Hà
Nội. Đây là một xã nghèo mà chúng tôi sẽ hoạt
động trong suốt chiến dịch tình nguyện. Nơi đây
khác xa với những gì mà chúng tôi tưởng tượng
khi còn ở trung tâm thành phố hào hoa, náo
nhiệt và hiện đại. Nhiều người trong số chúng
tôi vẫn không khỏi thắc mắc về điều kiện kinh
tế của một xã Thủ đô đang hiện hữu trước mắt.
Đến nơi là lúc trời đã gần tối. Dường như
mọi thứ không hề đơn giản như chúng tôi đã
nghĩ. Từ việc bố trí nơi ăn, chốn ngủ đều rất
khó khăn. Đủ mọi việc phải phân công thu
xếp. Bữa cơm đầu tiên đã để lại trong lòng
chúng tôi nhiều ấn tượng thật khó quên bởi
nó đơn sơ nhưng chứa đựng trong đó là tình
cảm chân thành và sâu sắc của những người
dân quê nghèo dành cho chúng tôi. Sau bữa
cơm toàn đội họp và triển khai kế hoạch hoạt

động cho ngày hôm sau.
Đêm đầu tiên là những kỷ niệm về muỗi,
ở đây nhiều muỗi hơn tưởng tượng. Có lẽ vì
môi trường quá ẩm thấp và nhiều cống rãnh ô
nhiễm. Muỗi bay vo ve như những bản nhạc
khó nghe nhưng vẫn đưa chúng tôi vào giấc ngủ
say vì quá mệt. Buổi sáng thức dậy trên người
đứa nào cũng đầy vết muỗi đốt.
Ngày thứ hai bắt đầu với chúng tôi từ khi
còn rất sớm. Một bữa sáng đơn giản được chuẩn
bị ngay sau đó với món mỳ tôm “không người
lái”. Sau bữa sáng mọi người háo hức bước vào
ngày tình nguyện thực sự với nhiệm vụ đầy thử
thách đó là vệ sinh môi trường. Nơi đây được
mệnh danh là một trong những xã ô nhiễm nhất
nhất đất Hà thành, bởi lẽ nó bị ô nhiễm nặng nề
do người dân địa phương chủ yếu làm nghề mộc,
nghề thu gom phế thải và chăn nuôi gia súc, gia
cầm. Nhìn môi trường nơi đây chúng tôi thấy
thực sự khó mà cải tạo nổi chỉ với sức lao động
phổ thông nhưng với tinh thần và nhiệt huyết
của tuổi trẻ, chúng tôi đã tiến hành quét dọn,
xử lý thu gom rác thải khơi thông cống rãnh
vượt 168% kế hoạch được giao trong đợt này.

(Một buổi làm vệ sinh môi trường tại Xuân Thu)

*Sinh viên lớp 37CĐVT3, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường
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Tuy chưa thể làm được như mong muốn song
hy vọng rằng những gì đã làm cũng giúp bà con
nơi đây ý thức hơn về việc giữ gìn vệ sinh, môi
trường để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hình ảnh những màu áo xanh tình nguyện
tham gia vệ sinh môi trường đã để lại nhưng ấn
tượng tốt đẹp đối với người dân địa phương.
Quả đúng như câu nói “Đi dân nhớ, ở dân
thương”.
Phối hợp với chúng tôi còn có các bạn Đoàn
viên thanh niên trong xã. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt
tình của các bạn mà chúng tôi mới hoàn thành
xuất sắc kế hoạch đề ra. Ban ngày là hình ảnh
những màu áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ
hôi tham gia vệ sinh môi trường, buổi tối chúng
tôi lại cũng nhau tổ chức sinh hoạt hè cho các
em thiếu nhi. Tuy được tổ chức đơn giản nhưng  
vô cùng hiệu quả. Niềm vui của chúng tôi như
nhân lên ngàn lần khi thấy các em thiếu nhi náo
nức, vui vẻ, rộn rã trong tiếng cười. Để góp vui
với đêm sinh hoạt hè chúng tôi cử ra những
thành viên có nhiều năng khiếu nhất biểu diễn
văn nghệ. Thật vui khi ngay sau đó là những
tràng vỗ tay nồng nhiệt từ phía khán giả. Những
đêm biểu diễn văn nghệ này thực sự rất tuyệt
vời! Nó đã giúp chúng tôi xua tan đi những mệt
nhọc sau một ngày tình nguyện vất vả. Rất nhiều
em được nhận quà dù chỉ là gói bim bim, những
tấm bản đồ thành phố Hà Nội… nhưng cũng là
sự động viên nho nhỏ đối với các em. Ngoài ra,
chúng tôi còn tổ chức chiếu phim cho các em
nhỏ tại địa bàn dân cư. Những hoạt động này
được chúng tôi duy trì trong suốt chiến dịch.
Thật may mắn cho chúng tôi khi tham gia đợt
tình nguyện vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày
thương binh, liệt sĩ. Ngay từ ngày 26/7 chúng
tôi đã tham gia dọn dẹp Đài tưởng niệm các anh
hùng liệt sỹ của địa phương, nhìn những dòng
chữ khắc trên bia đá tôi cảm thấy lòng mình
thật bâng khuâng và xúc động. Những người
lính đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, rất
nhiều người trong số họ còn đang ở tuổi thanh
xuân giống như chúng tôi. Sáng hôm sau chúng
tôi dậy thật sớm tham gia Lễ kỷ niệm và thắp
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Buổi
lễ diễn ra thật trang trọng với sự tham gia của
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chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân.
Tất cả giành một phút mặc niệm cho những
anh hùng đã ngã xuồng vì quê hương tổ quốc.
Khi cầm nén hương trên tay tôi cảm thấy thêm
tự hào về dân tộc anh hùng chúng ta, một dân
tộc mà ở tất cả các nẻo quê hương dù nghèo
khó vẫn sản sinh ra những người con anh hùng.
Đồng thời, tôi tự nhủ với lòng mình cần phải nỗ
lực cố gắng hơn nữa để xứng đáng với công lao
của cha anh.
Vậy là đợt tình nguyện của chúng tôi đã
thành công theo kế hoạch. Có thể chúng tôi
chưa làm được nhiều việc nhưng chúng tôi đã
có cơ hội được chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng và
qua đó tự rèn luyện bản thân. Tham gia hoạt
động tình nguyện chúng tôi thấy mình trưởng
thành hơn và nhận thấy muốn hỗ trợ, giúp đỡ
người khác bạn phải biết tự lo cho bản thân,
phải biết tự lập. Tham gia các hoạt động tình
nguyện thấy những khó khăn thường nhật trong
đời sống sinh viên không còn nhiều trở ngại
như trước, đặc biệt là yếu tố tinh thần.  

(Những khó khăn như thế này không phải là
cản trở của những sinh viên tình nguyện)
Sáng 30/7/2012 chúng tôi quay trở về trung
tâm thành phố để tiếp tục công việc học tập của
mình. Tất cả đều rất xao xuyến khi phải rời xa
mảnh đất và con người nơi đây. Mong rằng một
ngày không xa chúng tôi có dịp trở lại để chứng
kiến sự đổi thay của vùng quê giàu truyền thống
cách mạng và anh hùng trong lao động này.
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BLOG’S CHUẨN
Thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày nay internet đã có mặt, phủ
sóng từ đô thị lớn đến tận ngõ ngách nông thôn. CNTT và truyền thông đã làm thay đổi rất nhiều
đời sống xã hội. Những hình thức chia sẻ trực tuyến làm cho đời sống riêng tư của mỗi cá nhân
được bộc lộ nhiều hơn. Hình ảnh chiếc bút và cuốn sổ để ghi nhật ký đã không còn phổ biến nữa.
Một trong những ứng dụng được đông đảo mọi người ưa thích là viết nhật ký trên mạng hay còn
gọi vắn tắt là Blog. Như vậy nhật ký đã không còn là những ghi chép giấu kín của một người mà
nó cho phép đông đảo bạn bè đọc, bình luận và truyền đi khắp nơi. Với việc chia sẻ những thông
tin hữu ích, sự kiện quan trọng thì Blog đã trở thành một trong những ứng dụng có tính hấp dẫn
rất lớn.
Với mục đích kết nối cựu sinh viên với các sinh viên đang tiếp tục học tập và đặc biệt là các
tân HSSV K39 của Trường, để qua đó những người đi sau có thể học hỏi kinh nghiệm của người
đi trước. BBT Bản tin xin trích giới thiệu trang Blog viết sau những giờ học và làm thêm của một
cựu sinh viên khóa 35 – Người từng đạt danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu xuất sắc toàn quốc” do Bộ
GD&ĐT cùng Trung ương Đoàn TNCS HCM trao tặng năm 2010.
“Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết.
Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến.
Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính
cách trưởng thành trong bão táp.”
- Johann Wolfgang von Goethe Vũ Văn Chuẩn
Năm sinh: 1990
Sinh viên khóa 35, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông.
Đang học ngành Điện tử viễn thông, hệ đại học tại Học viện KTQS.
Nhập học
Đang thấy chán nản vì trượt đại học thì nhận được giấy báo nhập học của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà
Nội. Trường này mình đăng ký thi vì là trường công lập, có ngành viễn thông và nghe mấy anh chị đã học ở đó quảng
cáo là cũng được. Thấy mông lung quá! Nửa nuốn đi học, nửa muốn ở nhà tiếp tục “dùi mài kinh sử”.
“Ai mà chẳng muốn học đại học. Con đường đâu phải lúc nào cũng thẳng. Mình đi bằng phương tiện mình có và
miễn là đến đích cần đến. Nếu mày muốn học đại học thì rồi lại học tiếp”. Ba lúc nào cũng là người dẫn mình ra khỏi
bế tắc.
Tự nhủ: Sao mình không tự nhận ra cơ hội khác đang rộng mở với mình như thế chứ, học xong cao đẳng mình học
liên thông tiếp lên đại học. Chẳng nên quá o ép mình phải theo một “lối mòn” nào đó, hãy tự tạo cho mình một lối đi
mới, phù hợp với bản thân và “dễ thở” hơn đối với mình.
Đi nhập học!
Đến lượt nộp hồ sơ là 16h. Thiếu ảnh! Tự nhiên thấy cái cảm giác chán nản quay lại xâm chiếm trí não. Lại ba chở
đi chụp ảnh lấy ngay. Trời đã nhá nhem tối và mình là người nhập học cuối cùng của ngày. Trên đường đi về nhà, cứ
thấy chán chán. Mình thật hồ đồ. Ngay đến một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm cho tốt được là sao? Rõ ràng
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để làm bất kỳ một việc gì đó, dù là việc nhỏ cũng cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, chủ động thì mới mong hoàn thành
tốt đẹp được.
Bắt đầu sống tự lập!
Phải sống xa gia đình thật là khó khăn. Mình phải tự làm gần như là tất cả mọi thứ. Sẽ phải tự nấu ăn, tự rửa bát, tự
giặt quần áo,… Nhưng vấn đề trước tiên là phải tìm được một phòng trọ đã. Tiêu chí: Phòng không quá chật hẹp, phải
ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, giá không quá cao, an ninh phải tốt và phải gần Trường.
Có chỗ ở
Ở Hà Nội đất đúng là vàng. Hơn vàng. Sao người ta có thể ở chật hẹp thế nhỉ? “Thổ dân” còn chẳng có nhà ở theo
tiêu chí của mình. Hài quá!
Bới tung cả khu vực Cầu Giấy, cuối cùng cũng tìm được một phòng trọ nhỏ ở gần Trường. Mặc dù nó không đáp
ứng được hết được những tiêu chí đề ra nhưng cái thuận lợi lớn nhất của nó là gần Trường, rất thuận tiện trong việc học
tập. Bài học kinh nghiệm sau vụ này là: Phải biết mình là ai?
Tiêu chí gì cũng được trừ việc ngồi trên mây.
Hôm qua chẳng ngủ được. Lạ nhà, lạ lung tung. Đầu tràn
ngập những câu hỏi: Không biết những ngày tiếp mình sẽ sống
như thế nào? Mình sẽ gặp những khó khăn gì nữa đây? Mình
có thể tự giải quyết được những khó khăn ấy không nhỉ? Mình
sẽ học như thế nào để không phụ lòng ba mẹ? Mình sẽ gắn bó
với Trường này hay sẽ tập trung ôn thi lại?...
Lại hâm mất rồi. Ba nói thế nào nhỉ? Đi bằng cách nào đến
đích là được. Ok. Chẳng mơ mộng viển vông nữa. Học cho tốt
đã. Phải lấy học bổng mới được. Quyết không để “tăng ca”.
Mà kể ra học Trường này cũng rất thú vị. Thầy, cô có vẻ thân thiện và nhiệt tình. Cơ sở cũng ổn. Sống tự lập cũng
thích. Tự do và tự lo.
Vậy là xong cái khoản ở. Một chỗ ở tuyệt vời so với điều kiện mình có. Trong cuộc sống luôn phải bắt đầu từ những
điều nhỏ. Không được an phận nhưng cũng không nên viển vông.
Thời khóa biểu
Bình thường thì mỗi sáng ba mẹ vẫn lại gọi mình dậy nếu có ngủ quên, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi chiếc đồng hồ
gọi mình dậy. Đôi khi thấy vừa cần, vừa ghét cái đồng hồ, nhất là lúc nó kêu nhặng cả lên!
Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, lịch học trên lớp, lịch học ở nhà,… và còn nhiều những thứ khác cần phải sắp xếp, lên
lịch một cách chi tiết thì mới có thể thực hiện một cách khoa học được. Nhưng mà lên lịch thì dễ chứ theo lịch thật là khó.
Ngủ đến sát giờ lên lớp còn thời gian đâu mà ăn sáng. Nhưng chẳng nhẽ cứ sống vô tổ chức thế này sao? 3 năm và
cả tương lai dài trước mặt. Chẳng nhẽ cứ ngủ theo ý thích và bỏ ăn sáng?
Không được. Ngày mai 6h sẽ dạy. Mà không, 5h30 dạy và 6h40 phải ngồi trên lớp. Ngày kia học cả ngày, chỉ có
90 phút nghỉ để bắt đầu vào buổi học chiều. Như vậy học xong sẽ phải đi mua đồ ăn và nấu ăn, tiếp tục với buổi học
ca chiều.
Quen
Vậy là học được một tháng rồi. Mình đã thấy quen dần với nhịp sống, với cái thời gian biểu. Việc sắp xếp thời
gian sao cho hợp lý trước khi làm bất kỳ một việc gì, điều đó quả là thú vị. Mình cảm thấy trưởng thành hơn trước khá
nhiều. Bây giờ đang bắt đầu phải tiếp tục rèn để mỗi tối ngồi vào bàn làm bài tập về nhà, đọc lại bài cô giảng và chuẩn
bị cho buổi học sáng hôm sau.
Nhớ gia đình!
Tuần này bận không về được. Tuần nào cũng ba lô, xe buýt về quê từ chiều thứ Sáu mà sao một tuần không về được
thấy nhớ nhà không chịu nổi? Cứ tự nghĩ không biết đến bao giờ thì mình có thể bay nhảy khắp nơi hoặc liệu mình có
thể rời gia đình để đi lập nghiệp nơi xa, thậm chí đi lao động nước ngoài không?
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Tan học vội ra chợ mua đồ về nấu ăn, nhưng xong đâu vào đấy thì chẳng muốn ăn một chút nào. Cảm giác đơn độc
vô cùng. Bình thường giờ này đang quây quần bên gia đình. Cảm giác nhớ ba mẹ, nhớ gia đình tự nhiên ùa về không
thể kìm nén được. Chỉ muốn chạy ngay ra bến để bắt xe về quê! Có lẽ mình phải tìm một công việc làm thêm, để sau lúc
học hành đỡ ngồi buồn chán. Làm thêm sẽ tự lo được ít tiền đỡ ba mẹ lại đỡ nhớ nhà. Chứ cứ thế này thấy ủy mị quá!
Mai đi tìm việc.
Mục tiêu học tập
Đã học hết một kỳ rồi, thấy rất thích Trường mình, học cũng thấy hứng thú, thầy cô bạn bè rất tình cảm nhưng sao
cái việc thi đại học vẫn cứ ám ảnh thế nhỉ? Có nên nghỉ học để tập trung vào việc ôn thi không? Thầy cô đã nói rồi nếu
chỉ đơn thuần muốn có tấm bằng đại học thì rồi cũng có. Học là được. Thôi có lẽ phải làm một bài phân tích những cái
được và không được của việc bỏ học, ôn thi. Kết quả sẽ viết sau. Chào cả nhà nhé! Out đây.
Kết quả
Sau khi thức cả đêm phân tích, tính toán, nói chung rất nhiều vấn đề, nhưng có thể tóm tắt thế này: Nếu năm nay đỗ
đại học thì vẫn là tốt nghiệp chậm 1 năm, còn nếu trượt thì rất dở. Sức đến đâu chắc đến đấy vậy. Vấn đề là mình thích
ngành viễn thông và đã học đúng ngành. Vấn đề là mình con nhà lao động bình dân nên chắc chắn chỉ tồn tại được nếu
giỏi nghề, nên học thành nghề là mục tiêu chính. Hơn nữa, nếu thích học tiếp để có bằng đại học thì giờ học thật tốt để
có thể thi liên thông luôn. Vừa học vừa làm, tự trả tiền học phí chẳng hay hơn à? Cứ tính toán luẩn quẩn chả giải quyết
được gì. Thôi, vậy là chốt cái kết luận. Phải cố gắng nhiều những kỳ sau. Môn nào không thích sẽ càng phải cố gắng
học. Không mơ mộng viển vông nữa. Đến giờ đi ngủ. Ngày mai học sáng, làm thêm ca chiều.
Tình nguyện
Vậy là hết hè cũng là hết đợt tình nguyện. Xa nhà nhưng lại có bao nhiêu kỷ niệm và tình cảm của những người
dân nghèo Lai Châu. Ai bảo hoạt động Đoàn là vô bổ? Hãy tham gia tình nguyện, hãy chia sẻ, giúp đỡ mọi người ngay
cả khi bạn khó khăn. Mình đã làm được vài việc tốt. Nếu có cơ hội muốn được đi nhiều nữa. Chắc khó có thể quên
được!
Vinh dự

Chẳng phải là khoe nhưng thấy vinh dự và tự hào!

Ngày hạnh phúc
Vậy là hết 3 năm. Hôm nay thật hạnh phúc và cũng thật buồn vì phải tạm xa bạn bè, tạm biệt mái Trường đã rèn
dũa mình. Hạnh phúc vì thành quả 3 năm miệt mài đã được đền đáp. Vẫn biết tốt nghiệp loại giỏi cũng chẳng phải là
kỳ tích, nhưng đó là kết quả phấn đấu và rèn luyện của chính mình. Mình tự hào với kết quả này và sẽ còn đi tiếp. Cảm
ơn ba mẹ và gia đình!
BBT
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TỰ CHỦ DƯỚI GÓC NHÌN
CỦA MỘT THỦ KHOA
Với kết quả toàn khóa là 8.49, Nguyễn Thị Phương (NTP) - sinh viên khóa 36 hệ Cao đẳng
chính quy, Khoa Công nghệ thông tin đã trở thành thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012.
Phóng viên (PV) của Bản tin đã có cuộc gặp gỡ để trao đổi với NTP về quá trình học tập và góc
nhìn của Phương đối với tính tự chủ trong học tập. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
PV: Chào Phương! rất vui vì bạn đã sắp xếp
thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm, phương
pháp cũng như việc tự chủ trong quá trình học
với Bản tin của Nhà trường.
NTP: Mình phải cám ơn sự quan tâm của Bản
tin của Trường mình cũng như các bạn mới
đúng chứ! (Cười)

(Phương trong một chuyến đi dã ngoại)
PV: Bạn có thể chia sẻ bí quyết học tập của mình
với các bạn học sinh, sinh viên khác không?
NTP: Nói là bí quyết thì hơi to lớn, vì mình
thực sự không có bí quyết gì cả. Học tập là một
quá trình rèn luyện và để tạo được một thói
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quen thì ban đầu nên chịu khó ngồi vào bàn học
vào đúng một thời điểm trong ngày, không cần
ai nhắc nhở, bản thân mỗi người phải tự giác.
PV: Nếu được tự đánh giá, bạn sẽ thấy điểm
mạnh của bạn là gì?
NTP: Nếu theo mình tự đánh giá thì điểm mạnh
của mình là khả năng sắp xếp công việc trong
cuộc sống một cách hợp lý, và có sự tự tin.
PV: Lúc rảnh rỗi bạn hay làm gì?
NTP: Khi học năm đầu mình dành nhiều thời
gian rảnh cho việc nghỉ ngơi, nhưng những năm
sau, đặc biệt là năm cuối mình giành nhiều thời
gian cho việc nghiên cứu công việc trong thực
tế của ngành học, và chuyên sâu vào một nghề
nhất định.
PV: Bạn có tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng
đồng không?
NTP: Mình cũng đã tham gia một số hoạt động  
xã hội ở Trường như hiến máu nhân đạo, tham
gia dọn vệ sinh đường phố. Giúp đỡ được người
khác là khẳng định mình tự lo được cho bản
thân.
PV: Bạn đánh giá thế nào về tính tự lập của
sinh viên (SV) Hà Nội so với SV ngoại tỉnh?
NTP: Theo mình SV ngoại tỉnh phải tự lập hơn
rất nhiều so với SV Hà Nội vì các bạn ấy sống
xa gia đình thiếu thốn không chỉ vật chất và cả
tinh thần. Mọi người phải cố gắng rất nhiều,
tự lo hết mọi việc để học tập, thích ứng với
môi trường sống mới. Theo mình, SV Hà Nội
hay ngoại tỉnh thì đều cần tự lập. Tuy nhiên,
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mỗi người tự lập theo cách khác nhau. Bản thân
mình cũng cố gắng rất nhiều để không quá phụ
thuộc vào gia đình. Mình tìm một công việc làm
partime và cố gắng học tốt để có học bổng.
PV: Nhiều thầy, cô cho rằng học sinh, sinh viên
(HSSV) trường mình rất thụ động trong việc
học, bạn nghĩ thế nào về vấn đề này?
NTP: Mình thấy khá nhiều bạn đang rơi vào
tình trạng đó. Các bạn phải thực sự chủ động
hơn nữa trong việc học tập. Mình luôn tìm hiểu
trước về môn học sắp tới hoặc những bài hôm
sau sẽ lên lớp học. Việc đọc thêm tài liệu tham
khảo cũng rất quan trọng, làm như vậy mình
hoàn toàn có thể chủ động về mặt kiến thức
trong tiết học đó. Không những vậy, sau mỗi
giờ thực hành, mình luôn thực hành lại ở nhà  
nếu có điều kiện, nó sẽ góp phần củng cố chắc
kiến thức cho mình, tạo nền móng và bước đà
rất tốt để học tiếp những phần kiến thức phức
tạp hơn phía sau. Mình luôn cố gắng liên hệ, áp
dụng thực tế để đối chiếu với những kiến thức lý
thuyết. Đồng thời trong quá trình học tập mình
luôn phải xác định những vấn đề trọng tâm, cần
thiết. Biết chọn lọc và biết phân tích cái gì nên
và không nên chính là một trong những sự khác
biệt giữa con người và “máy”.
PV: Bạn có hay trao đổi kiến thức với bạn bè
hoặc thầy, cô không?
NTP: Có chứ, sau mỗi tiết học hoặc khi có thời
gian mình thường trao đổi với các bạn cùng lớp
về những kiến thức đã học được. Hỗ trợ các bạn
khác nếu chưa hiểu bài hoặc ngược lại. Nếu có
cơ hội ở trên lớp thì mình sẽ thắc mắc với các
thầy, cô để có được đáp án chính xác nhất.
PV: Qua tìm hiểu, chúng tôi biết rằng bạn đã
hoàn thành một khóa học nâng cao kỹ năng
chuyên môn ở cơ sở giáo dục bên ngoài. Phải
chăng kiến thức ở Trường chưa đủ với bạn?
NTP: Đúng là mình có tham gia lớp đào tạo
bên ngoài nhưng không có nghĩa là kiến thức
trong trường không đủ với mình. Mình học
thêm bên ngoài là vì muốn đi sâu hơn vào kiến
thức chuyên ngành.
PV: Để có thời gian vừa học trên lớp, vừa có

Góc HSSV - Gương mặt tiêu biểu
thời gian học thêm ở bên ngoài thì bạn sắp xếp
thời gian biểu như thế nào cho hợp lý?
NTP: Ban đầu thì mình hơi lúng túng, nhưng
sau đó thì mình đã thích nghi dần với việc đó.  
Thường thì buổi tối mình luôn dành ít nhất một
tiếng để học. Còn việc bố trí thời gian cũng
không phải là vấn đề khó vì gia đình luôn tạo
điều kiện để mình có thể học nhiều nhất. Các
bạn nên học những lúc mình cảm thấy có hứng
thú. Vì như vậy thì học mới dễ vào. Là con gái
học kỹ thuật nên cũng có những điểm ít thuận
lợi hơn các bạn nam, nhưng mình vẫn chủ động
xắp xếp để tự học thật tốt và bố trí thời gian
biểu sao cho hợp lý nhất giữa học tập và giải trí
theo cách của tụi con gái chúng mình.
PV: Có quan điểm cho rằng điểm số không thể
hiện năng lực, vậy bạn nghĩ sao về việc này?
NTP: Mình không nghĩ như thế. Tất nhiên trên
thế giới có nhiều người thành công nhưng có
điểm số rất thấp trong học tập. Theo mình thì
là do họ xác định mục tiêu đã quá rõ ràng theo
một hướng khác nên họ bỏ qua kết quả học tập,
đạt kết quả cao không phải vấn đề họ quá quan
tâm. Mình nghĩ nếu có năng lực thì phải học tốt
và nếu học tốt thì điểm phải cao.
PV: Bạn có muốn nhắn gửi gì đến các bạn
HSSV khóa sau không?
NTP: Tất nhiên rồi, mình rất thích câu nói “Cha
mẹ là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn thân là
cả hai thứ đó” nên mình đã tìm được cho mình
một người bạn thân. Bọn mình đã trải qua biết
bao niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và học
tập. Cả hai đứa mình luôn cố gắng trong mọi
hoàn cảnh và để có kết quả ngày hôm nay. Mình
hy vọng các bạn cũng sẽ tìm được một người
bạn thật sự để cùng vươn lên trong học tập!
Thực hiện: Phóng viên BBT

25

Góc sáng tác

BẢN TIN TRƯỜNG CĐ ĐTĐL HN

Thu Hà Nội
Leâ Tri
Bị đánh thức dậy bởi một tin nhắn của gã bạn
thân trong Sài Gòn, tôi hơi bất ngờ vì bình thường
gã có bao giờ nhắn tin cho tôi vào cái giờ này
đâu. Tưởng có chuyện gì quan trọng nhưng sau
khi đọc xong thì tôi liền chạy ngay ra ngoài ban
công để cảm nhận điều đó: “Hình như Hà Nội
Thu rồi thì phải!”. Khi đứng ngoài ban công, tôi
nghĩ bụng: “Không phải hình như nữa, mùa Thu
thật rồi! ”. Cơn mưa tối qua đã làm cho sáng Chủ
nhật mát mẻ hơn, nhưng khác với mọi ngày, tôi
cảm nhận được chút se lạnh mà chỉ mùa Thu mới
có. Lòng tôi chợt thấy vui, vui vì mùa Thu đã về,
mùa mà tôi vẫn mong đợi nhất trong năm.
Tôi quen gã khi chúng tôi còn học chung từ
hồi cấp hai, có thể nói gã là người bạn thân nhất
của tôi và ngược lại thì gã coi tôi cũng như vậy.
Gã là một người trầm tính, rất ít nói. Nhưng vì
thân với nhau nên trong một số chuyện gã không
cần nói thì tôi cũng hiểu. Khi đó, cả hai đứa bọn
tôi đều có những cái nhìn đơn giản về mọi thứ.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi và gã bước
sang tuổi mười tám. Cả hai chúng tôi đều thi được
vào những Trường đại học mà mình mong muốn.
Lúc đó, gã đã biết yêu, tâm hồn gã tự nhiên thay
đổi đến lạ, lãng mạn và bay bổng hơn rất nhiều!
Gã bảo rằng gã yêu mùa Thu. Mỗi sáng mùa Thu
khi có thời gian, gã thường đi dạo quanh hồ Tây,
sức hút của hồ Tây khi đó thật là lạ. Mịt mù một
tấm màn sương trắng xóa, không thể thấy bờ bên
kia. Lấp ló trong màn sương trắng đó là chiếc
thuyền đang ung dung thả trôi theo làn nước hồ.
Cái không gian, cảnh vật đó như hút hồn gã vậy.
Yên tĩnh và thanh bình khác hẳn những thời gian
khác trong ngày. Thi thoảng trong không gian
yên tĩnh đó lại vang lên tiếng chuông chùa vọng
lại từ phía xa.
Mùa Thu trong gã không chỉ có vậy, khi
Hà Nội chuyển mình sang mùa Thu cũng là lúc
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những cơn gió se lạnh và dài đến bất tận tràn về.
Gã thích đi trên đường và nhìn những cơn gió
đó, gió vờn qua tóc những cô gái, gió vuốt những
chiếc khăn mỏng bay bay, gió  không ngừng. Rõ
ràng gã thấy gió thật dài và miên man. Gã thấy
thích thú về điều đó, vì trong mắt gã, những cơn
gió mùa Thu làm những cô gái trẻ trở nên đẹp và
điệu đà hơn. Khác với những cơn gió mùa Đông
làm người ta phải co rúm vì lạnh, những cơn gió
mùa Thu lại làm cho mọi người cảm thấy êm dịu
và thoải mái hơn rất nhiều.
Gió mùa Thu không chỉ có vậy, nó còn mang
trong mình cả hương vị. Hương vị của hoa sữa.
Cứ vào mỗi mùa Thu là hoa sữa lại nồng nàn trên
những con phố của Hà Nội. Bây giờ không cần
phải đến phố Quang Trung, Nguyễn Du để cảm
nhận hương hoa sữa nữa, bóng cây hoa sữa đã
phủ lên khắp các con phố ở Hà Nội. Lang thang
vào tối những ngày mùa Thu thật là tuyệt, được
“hít hà” cái hương vị đó thì chẳng gì bằng. Cứ
vào những ngày giáp Thu là gã lại “hít hà” trong
không khí như để tìm cái hương vị ngọt ngào của
hoa sữa. Gã ngóng chờ cái khoảng thời gian đó
lắm, như thể trên thế giới này chỉ có mỗi loài cây
đó mới ra hoa. Cảm giác chờ đợi như vậy làm
cho gã thích thú lắm, gã cứ lượn hết con phố này
đến những con phố khác, chỉ để tìm xem hàng
cây nào sẽ ra hoa đầu tiên thôi. Một ngày, tôi
gặp gã và trông mặt gã vui lắm. Gã bảo rằng tối
hôm qua gã thấy hoa sữa nở rồi. Thế là từ hôm
đó, tối nào gã cũng tìm tới những hàng cây hoa
sữa mới nở đầu mùa. Gã đi thật chậm, hít những
hơi thật nhẹ nhàng, vừa đủ. Đủ để cảm thấy mùa
Thu trong từng cơn gió. Gã thấy người như nhẹ
đi, thật thoải mái và dễ chịu. Dừng lại bên một
quán nước vỉa hè, gã gọi một chén trà nóng và
vài điếu thuốc để từ từ thưởng thức cái hương vị
đó. Trong tiết trời se lạnh, được ngồi như vậy mà
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tận hưởng thì có đi xa thì cũng chẳng thể nào quên
được. Không chỉ có một mình gã như vậy, gã bắt
gặp một số người đi ngang qua cũng thật chậm,
gã biết mà, thật chậm thôi để mà cảm nhận cái
hương vị tuyệt vời đó. Gã cũng bắt gặp nhiều đôi
trai gái đi qua, trông họ thật hạnh phúc, yên lặng
và chậm rãi. Họ đâu cần nói gì vì đã có chung
cảm nhận rồi, lúc này chắc hẳn mùa Thu đó là
của riêng họ. Nhưng đó không phải là khoảng
thời gian gã thích nhất về hoa Sữa. Gã thích hoa
sữa vào cuối mùa, khi mà những chùm hoa sữa
không còn trên những tán cây nữa. Lúc đó, mặc
dù không thấy hoa nhưng hương thơm thì vẫn
còn phảng phất trong không gian lãng mạn. Khác
với lúc hoa đua nhau nở, hương thơm khi đó dễ
gây khó chịu nếu khi ở quá lâu hoặc quá gần. Thì
vào cuối mùa hoa sữa lại trở nên nhẹ nhàng hơn
rất nhiều, tất cả những thứ đó hòa vào với nhau
đã tạo nên một mùa Thu nhẹ nhàng và ngọt ngào
biết chừng nào.
Gã không chỉ yêu hương hoa sữa ngọt ngào
mà còn yêu cả hương sen cuối mùa nữa. Trong
lòng Hà Nội vẫn còn có một đầm sen ở hồ Tây,
nơi mà gã dành không ít thời gian để lượn qua
đó. Vào đầu Thu, đầm sen đó đã tàn đi nhiều, nó
trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn còn có
một thứ vẫn vương vấn trong không gian mà chưa
tàn lụi hết, đó là hương sen. Gã hay đi qua đó vào
buổi tối, một phần vì lúc đó gã mới có thời gian,
nhưng một phần nữa là vì gã chỉ muốn cảm nhận
không gian đó vào buổi tối. Yên lặng và không
quá đông đúc như ban ngày, buổi tối nơi đây thật
thanh bình. Đi chậm rãi dọc theo con đường bao
quanh đầm sen, gã từ từ cảm nhận hương sen
còn sót lại nơi đây. Nó dịu nhẹ, thanh mát. Chút
hương sen cuối mùa vương vất mà chỉ khi thật
thư thái mới cảm nhận được. Khác với trên phố,
ở đây lượng người đi lại không nhiều, thành thử
ra rất yên tĩnh, chỉ có các cặp trai gái tìm đến đây
trò chuyện tâm tình là nhiều. Gã chọn cho mình
một góc đầm, ngồi sát mép nước, rất gần những
cây sen đang lụi tàn dần. Hương sen cuối mùa cứ
từ từ, lần lượt được gió đưa qua mũi gã, hương
thơm đó thật thanh khiết biết bao. Hương sen đó
không chỉ quanh quẩn bên hồ mà nó còn được
đem vào trong lòng phố.
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(Đầm sen Hồ Tây vào những ngày đầu thu)
Mùa Thu, mùa của cốm nữa chứ. Cốm
thường được bọc bởi lá sen và theo chân những
bà, những cô bán rong mang vào tận mỗi góc
phố. Gã thích thú mỗi dịp thu về vì được ăn chuối
chấm cốm thơm, rồi sau đó ngồi nhâm nhi chén
trà sen. Hương thơm của trà sen cộng thêm hương
cốm trong tiết trời se lạnh sáng sớm thì chắc hẳn
không ở đâu có rồi. Dọc theo những con phố cổ
là tiếng rao và hương thơm của cốm hòa vào với
nhau. Hương thơm của cốm dễ làm con người ta
trở nên mê mẩn. Có những lần, gã lặng lẽ theo
sau một chiếc xe bán cốm đi hết phố này qua
phố khác chỉ để tận hưởng cái hương thơm đó.
Hương cốm như mê hoặc gã vậy, gã cũng không
biết vì sao nữa?
Mùa Thu, mùa của nỗi nhớ. Ra Trường một
thời gian thì gia đình gã xảy ra một biến cố lớn
và phải chuyển vào Sài Gòn. Không đành lòng
nhưng gã cũng phải tạm biệt Hà Nội để ra đi. Tôi
biết, gã rất yêu Hà Nội. Một  ngày trước khi phải
vào Sài Gòn, gã rủ tôi đi uống rượu. Tôi thấy thật
tội nghiệp cho gã, khi đó Hà Nội đang chuyển
mình sang Thu…
Tôi gặp gã trong quán với bộ mặt buồn, chưa
bao giờ tôi thấy gã buồn như vậy, đôi mắt gã
nói lên điều đó. Gã bảo, từ lúc gia đình gã có
chuyện thì cô người yêu của gã cũng muốn chia
tay với gã. Bảo sao mà gã không buồn được cơ
chứ. Gã quen nàng vào mùa Thu, những kỷ niệm
đẹp nhất về tình yêu của gã cũng là mùa Thu.
27

BẢN TIN TRƯỜNG CĐ ĐTĐL HN
Và giờ, vẫn lại là mùa Thu, nhưng gã không
có nàng nữa và đau đớn hơn nữa là gã sắp phải
xa Hà Nội. Cũng đã khá muộn, những cơn gió
đầu mùa Thu bắt đầu thổi dài ngoài đường làm
rơi những chiếc lá vàng cuốn theo những tiếng
xào xạc. Gã trầm ngâm nhìn theo và bảo thấy
nhớ những mùa Thu yêu, sắp không được nhìn
thấy, sờ thấy, ngửi thấy và cảm nhận thấy nữa
rồi. Những tối mùa Thu gã và nàng đi trên con
phố rộng thênh thang tràn ngập lá vàng rơi, gió
se lạnh thổi những chiếc lá trông như chúng
đang đuổi theo nhau vậy. Âm thanh xào xạc, xôn
xao của lá lúc này cứ quẩn quanh trong đầu gã.
Gã bảo rằng ở Sài Gòn vào mùa thu chắc các
con đường không được thay màu mới đâu nhỉ?
Chứ ở Hà Nội mình, vào mùa Thu năm nào gã
cũng thấy các con đường đều thay cho mình một
màu áo mới, màu vàng và đỏ của lá cây. Những
màu vàng, đỏ trải dài trên phố khiến gã thấy
không chỉ những con đường, con phố thay áo mà
cả Hà Nội thay áo. Gã nói Hà Nội mùa này còn
là “mùa thay áo”. Tôi cũng thấy thích thú về điều
này, lá vàng không những phủ đầy các con phố
mà nó còn phủ đầy các mái ngói trong phố cổ.
Có lần, tôi và gã ngồi uống cà phê tại một quán
có tầm nhìn khá cao ở gần hồ Gươm. Nhìn xuống
khu phố cổ, phủ kín trên mái nhà là những màu
vàng, màu đỏ. Tất cả xen lẫn vào nhau để tạo
thành bức tranh sơn dầu với những nét vẽ rất tự
nhiên, màu sắc cực kỳ ấn tượng.
Gã bảo rằng sẽ nhớ Hà Nội lắm, nhớ những
chiều ngồi ở hồ Tây trong chiều mưa lất phất,
sương mù bao phủ xung quanh chùa Trấn Quốc.
Xa xa còn được ngắm nhìn những cánh cò trắng
bay là là trên mặt nước.
Xa Hà Nội sẽ nhớ phở, nhớ những lần ngồi
ăn phở Thìn ở Bờ Hồ được ngắm nhìn tháp Rùa
chìm trong sương chiều mùa Thu.
Tôi biết, có lẽ gã sẽ không còn được đi sắm đồ
vào mùa Thu nữa rồi. Cứ mỗi khi Thu về là gã lại
tặng cho nàng một chiếc khăn. Tiết trời chuyển
sang Thu se se lạnh, vì vậy người ta có xu hướng
gần lại nhau hơn để thấy ấm áp hơn. Cứ vào mỗi
dịp như thế, tôi lại thấy gã lang thang trên phố
Đinh Liệt để tìm mua cho nàng một chiếc khăn
đủ ấm và trông thật điệu đà. Bình thường thì gã
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là người rất dễ tính, ăn mặc thì cũng bình thường
nếu như không muốn nói là xuề xòa. Nhưng mà
sao lúc chọn khăn gã lại trở nên khó tính đến thế,
có lẽ gã luôn muốn nàng đẹp trong mắt gã. Gã
nhìn thấy những đôi mắt sáng lên mỗi khi chọn
được một món đồ ưng ý, cảm giác đó thật ấm áp.
Ấm áp vì đã tìm được cho người thân, bạn bè một
thứ giữ ấm cho mùa lạnh sắp tới.

(Một góc Hồ Gươm nhìn từ phở Thìn - trên phố
Đinh Tiên Hoàng)
Thời gian cứ dần trôi, gã cũng làm quen với
nhịp sống của Sài Gòn. Tôi và gã thi thoảng cũng
liên lạc với nhau nhưng không nhiều do cả hai
đều bận công việc. Gã chỉ liên lạc nhiều nhất với
tôi mỗi khi Thu về. Gã hỏi đủ thứ, từ cái gốc cây
hoa Sữa gã hay ngồi cho đến cái đầm sen (gã
luôn lo sợ người ta sẽ lấp nó),… nhưng điều đó
không làm tôi khó chịu, mà ngược lại tôi lại cảm
thấy vui vì có một người bạn yêu mùa Thu Hà
Nội đến vậy.
Đúng là Thu Hà Nội luôn đem lại cho người
ta những cảm xúc rất lạ, và điều đó tạo nên một
mùa Thu rất riêng trong lòng mỗi người dù họ có
ở bất kỳ nơi đâu.
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KHẨU CHIẾN
Truyện ngắn của MỌT SÁCH
Chuyện xảy ra ở Trường X.
Thật lạ lùng khi mà vào cái ngày chẳng ai
lên giảng đường như hôm nay - ngày Chủ nhật
thì 2 anh bạn vốn chẳng mấy khi có tiếng nói
chung như Ba Lô (BL) và Điểm Danh (ĐD) lại
mò tới giảng đường để rồi có cuộc gặp gỡ mà
cả 2 đều không mong muốn.
Thể hiện đúng tính cách đặc trưng của mình,
Điểm danh lên tiếng với cái giọng hách dịch:
- Cậu mà cũng lên giảng đường cơ đấy! ảo
quá!
Trước thái độ vốn chẳng thiện chí đó, Ba
Lô chỉ ngước lên nhìn vẻ mặt cau có của Điểm
Danh và buông một câu:
- Thực tình tôi bị bỏ quên ở đây. Tôi đã quen
ngồi một mình. Tôi thích sự yên lặng. Cậu
không nên tỏ vẻ làm gì. Với tôi, ở đây và vào
lúc này cậu không có quyền năng gì hết.
Hình như sự lên tiếng không cần thiết đó
của Ba Lô đã chạm đúng mặc cảm bấy lâu của
Điểm Danh nên cuộc khẩu chiến đã nổ ra. Và
theo logic tự nhiên thì kẻ khiêu khích là Điểm
Danh:
ĐD: Này Ba Lô, tôi có quyền lực hay không thì
mọi sinh viên đều biết. Quyền lực đó không cần
cậu bàn luận. Tôi lại quan tâm tới việc cậu bị bỏ
rơi đấy? Phải chăng cậu đã hết sứ mạng rồi?
BL: Ôi không. Sứ mạng của tôi vốn không
thể hiện ở chỗ tự tôi phải gào thét về vị trí của
mình.  
ĐD: Cậu định nói tôi gào thét để thể hiện vị trí
sao?
BL: Đó là cậu tự nghĩ vậy. Tôi không bình luận
thêm. Có điều, tôi thấy nếu cái gì đó thực sự cần
thiết cho một người thì ắt chúng ta không phải
việc ép buộc anh ta.
ĐD: Nhưng thực tế lại cho thấy hầu hết người
học chẳng bao giờ thấy việc học là cần thiết. Do

đó công việc của tôi rất quan trọng. Tôi vẫn là
giải pháp tốt nhất để kéo được sinh viên đi học.
BL: Không đúng. Người học thấy việc học
không cần thiết là do người dạy không đủ tài
năng để “chinh phục” họ hoặc chương trình
không đủ hấp dẫn và cần thiết để họ thấy cần
tới giảng đường. Cậu cho rằng mình kéo được
sinh viên đi học cũng là quá chủ quan đấy. Nói
chính xác là: Cậu buộc họ phải có mặt đúng lúc
cậu xuất hiện để thốt lên một từ: “CÓ”, còn lại
học cái gì, đi đâu sau đó thì…

ĐD: Tôi hiểu điều cậu định nói. Tuy nhiên cậu
không nên coi thường, vì giờ tôi có rất nhiều
biện pháp “trói” sinh viên. Ví như tôi xuất hiện
lúc đầu giờ, rồi có thể bất ngờ xuất hiện giữa
giờ và lại quay lại vào cuối giờ. Làm sao họ
thoát được.
BL: Có thể thân xác của họ không thoát được
nhưng còn tâm trí, họ để tận hành tinh khác! Mà
theo cách nói của cậu thì sinh viên không đi học
mà chỉ đi báo danh thôi nhỉ? Còn người dạy,
thay vì đắm say với giờ giảng họ chỉ dành thời
gian trông nom, kiểm tra quân số nhỉ?
ĐD: Nói chung tôi không đồng tình với
cậu Ba Lô ạ. Vai trò của tôi và của cậu được
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chứng minh bằng thực tiễn. Lúc còn nhỏ người
ta nhờ cậu nhiều bao nhiêu thì càng lớn lên
người ta càng lãng quên cậu. Điều đó chứng tỏ
cậu chỉ lừa được trẻ con thôi!
BL: Không đúng. Dù là khi còn nhỏ đến khi
lớn lên tôi đều giúp người ta cõng theo tri thức.
Và có lẽ vì cậu mà người ta bỏ quên tôi. Cậu
làm cho sinh viên mất thói quen mang sách hay
tài liệu bởi họ được huấn luyện rằng đi học để
báo danh. Ba Lô, cặp để làm gì cho khổ! Nói
như thế tức là chính cậu đã thành nạn nhân rồi.
Họ lừa rằng cậu rất quan trọng và tỏ vẻ sợ cậu
nhưng tình cảm và sự khâm phục thì tôi e rằng
không có.
ĐD: Chúng ta đang nói tới việc lừa đảo nhỉ?
Nhân đây tôi cũng nhắc cậu điều mà chắc cậu
không muốn ai nhắc tới cả. Rất nhiều sinh viên
cần tới cậu nhưng lại với chức năng của một vật
trang trí chứ đâu có cõng, bế gì! Những chiếc
Ba Lô hay cặp đẹp đến hào nhoáng nhưng thực
tình lại rỗng tuếch hoặc nhiều lắm trong đó có
vài thứ linh tinh. Đôi khi họ bỏ quên cậu nhưng
tặc lưỡi bỏ đi bởi họ không có gì tiếc nuối cả.
BL: Ừ, họ có gì để tiếc nuối khi đã được cậu
gọi tên và đã được cậu đánh dấu trên lớp. Vậy
cậu đã đưa cho họ cái gì ngoài những tiếng gọi
khô khan vậy? Tầm quan trọng của cậu nằm ở
chỗ nào?

ĐD: Tầm quan trọng của tôi nằm ở chỗ tôi
kéo người học đến Trường để họ tránh xa quán
game, tránh xa tệ nạn. Đến Trường chẳng phải
chỗ trong sạch hơn sao?
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BL: Kể cả họ đến để ngủ, nghịch điện thoại
hay bất cứ mục đích gì ngoại trừ việc học à?
Vậy cậu lại tự nhận thêm một khuyết điểm là đã
biến sinh viên thành những em “mẫu giáo lớn”
và biến Nhà trường thành nhà trẻ? Chưa kể tới
việc cậu biến thầy, cô thành những người làm
nghề độc thoại. Cậu nguy hiểm quá!
ĐD: Nói đi nói lại thì cậu vẫn không thừa nhận
tôi và bằng cách này hay cách khác cậu cho tôi
là nguyên nhân của mọi điều vô nghĩa. Đó là sự
hằn học của một kẻ bị lãng quên nhưng không
chịu thừa nhận mình vô nghĩa. Tôi rất ghét sự
bảo thủ và thói định kiến nhưng chẳng thể phủ
nhận rằng tôi đang là cứu cánh duy nhất để kéo
sinh viên Trường ta lên lớp. Tôi đã giúp các bậc
phụ huynh hay gọi khác đi là các nhà đầu tư của
sinh viên yên tâm khi họ trả tiền cho Trường
để con họ có mặt ở đây trong khoảng thời gian
nhất định. Và quan trọng hơn nữa là tôi có sự
hợp lực của giảng viên. Việc chúng tôi làm là
có ích.
BL: Tôi không phủ nhận cậu đang là cứu cánh
giúp sinh viên tới lớp và tôi cũng không phủ
nhận rằng cậu có đồng minh là một bộ phận
thầy, cô thích trình chiếu nhưng nói là có ích thì
tôi nhắc lại: Cậu nguy hiểm quá!
ĐD: Nói trên khía cạnh này thì việc cậu giúp
không ít sinh viên sử dụng cậu để ngụy trang
cũng không kém phần nguy hiểm đâu nhé!
BL: Ở khía cạnh đó tôi không phải kẻ trợ giúp
mà chỉ là kẻ bị lôi kéo.
ĐD: Vậy ở khía cạnh mà nãy giờ cậu phê phán
tôi, tôi là kẻ bị lợi dụng.
BL: Nói như cậu có nghĩa là bản chất tôi và cậu
đều tốt cả. Lỗi chỉ tại người khác đúng không?
ĐD: Tôi không khẳng định điều đó, song trong
mọi tình thế bế tắc lỗi phải thuộc về một ai đó.
Và nhất định không phải là tôi. Chẳng có gì sai
khi tôi kéo đám sinh viên vào lớp thay vì bỏ học
ngồi hàng quán cả!
BL: Vậy việc tôi bị lãng quên cũng chẳng có gì
cần bàn luận cả. Tôi thà bị lãng quên còn hơn
bị mang ra làm vật ngụy trang. Như lúc đầu đã
nói. Tôi thích sự yên lặng và cậu không cần thể
hiện quyền năng lúc này làm gì. Với tôi, ở đây
và vào lúc này cậu không có quyền năng gì hết.
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Điểm danh vẫn tỏ ra bực tức song lời nhắc
lại và thái độ bất cần của Ba Lô đã làm cậu ta
ngán ngẩm. Điểm danh nghĩ tới câu “im lặng
khi cần nói và nói khi cần im lặng chỉ tạo ra
hiềm khích” nên cũng miễn cưỡng bỏ đi. Cuộc
khẩu chiến kết thúc khi cả hai kẻ đều không
phục nhau chắc chắn còn âm ỉ những suy tính.

Người vô tình ghi lại đoạn đối thoại trên hy
vọng rằng, nhân vật chính mà cả Điểm danh và
Ba lô hướng tới là sinh viên khi đọc nó sẽ nghĩ
về mình và tự có kết luận phân xử.
Mong các bạn đến đủ vào ngày Thứ Hai!

THỂ LỆ GỬI BÀI CHO BẢN TIN
- Bài gửi đăng chưa được công bố trên bất kì báo, tạp chí hay các ấn phẩm xuất bản nào.
- Bài viết được đánh máy vi tính rõ ràng, khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14,
lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên, dưới 3 cm.
- Tài liệu tham khảo bắt buộc phải nêu rõ và được sắp xếp theo thứ tự a,b,c, được ghi theo trình
tự: tên tác giả, năm xuất bản, tên ấn phẩm, tập, số, nơi xuất bản, trang…
- Bài gửi gồm 01 bản cứng có chữ ký xác nhận của tác giả và “cam kết chịu trách nhiệm về tính
xác thực cũng như không xâm phạm bản quyền của cá nhân, tổ chức khác” và bản mềm gửi email
về bantin@dtdl.edu.vn
- Các sáng tác văn học, nghệ thuật tác giả có thể dùng bút danh nhưng cuối bài cần ghi rõ họ và
tên tác giả, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để
BBT tiện liên hệ.
- Tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ của Nhà trường.
- Đối với bài không được sử dụng, BBT không trả lại bản thảo.
- Bản cứng bài viết gửi về địa chỉ: Trung tâm Thông tin Thư viện, Trường CĐ Điện tử - Điện
lạnh Hà Nội, Ngõ 86, Phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Bản tin rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và bài cộng tác của bạn đọc!
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Chuyên mục đố ảnh

Tìm hiểu các di tích lịch sử
Thăng Long - Hà Nội
Đáp án số trước:

(ảnh 01)
(ảnh 02)
(ảnh 03)
Ảnh 1: Di tích Ô Quan Chưởng, nằm trên phố Ô Quan Chưởng - Một trong các cửa ô còn sót lại
của Kinh thành Thăng Long xưa. Được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749).
Ảnh 2: Di tích Đài tượng niệm Khâm Thiên, nằm trên phố Khâm Thiên. Được xây dựng trên nền
đất của 3 ngôi nhà số 47,49,51 bị bom Mỹ san bằng năm 1972.
Ảnh 3: Cụm Di tích: Tượng đài vua Lê Thái Tổ nằm trên phố Lê Thái Tổ. Phía sau là Đình Nam
Hương nằm trên phố Hàng Trống.

Câu hỏi số này:

(ảnh 02)
(ảnh 03)
(ảnh 01)
Bạn hãy cho biết các di tích của Hà Nội trong 3 bức ảnh trên là những di tích nào? Ở phố nào?
Bạn đọc nào có câu trả lời đúng nhất và sớm nhất sẽ nhận được quà tặng của Ban biên tập. Đáp án
gửi theo địa chỉ e-mail: thutaibandoc@dtdl.edu.vn
01 giải nhất: Bạn đọc trả lời đúng cả 3 di tích và gửi đáp án sớm nhất.
01 giải nhì, 01 giải ba: Bạn đọc trả lời đúng cả 3 di tích và có thời gian gửi đáp án ngay sau người
đạt giải nhất.
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