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Chính sách - Chiến lược

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
SÁU THÁNG CUỐI NĂM
CỦA CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Th.S Chu Khắc Huy*
Hoà chung không khí tự
hào của Thủ đô và cả nước chào
mừng các ngày lễ lớn năm 2014,
đặc biệt là kỷ niệm 60 năm chiến
thắng Điện Biên Phủ (7/5/19547/5/2014) và kỷ niệm 60 năm
giải phóng Thủ đô (10/10/195410/10/2014), Trường Cao đẳng
Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã xây
dựng và triển khai các chương
trình thông tin tuyên truyền, giáo
dục chính trị tư tưởng, các phong
trào thi đua, phát động rộng
khắp trong toàn thể giáo viên,
nhân viên và học sinh, sinh viên
như phong trào thi đua dạy tốt,
giảng viên tích cực nghiên cứu
khoa học, tổ chức cho HSSV thi
học sinh giỏi, thi tay nghề giỏi,
sinh viên nghiên cứu chế tạo
robot tham dự Robocon do Đài
truyền hình Việt Nam tổ chức và
các phong trào văn hoá, thể thao
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của Công đoàn, đoàn viên thanh
niên tích cực tình nguyện hỗ trợ
cộng đồng….
Nhà trường đã thực hiện sơ
kết các phong trào thi đua đợt
thứ nhất vào dịp kỷ niệm 124 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Qua đó nhiều tập thể, cá nhân đã
được biểu dương, khen thưởng ở
cấp Trường và được đề nghị khen
thưởng cấp Thành phố. Tiêu biểu
là Công đoàn Trường với chuỗi
phong trào văn hoá, thể thao, hội
diễn văn nghệ và Phòng Công
tác chính trị - Quản lý HSSV với
Hội thi Olympic các môn lý luận
chính trị chào mừng kỷ niệm 39
năm ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975
– 30/4/2014); 60 năm ngày Chiến
thắng Điện Biên phủ (7/5/19547/5/2014), 124 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890

– 19/5/2014) và tích cực tuyên
truyền thực hiện “Năm trật tự
văn minh đô thị” của Thành phố
Hà Nội. Các hoạt động của Công
đoàn Nhà trường cũng như của
các đơn vị chức năng đều bám
sát Kế hoạch số 25/KH-CTTĐ
ngày 06/01/2014 về công tác Thi
đua - Khen thưởng năm 2014
của Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội, đồng thời được
triển khai nghiêm túc từ khâu xây
dựng chương trình, tuyên truyền,
vận động tới tổ chức thực hiện và
sơ kết, tổng kết. Hội khoẻ “Chiến
sĩ Điện Biên” do Công đoàn phát
động đã thu hút được rất đông
công đoàn viên tham gia ở các
nội dung thi đấu như cờ tướng,
cầu lông…Qua các buổi thi đấu
ngoài giờ làm việc phong trào đã
tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên,
nhân viên có dịp giao lưu, gắn
*Hiệu trưởng Nhà trường
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bó và tăng cường sự đoàn kết
để thực hiện tốt nhiệm vụ được
giao. Ngoài ra, việc gắn chủ đề
“chiến sĩ Điện Biên” vào phong
trào còn có ý nghĩa giáo dục
truyền thống lịch sử cho đoàn
viên một cách gần gũi hơn.
Đối với Bộ môn Chính trị Pháp luật, việc tổ chức Olympic
các môn lý luận chính trị, pháp
luật không phải là hoạt động
mới bởi nó đã được triển khai
thực hiện có hiệu quả từ nhiều
năm trước. Năm nay Hội thi diễn
ra rất sôi nổi với sự tham gia của
37 đội tuyển đến từ các lớp HSSV.
Vòng chung khảo có chủ đề “Từ
Điện Biên Phủ đến Thủ đô Hà
Nội” được tổ chức đúng ngày
sinh nhật Bác, nội dung thi là sự
lồng ghép giáo dục truyền thống
lịch sử dân tộc, lịch sử văn hoá Hà
Nội tới các nội dung chuyên môn
về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường
lối cách mạng của Đảng đã làm
cho Hội thi có những ý nghĩa đặc
biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm
ngày Chiến thắng Điện Biên phủ
(7/5/1954-7/5/2014), 124 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 19/5/2014). Nhiều
vở kịch do HSSV tự dàn dựng để
tham gia phần thi “Chào hỏi” đã
làm người xem xúc động mạnh
khi tái hiện các sự kiện lịch sử của
chiến dịch Điện Biên năm xưa.
Tiếp tục thực hiện chương
trình, kế hoạch công tác thi đua
năm 2014 toàn hệ thống chính
trị của Nhà trường cần đẩy
mạnh, nâng cao hơn nữa chất
lượng, hiệu quả công tác chuyên
môn đồng thời không ngừng thi
đua lập thành tích cao trên mọi
mặt góp phần thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà
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trường, thiết thực hưởng ứng
“Năm trật tự văn minh đô thị” và
kỷ niệm các ngày lễ lớn từ tháng
6 đến hết tháng 12 năm 2014. Cụ
thể như sau:
1. Các đơn vị chức năng thực
hiện tốt công tác tuyển sinh, bảo
đảm chỉ tiêu, chất lượng và tiến
độ đã định.
2. Toàn thể cán bộ, giáo viên
làm tốt công tác giáo dục, đào
tạo nhất là giáo dục chính trị, tư
tưởng cho HSSV về ý thức, trách
nhiệm công dân với Tổ quốc, tinh
thần thực học, thực nghiệp. Các
thầy, cô giáo cần quán triệt đầy
đủ chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
để HSSV bày tỏ lòng yêu nước
một cách phù hợp, không để kẻ
xấu lợi dụng, xúi giục thực hiện
các hành vi vi phạm pháp luật
hoặc gây ảnh hưởng xấu đến uy
tín của Đảng, Nhà nước và truyền
thống tốt đẹp của dân tộc cũng
như tình hình kinh tế, xã hội trong
bối cảnh Trung Quốc hạ đặt trái
phép dàn khoan Hải Dương –
981 vào thềm lục địa và vùng
đặc quyền kinh tế của nước ta.

3. Phòng Công tác chính trị &
Quản lý HSSV phối hợp với BCH
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Nhà
trường triển khai thực hiện có
hiệu quả việc hướng dẫn, kiểm
tra và bảo đảm 100% HSSV của
Nhà trường hát đúng nhạc và
lời Quốc ca Việt Nam. Trong các
buổi lễ không sử dụng đĩa nhạc
Quốc ca có lời. Thông qua các
buổi chào cờ tập thể phát động
học sinh, sinh viên tích cực cổ
vũ tinh thần, quyên góp vật chất
ủng hộ lực lượng chức năng và
ngư dân bám biển, giữ vững chủ
quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
4. BCH Công đoàn Nhà trường
phối hợp chặt chẽ với chính
quyền trong việc chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho người
lao động, tăng cường vận động
đoàn viên công đoàn tích cực
làm việc, không ngừng đổi mới
về phương pháp, kỹ năng đồng
thời tích cực tự học, tự nghiên
cứu để nâng cao chất lượng công
tác. Công đoàn trường cần tiếp
tục bám sát các hoạt động thi
đua đã phát động nhất là phong
trào tiết kiệm, chống lãng phí
nơi công sở cũng như ở gia đình.

Hội nghị gặp mặt học sinh giỏi năm 2014.
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5. Khoa Công nghệ thông tin
phối hợp chặt chẽ với các
đoàn thể chính trị và các
đơn vị khác triển khai
có hiệu quả chương
trình phổ cập tin
học cho cộng
đồng thông
qua việc tổ
chức các lớp
dạy miễn
phí kỹ năng
sử dụng máy
vi tính, kỹ
năng cơ bản
về lắp ráp, sửa
chữa máy tính
và một số phần
mềm ứng dụng
cơ bản cho các đối
tượng có như cầu như
các cựu chiến binh, thanh
niên, học sinh nghèo…trên
địa bàn Cầu Giấy và một số địa
phương lân cận.
6. Các khoa chuyên môn quan
tâm nhiều hơn tới công tác phát
hiện sớm, bồi dưỡng chuyên sâu
cho những HSSV có khả năng nổi
trội để vừa nâng cao chất lượng
đào tạo vừa thực hiện chọn lọc
HSSV tham gia các kỳ thi học
sinh giỏi, thi tay nghề giỏi các
cấp. Các thầy, cô giáo cần tích
cực hơn trong công tác nghiên
cứu khoa học, nghiên cứu chế
tạo các mô hình thiết bị dạy học,
theo hướng: tiết kiệm, có tính
ứng dụng cao, tiếp cận công
nghệ hiện đại nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo, giúp HSSV
hiểu sâu sắc nguyên lý hoạt
động, quy trình vận hành thiết
bị, nhanh chóng thành thạo kỹ
năng chuyên môn…
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7. BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nhà trường làm tốt công tác
vận động đoàn viên là giáo viên
trẻ, các HSSV có ý thức trách
nhiệm cao, có năng lực chuyên
môn tham gia hoạt động tình
nguyện gắn với nghề nghiệp
được đào tạo. Tích cực tham gia
các chương trình “Tiếp sức mùa
thi”, giữ gìn trật tự an toàn giao
thông, bảo vệ môi trường…
hưởng ứng Năm trật tự văn minh
đô thị của Hà Nội, Năm thanh
niên tình nguyện do Trung ương
đoàn phát động với nhiều hoạt
động cụ thể, thiết thực.
8. Bản tin nội bộ và Cổng thông
tin điện tử của Nhà trường cần
tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để
thông tin kịp thời, sinh động mọi
hoạt động, góp phần thực hiện
tốt các quy định về công khai
chất lượng giáo dục đồng thời
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quảng bá hình ảnh Nhà trường
với xã hội, tạo điều kiện để người
học có đầy đủ thông tin
một cách nhanh chóng,
chính xác và cơ quan
quản lý nhà nước
có thẩm quyền
cũng như các
doanh nghiệp
có cơ sở thông
tin tin cậy khi
cần tra cứu.
Trên đây là
một số nhiệm
vụ chính mà
tập thể Trường
Cao đẳng Điện tử
- Điện lạnh Hà Nội
cần triển khai thực
hiện trong sáu tháng
cuối năm 2014, bảo đảm
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
cả năm, góp phần tích cực trong
phong trào thi đua chung của
toàn Thành phố, thiết thực học
tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh
thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
Thiết nghĩ để hoàn thành những
nhiệm vụ đó, bên cạnh sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban
Giám Hiệu thì yếu tố quyết định
phụ thuộc ở chính mỗi cán bộ,
giáo viên, nhân viên và HSSV.
Mỗi người phải làm tốt nhiệm
vụ của mình, đoàn kết, tương
trợ lẫn nhau, tất cả vì mục tiêu
phát triển chung, bền vững. Hy
vọng rằng trong các đợt sơ kết,
tổng kết sau sẽ có nhiều tập thể,
cá nhân được biểu dương, khen
thưởng cấp Trường và được Nhà
trường ghi nhận, đề nghị Thành
phố, các Bộ, Ban, Ngành khen
thưởng.

Nghiên cứu - Trao đổi
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CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH CÁP
Th.S Nguyễn Văn Huy*
1. Hệ thống truyền hình cáp
Truyền hình cáp CATV (Community Antenna
Television) xuất hiện vào những năm cuối của thập
niên 40. Thuật ngữ CATV xuất hiện đầu tiên vào
năm 1948 tại Mỹ và được dùng để chỉ chung cho
các hệ truyền hình cáp vô tuyến và hữu tuyến.
Mục tiêu ban đầu của truyền hình cáp là phân
phát các chương trình quảng bá tới những khu vực
do các điều kiện khó khăn về địa hình không thể
thu được bằng anten thông thường gọi là vùng
lõm sóng.
Truyền hình cáp vô tuyến MMDS (Multiprogam
Multipoint Distribution System) sử dụng môi
trường truyền sóng là sóng viba tại dải tần 900MHz.
Tuy triển khai mạng rất đơn giản do chỉ dùng anten
mà không cần kéo cáp đến từng nhà nhưng nó có
rất nhiều các nhược điểm như:
- Hạn chế vùng phủ sóng.
- Chịu ảnh hưởng mạnh của nhiễu công nghiệp.
- Chịu ảnh hưởng bởi thời tiết.
- Yêu cầu dải tần số vô tuyến quá lớn.
- Gây can nhiễu cho các đài phát vô tuyến khác.
- Khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ truyền hình số.
- Không thể cung cấp các dịch vụ hai chiều.
Truyền hình cáp hữu tuyến là hệ thống mà
tín hiệu truyền hình được dẫn thẳng từ trung tâm
đến hộ dân bằng một sợi cáp ( cáp đồng trục, cáp
quang, hoặc cáp xoắn). nhờ đó người dân có thể
được xem các chương trình truyền hình chất lượng
cao mà không phải sử dụng các cột anten. Về góc
độ kỹ thuật truyền hình cáp hữu tuyến có những
ưu điểm vượt trội so với hệ thống truyền hình khác.
- Ít chịu ảnh hưởng của nhiễu công nghiệp.
- Không bị ảnh hưởng của thời tiết.
- Không chiếm dụng phổ tần số vô tuyến.
- Không gây can nhiễu cho các trạm phát sóng nghiệp vụ khác.
- Có khả năng cung cấp tốt dịch vụ truyền hình số
các dịch vụ hai chiều.
*Giảng viên khoa Kỹ thuật Viễn thông

- Có thể sử dụng các kênh kề nhau để truyền tín
hiệu trong tất cả các phạm vi mà không xuất hiện
hiện tượng nhiễu đồng kênh.
2. Sơ đồ khối tổng quát hệ thống truyền
hình cáp
Mạng truyền hình cáp bao gồm 3 thành phần
chính: Hệ thống thiết bị tại trung tâm, hệ thống
mạng phân phối tín hiệu và thiết bị thuê bao.

Hình 1: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống truyền hình cáp.

- Hệ thống thiết bị trung tâm: là nơi cung cấp, quản
lý chương trình hệ thống mạng truyền hình cáp.
Đây cũng chính là nơi thu thập các thông tin quan
sát trạng thái, kiểm tra hoạt động mạng và cung
cấp các tín hiệu điều khiển.
- Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp: là môi
trường truyền dẫn tín hiệu từ trung tâm mạng đến
các thuê bao. Có thể phân môi trường truyền dẫn
tín hiệu thành hai loại là vô tuyến và hữu tuyến. Hệ
thống mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp là
bộ phận quyết định đến đối tượng dịch vụ, khoảng
cách phục vụ, số lượng thuê bao và khả năng mở
rộng cung cấp mạng.
- Thiết bị tại thuê bao: Với một mạng truyền hình
cáp sử dụng công nghệ tương tự, thiết bị thuê bao
có thể là một máy thu hình, thu tín hiệu từ mạng
phân phối tín hiệu.
3. Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp
hữu tuyến
a. Mạng toàn cáp đồng trục:
Mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp đồng
trục có cấu hình chủ yếu là hình cây.
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Hình 2. Kiến trúc đơn giản mạng CATV truyền thống

*Ưu điểm: Các thiết bị mạng đơn giản, giá thành thấp.
*Nhược điểm:
- Do truyền tín hiệu bằng cáp đồng trục có mức suy
hao lớn nên khi sử dụng nhiều bộ khuếch đại dẫn
đến chi phí cho mạng tăng cao, đồng thời kéo theo
các chi phí khác như nguồn cung cấp cho bộ khuếch
đại và điện năng tiêu thụ của mạng cũng tăng.
- Do sử dụng các bộ khuếch đại để bù suy hao nên
nhiễu đường truyền tác động vào tín hiệu cùng
với nhiễu nội bộ của bộ khuếch đại tích tụ lại theo
chiều dài đường truyền dẫn đến càng xa trung tâm,
chất lượng tín hiệu càng giảm.
b. Mạng truyền hình cáp hữu tuyến kết hợp
cáp quang và cáp đồng trục HFC:
- HFC (Hybrid Fiber Coaxial): sử dụng đồng thời cáp
quang và cáp đồng trục để truyền dẫn tín hiệu.
Mạng HFC có thể triển khai theo nhiều cấp độ tuỳ
theo quy mô của mạng.
- Với quy mô nhỏ có thể sử dụng sơ đồ hình sao,
với quy mô của mạng lớn có thể sử dụng sơ đồ
hình vòng kín. Độ an toàn của mạng được tăng lên
nhờ cấu trúc hình vòng kính. Việc truyền tín hiệu từ
trung tâm đến các node quang là cáp quang, còn
từ node quang đến thuê bao là cáp đồng trục.
*Ưu điểm: Dải thông cực lớn, suy hao tín hiệu rất
thấp, ít bị nhiễu điện từ, chống lão hoá và ăn mòn
hoá học tốt.
c . Mạng quang hoá hoàn toàn :
- Một mạng truyền dẫn được quang hoá hoàn toàn
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từ nhà cung cấp dịch vụ đến tận các thuê bao là
ước mơ của mọi nhà cung cấp dịch vụ truyền hình
cũng như viễn thông nhờ ưu điểm tuyệt vời của
cáp quang.
Tuy nhiên, việc triển khai một mạng quang
hoàn toàn tại thời điểm hiện nay gặp một số nhược
điểm sau:
- Giá thành cáp quang, thiết bị phát quang, bộ chia
quang,...hiện còn rất cao so với các thiết bị tương
ứng cho cáp đồng trục.
- Hiện nay các thiết bị đầu cuối truyền hình cáp tại
thuê bao hoàn toàn không có đầu vào quang, vì
vậy muốn thu được chương trình cần có thiết bị
thu quang và chuyển đổi quang sang tín hiệu RF.
Đây chính là chở ngại lớn vì thiết bị này không có
sẵn trong dân dụng và giá thành rất cao.
Căn cứ vào phân tích các ưu điểm và nhược
điểm của ba phương án nêu trên, ta có thể đưa ra
kết luận sau:
- Sử dụng cáp quang hoàn toàn cho mạng truyền
dẫn tín hiệu của truyền hình cáp hữu tuyến là điều
lý tưởng về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, xét về mặt kinh
tế thì việc sử dụng quang hoá hoàn toàn không có
lợi và rất khó khả thi vì giá thành quá cao.
- Khi so sánh giữa phương án sử dụng cáp đồng
trục hoàn toàn với phương án sử dụng kết hợp cáp
quang và cáp đồng trục cho thấy với quy mô mạng
còn nhỏ, có dung lượng khoảng từ 5000 thuê bao
trở lại thì cáp đồng trục hoàn toàn sẽ có chi phí
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Lắp đặt CATV trong nhà: Ta sử dụng các thiết bị
lắp đặt trong nhà Indoor

Lắp đặt CATV ngoài trời: Ta sử dụng các thiết bị
lắp đặt ngoài trời outdoor.

Hình 3: Sơ đồ nguyên lý kết nối thiết bị truyền dẫn trong
nhà.
Lắp đặt MATV:

Hình 4: Sơ đồ nguyên lý kết nối thiết bị truyền dẫn ngoài
trời.

Hình 5: Sơ đồ nguyên lý kết nối mạng MATV sử dụng chung 1 anten Yagi.

thấp hơn và vẫn bảo đảm chất lượng. Mạng có quy
mô lớn từ 10000 thuê bao trở lên thì sử dụng mạng
kết hợp HFC gía thành thấp hơn và chất lượng tín
hiệu sẽ tốt hơn, quy mô mạng càng lớn thì phương
án mạng HFC sẽ càng hiệu quả.
4. Một số sơ đồ nguyên lý kết nối thiết bị
trong truyền dẫn mạng cáp
*Thiết bị gồm:
- Các bộ khuếch đại: Đảm bảo công suất tín hiệu
được khuếch đại đủ lớn để đưa lên đường truyền.
- Bộ chia Splitters:
+ Bộ chia có chức năng chia một tín hiệu ngõ vào
thành nhiều tín hiệu ngõ ra có tổn hao bằng nhau.
+ Bộ chia được phân thành 2 loại: bộ chia thường sử
dụng cho CATV và bộ chia thông nguồn PowerPass
sử dụng cho chia tín hiệu anten vệ tinh.
- Taps - off: Bộ Tap tương tự như bộ chia nhưng có
khả năng giới hạn độ lợi .Mục đích giới hạn, giảm
bớt tín hiệu đầu vào.
+ Bộ Tap thường có 1 ngõ IN , 1ngõ OUT & N ngõ
Tap.
+ Các giá trị Tap giảm : -12dB ; -16dB ; -20 dB ;
-24dB…
- Nguồn cung cấp: cung cấp nguồn cho các thiết bị

trên đường truyền.
- Cáp quang, dây nhẩy, dây nối.
- Cáp đồng trục, các đầu nối.
*(Tham khảo hình 3, 4, 5)
Truyền hình cáp hữu tuyến tại Việt Nam đang
phát triển rất mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc với
63/63 tỉnh, thành phố có đầu mối cung cấp dịch vụ
. Tại mỗi tỉnh/thành phố đã có triển khai ít nhất một
mạng truyền hình cáp, có tỉnh, thành tồn tại 2 hoặc
3 mạng truyền hình cáp cùng hoạt động cung cấp
dịch vụ. Số lượng thuê bao truyền hình cáp đạt
khoảng 4,4 triệu. Đây là một tiềm năng lớn, là động
lực thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống truyền
hình cáp nhằm đáp ứng nhu cầu thích đáng của
nhân dân cũng như các nhà đầu tư và du khách.
________________
Tài liệu tham khảo:
1. Đỗ Hoàng Tiến, Dương Thanh Phương, 2004, Kỹ
thuật truyền hình, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
2. Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Xuân Mai, Phan Quốc
Ngọc, 2007, Kỹ thuật truyền hình cáp, NXB Giao
thông vận tải.
3. Đỗ Hoàng Tiến, Vũ Đức Lý , 2000 ,Truyền hình số,
NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG GIAO TIẾP GIỮA
PHẦN MỀM THIẾT KẾ GIAO DIỆN WINCC
VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC S7 - 200
TẠI PHÒNG THỰC HÀNH PLC
Th.S Hoàng Thị Ngọc*
Nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy và
học tập đạt được hiệu quả cao, góp phần
giảm chi phí thiết bị thực hành, nâng cao
tính linh hoạt và phong phú của bài giảng,
nhóm giảng viên, giáo viên khoa Điện – Điện
tử đã thực hiện nghiên cứu ứng dụng giao
tiếp giữa phần mềm thiết kế giao diện WinCC
và bộ điều khiển PLC S7-200 tại phòng thực
hành PLC. Việc nghiên cứu, triển khai thực
hiện chuyên đề có tính ứng dụng cao bởi
những lý do sau:
- Giúp các bài giảng lý thuyết có tính trực quan hơn,
tiếp cận sát với hoạt động thực tiễn trong sản xuất.
- Giúp cho sinh viên có thể cập nhật nhanh những
quy trình công nghệ mới mà hệ thống thiết bị
giảng dạy trong nhà trường chưa đáp ứng kịp.
- Giúp sinh viên có được hiểu biết căn bản về sơ đồ
cấu trúc tổng thể của hệ thống sản xuất trong các
nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, trong đó thể hiện
rõ sự liên kết và khả năng giao tiếp giữa các phần
tử trong hệ thống.
- Giúp sinh viên tiếp cận được một phương pháp
quản lý, vận hành và thay đổi linh hoạt các tham
số điều khiển để tạo ra các chế độ làm việc khác
nhau cho máy sản xuất từ một phần mềm giao
diện Người - Máy WinCC.
1. Về mục đích:
- Hình thành cho sinh viên kỹ năng đọc và phân
tích sơ đồ hệ thống, vận hành các hệ thống thực
bằng phần mềm giám sát, điều khiển giao diện
Người - Máy WinCC.
- Xây dựng hệ thống giao diện cho các mô hình
thực hành tại phòng thực hành PLC.
- Xây dựng giao diện với một số hệ thống sản xuất
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tiên tiến đang được áp dụng trong nước và trên thế
giới phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
- Nghiên cứu xây dựng một phòng thực hành kiểu
mẫu, trong đó hệ thống thiết bị được quản lý như
một nhà máy thu nhỏ thông qua phần mềm giao
diện người - máy WinCC.
2. Giới thiệu chung về phần mềm thiết kế
giao diện điều khiển WINCC:
WinCC là viết tắt của Windows Control Center,
là một phần mềm của hãng Siemens dùng để giám
sát, điều khiển và thu thập dữ liệu trong quá trình
sản xuất. Theo nghĩa hẹp thì WinCC là chương trình
hỗ trợ cho người lập trình thiết kế giao diện người và
máy HMI (Human Machine Interface) trong hệ thống
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition),
với chức năng chính là thu thập số liệu, giám sát và
điều khiển quá trình sản xuất.
WinCC cũng cung cấp các module chức năng
thường dùng trong công nghiệp như: Hiển thị hình
ảnh, tạo thông điệp, lưu trữ và báo cáo. WinCC có
thể trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhiều PLC của các
hãng khác nhau như Mitsubishi, Siemens, Allen
Braddy,… thông qua cổng COM với chuẩn RS232
của máy tính với chuẩn RS-485 của PLC.
WinCC Flexible 2008 tương thích với những hệ
điều hành hiện nay như:
- Microsoft Window XP
- Microsoft Window Vista Business (32 bit), Ultimate
(32 bit)
Chức năng cơ bản của WinCC flexible 2008 là :
- Thiết kế và lập trình hệ thống tự động hoá, quá
trình điều khiển giám sát quy trình sản xuất.
- Mô phỏng bằng hình ảnh các sự kiện xảy ra trong
quá trình hoạt động một cách trực quan giúp hệ

*Giảng viên Khoa Điện - Điện tử
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thống dễ kiểm tra và sửa chữa.
- Cung cấp nhiều chức năng khác như: Hiển thị các
thông báo hay báo cáo trong quá trình bằng số liệu
hay đồ hoạ, xử lý thông tin đo lường, các bảng ghi
báo cáo…
- WinCC flexible 2008 cho phép người sử dụng có
khả năng truy cập vào các hàm giao diện chương
trình ứng dụng API (Application Programming
Interface) của hệ điều hành. Ngoài ra, còn có thể
kết hợp WinCC flexible 2008 và các công cụ phát
triển riêng như: Visual C++ hay Visual Basic để tạo
ra hệ thống có tính đặc thù cao, gắn riêng với cấu
hình cụ thể. Do có tính chất mở và thường xuyên
được cập nhật, phát triển nên WinCC Flexible 2008
có thể lập trình cho các hệ thống HMI mới nhất
trên thị trường và sản xuất.
- WinCC flexible 2008 có thể tạo giao diện người máy (HMI) dựa trên cơ sở giao tiếp giữa con người
với các hệ thống máy, thiết bị điều khiển (PLC,
CNC…) thông qua các hình ảnh, sơ đồ, hình vẽ,
hay các câu chữ mang tính trực quan. Có thể giúp
người vận hành theo dõi được quá trình làm việc,
thay đổi các thông số, công thức hoặc quá trình
hoạt động, hiển thị các giá trị hiện thời cũng như
giao tiếp với quá trình công nghệ của hệ thống tự
động qua màn hình máy tính hoặc Panel màn hình
cảm ứng mà không cần trực tiếp với phần cứng
của hệ thống. Giao diện HMI cũng có thể giúp
người vận hành giám sát quá trình sản xuất một
cách dễ dàng và nhanh chóng, báo động hệ thống
khi có sự cố.
- Từ máy tính trung tâm, có thể điều khiển sự hoạt
động toàn bộ dây chuyền sản xuất được lập trình
trên WinCC flexible 2008. Dựa trên HMI có thể giám
sát tất cả các dữ liệu vào/ra (I/O) một cách chính
xác.
Vì các lý do kể trên WinCC hiện nay là phần
mềm thiết kế giao diện HMI cần thiết không thể
thiếu trong các hệ thống tự động hoá phức tạp và
hiện đại.
3. Giới thiệu chung về bộ điều khiển PLC
S7 – 200:
PLC viết tắt của Programmable Logic Controller,
là thiết bị điều khiển lập trình được (khả trình) cho
phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển
logic thông qua một ngôn ngữ lập trình. Người sử
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dụng có thể lập trình để thực hiện một loạt trình tự
các sự kiện. Các sự kiện này được kích hoạt bởi tác
nhân kích thích (ngõ vào) tác động vào PLC hoặc
qua các hoạt động có trễ như thời gian định thì hay
các sự kiện được đếm. PLC dùng để thay thế các
mạch relay(rơ le) trong thực tế. PLC hoạt động theo
phương thức quét các trạng thái trên đầu ra và đầu
vào. Khi có sự thay đổi ở đầu vào thì đầu ra sẽ thay
đổi theo. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất ra PLC
như: Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi Electric,
General Electric,Omron,Honeywell... Tại phòng thực
hành PLC trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà
Nội, tất cả PLC được sử dụng đều là PLC S7 – 200
CPU224 của hãng Siemens.
Lập trình cho PLC S7 – 200 và các PLC khác của
hãng Siemens bằng một trong ba ngôn ngữ lập
trình sau:
- Ngôn ngữ hình thang (Ladder logic_LAD).
- Ngôn ngữ khối hàm (Function Block Diagram_
FBD).
- Ngôn ngữ liệt kê câu lệnh (Statement List_STL).
Để lập trình cho PLC S7 – 200 CPU224 sử dụng
phần mềm Step7 – Microwin và dùng ngôn ngữ
lập trình Ladder .
PLC thực hiện chương trình theo chu trình lặp.
Mỗi vòng lặp được gọi là một vòng quét (scan).
Mỗi vòng quét được bắt đầu bằng giai đoạn đọc
dữ liệu từ các cổng vào vùng đệm ảo, tiếp theo
là giai đoạn thực hiện chương trình. Trong từng
vòng quét, chương trình được thực hiện bằng lệnh
đầu tiên và kết thúc bằng lệnh kết thúc (MEND).
Sau giai đoạn thực hiện chương trình là giai đoạn
truyền thông nội bộ và kiểm tra lỗi. Vòng quét được
kết thúc bằng giai đoạn chuyển các nội dung của
bộ đệm ảo tới các cổng ra. Vòng quét của PLC được
mô tả như hình vẽ sau:
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Như vậy, tại thời điểm thực hiện lệnh vào/ra,
thông thường lệnh không làm việc mà chỉ thông
qua bộ đệm ảo của cổng trong vùng nhớ tham
số. Việc truyền thông giữa bộ đệm ảo với ngoại
vi trong các giai đoạn 1 và 4 do CPU quản lý. Khi
gặp lệnh vào/ra ngay lập tức thì hệ thống sẽ cho
dừng mọi công việc khác, ngay cả chương trình xử
lý ngắt, để thực hiện lệnh này một cách trực tiếp
với cổng vào/ra.
Nếu sử dụng các chế độ xử lý ngắt, chương
trình con tương ứng với từng tín hiệu ngắt được
soạn thảo và cài đặt như một bộ phận của chương
trình. Chương trình xử lý ngắt chỉ được thực hiện
trong vòng quét khi xuất hiện tín hiệu báo ngắt và
có thể xảy ra ở bất cứ điểm nào trong vòng quét.
4. Kết nối WINCC và PLC S7 – 200:
Tất cả các phiên bản của WINCC đều không hỗ
trợ Driver kết nối trực tiếp riêng với PLC S7 – 200.
Do đó, chúng ta không thể kết nối WINCC với S7 –
200 theo các cách thông thường vốn rất dễ dàng
đối với PLC S7 – 300, S7 – 400.
Tuy nhiên chúng ta có một giải pháp để kết nối
S7 – 200 và WINCC với nhau. Đó là dùng S7 – 200
PC – Access OPC – Server và kênh giao tiếp WINCC
OPC (có sẵn trong WINCC).
Theo phương pháp này, WINCC không giao
tiếp trực tiếp với PLC S7 – 200 mà thông qua S7
– 200 PC – Access với mô hình truyền thông sau:
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5. Thiết lập OPC – SERVER với S7 – 200 PC
ACCESS:
- Mở giao diện S7 – 200 PC – Access.
- Để đọc bảng Symbols từ chương trình Step7 –
Microwin, từ thanh menu File chọn Import Symbols.
- Hộp thoại Import xuất hiện, chọn chương trình
Step7 – Microwin cần thiết lập liên kết và nhấp
Open.
- Kết quả ta có các biến được lưu trên OPC:

6. Kết luận:
Chuyên đề: “Nghiên cứu ứng dụng giao tiếp giữa
phần mềm thiết kế giao diện wincc và bộ điều
khiển plc s7 - 200 tại phòng thực hành plc trường
cao đẳng điện tử - điện lạnh hà nội” thành công
nhằm tạo tiền đề cho việc hoàn thiện xây dựng các
giao diện điều khiển cho hệ thống các mô hình tại
phòng thực hành PLC để phục vụ công tác giảng
dạy nhằm đáp ứng mục tiêu dạy học và nghiên
cứu giao tiếp giữa WINCC và PLC trên nền Ethernet
nhằm xây dựng được phòng thực hành PLC thành
phòng thực hành kiểu mẫu trong đó hệ thống thiết
Chúng ta cần các công cụ sau:
- Phần mềm Step7 – Microwin để lập trình cho PLC bị được quản lý như một nhà máy thu nhỏ thông
qua phần mềm giao diện người - máy WinCC.
S7 – 200.
- Phần mềm S7 – 200 PC – Access để giao tiếp với ________________
Tài liệu tham khảo:
WINCC.
- Phần mềm WINCC để thiết kế giao diện điều khiển. 1. PGS. TS Trần Thu Hà, KS. Phạm Quang Huy, 2011,
HMI-Tự động hóa với WINCC, Nhà xuất bản Hồng
- Cáp kết nối RS232 (cáp PPI).
Trong phạm vi chuyên đề này, tác giả đề cập Đức.
chi tiết tới việc thiết lập giao tiếp giữa WINCC và 2. TS Lê Ngọc Bích, PGS. TS Trần Thu Hà, KS Phạm
Quang Huy, 2011, Điều khiển và giám sát với S7 200
PLC S7 – 200 thông qua S7 – 200 PC – Access.
- S7 300, PC Access, WinCC, Nxb Đại học quốc gia
Thành Phố Hồ Chí Minh.
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CÂN BẰNG TẢI

TRONG QUÁ TRÌNH DOWNLOAD,
UPLOAD TRÊN ISA SERVER
Th.S Đinh Quang Đức*

Trong mạng máy tính, cân bằng tải là một kỹ
thuật để phân phối khối lượng công việc đồng đều
giữa hai hoặc nhiều máy tính, kết nối mạng, CPU,
ổ cứng, hoặc các nguồn lực khác, để có được sử
dụng nguồn lực tối ưu, tối đa hóa thông lượng,
giảm thiểu thời gian đáp ứng, và tránh tình trạng
quá tải. Sử dụng nhiều thành phần với cân bằng
tải, thay vì một thành phần duy nhất, có thể làm
tăng khả năng làm việc. Các dịch vụ cân bằng
tải thường được cung cấp bởi một chương trình
chuyên dụng hoặc thiết bị phần cứng. Nó thường
được sử dụng để trung gian truyền thông nội bộ
trong các computer clusters ( cụm máy tính) , đặc
biệt là high-availability clusters.
Hiện tại mỗi thời điểm mỗi chức năng chỉ có 1
server hoạt động hoặc không có giải pháp chuyên
dụng để cân bằng tải cho server thì không thể
đáp ứng được nhu cầu của hệ thống ứng dụng đồ
sộ, đòi hỏi hoạt động liên tục như các trang web
*Giảng viên khoa CNTT

thương mại điện tử, các ứng dụng người dùng
cũng như đảm bảo Internet luôn hoạt động. Do đó,
cần phải có nhiều server cùng đồng thời cung cấp
một dịch vụ cho hệ thống, cung cấp hiệu năng và
tính sẵn sàng cao hơn, tính tin cậy cao hơn. Vậy làm
sao để server đó có thể phối hợp với nhau hiệu quả
đảm bảo tính sẵn sàng liên tục và an toàn? Đó là lý
do cho sự ra đời của cân bằng tải.
Việc cân bằng tải có thể thực hiện bằng nhiều
phương cách, hình thức khác nhau, với các công
nghệ khác nhau hay kết hợp các yếu tố đó lại. Dưới
đây là một số hình thức phổ biến hiện nay:
1. Cân bằng tải bằng phần mềm có trên
máy chủ
Hầu hết các hệ điều hành cho máy chủ thế hệ
mới của các hãng Microsoft, IBM, HP... đều cung cấp
khả năng này. Công nghệ này có ưu điểm là quen
thuộc với những nhà quản trị chuyên nghiệp, có thể
chia sẻ được nhiều tài nguyên trong hệ thống theo
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dõi được trạng thái của các máy chủ trong nhóm
để cân bằng tải hợp lý. Tuy nhiên cũng có những
hạn chế về việc khả năng mở rộng cũng như khắc
phục sự cố, có rào cản về tính tương thích.
2. Cân bằng tải nhờ Proxy
Nhóm này thường tận dụng khả năng cân
bằng tải sẵn có trên phần mềm Proxy như ISA proxy
của Microsoft. Proxy này làm nhiệm vụ cân bằng
tải trên các server sao cho hợp lý. Vì sử dụng máy
phổ dụng nên giải pháp này có ưu điểm là chi phí
thấp, khả năng mở rộng tốt vì cài đặt trên máy độc
lập, dễ quản trị. Tuy nhiên do hoạt động ở lớp ứng
dụng nên hiệu năng không cao dễ tồn tại nhiều lỗi
hệ thống.
3. Cân bằng tải nhờ thiết bị chia kết nối
Nhóm này thường sử dụng các module cắm
thêm trên các thiết bị chuyên dụng như Router hay
Switch để cân bằng tải theo luồng, thường hoạt
động ở Layer 4 trở xuống. Ưu điểm của phương
pháp này là hiệu năng và tính ổn định cao khả
năng mở rộng tốt hơn nhưng khó phát triển được
tính năng bảo mật phức tạp như proxy thường sử
dụng những thuật toán cân bằng tải đơn giản hiệu
quả thấp như DNS Round-robin. Nhóm này khả
năng cân bằng tải động kém, không theo dõi được
trạng thái máy chủ xử lý kết nối ở mức ứng dụng
kém, dễ gây lỗi ứng dụng và giá thành cao.
4. Cân bằng tải nhờ phần mềm tường lửa ISA
Có lẽ đối với nhiều admin quản trị hệ thống
mạng thì ISA có nhiều lựa chọn quản trị để nâng
cao tính bảo mật cho hệ thống mạng của mình.
Microsoft đã đưa ra tới nay là 3 bản ISA: ISA 2000,
2004 và 2006. Nhiều người quản trị mạng yêu
thích ISA do tính năng bảo vệ hệ thống mạnh mẽ
cùng cơ chế quản lý linh hoạt. ISA Server luôn có
2 bản Standard và Enterprise phục vụ cho những
môi trường khác nhau. Tuy nhiên bên cạnh rất
nhiều các chức năng của ISA, hôm nay chúng ta sẽ
không đi sâu vào phần tường lửa mà sẽ tận dụng
tường lửa đó để có thể chia sẻ băng thông cho các
máy trạm. Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản
ISA Server 2006 Standard. ISA Server Standard
đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chia sẻ băng thông
cho các công ty có quy mô trung bình. Chúng ta
có thể xây dựng tường lửa (firewall) để kiểm soát
các luồng dữ liệu vào và ra hệ thống trong mạng
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nội bộ của công ty, kiểm soát ngăn chặn những
nội dung trang web không thích hợp và kiểm
soát không cho nhân viên sử dụng những việc
riêng khi đang làm việc và rất nhiều việc khác.
Nhu cầu của bạn hiện tại là muốn giới hạn băng
thông (Bandwidth) hay dung lượng truy cập của
máy khách của nhân viên, nhóm hay bạn có thể
quản lý theo IP. Ví dụ: bạn muốn hạn chế dung
lượng của phòng kỹ thuật tối đa là 100KB/s, của
sếp là 200KB/s… Hoặc bạn mở cửa hàng Internet
và muốn giới hạn mỗi máy chỉ sử dụng tối đa băng
thông là bao nhiêu để không ảnh hưởng đến các
máy khác. Trong trường hợp này giới hạn băng
thông rất tiện dụng. Thực tế, hiện cũng có 1 số phần
mềm đi kèm với ISA hỗ trợ công việc giới hạn băng
thông, bạn có thể chọn Tquota hoặc Bandwidth
Splitter. Ở đây, chúng ta chọn Splitter vì Splitter cho
phép dùng miễn phí đến 10 user/IP. Bạn có thể
download Tquota ở đây:
http://www.dDigiraincom/download/tquota/
TQuotaTrial.exe và Bandwidth Splitter ở đây: (có
1 bản dùng cho ISA Server 2000 và 1 bản dùng
cho ISA 2004/2006). Bandwidth Splitter cho ISA
2004/2006: http://www.b Bsplittercom/download/bsplitter2004.zip. Bạn download Bandwidth
Splitter về, giải nén và cài đặt:
- Sau khi cài đặt xong, mở ISA Server ra chúng ta sẽ
có thêm 1 cột chức năng mới:

- Để giới hạn băng thông, chúng ta tạo 1 Rule mới
trong Shaping Rules: Chuột phải vào Shaping Rules
chọn New – Rule…
- Tiếp theo cửa sổ hiện ra chúng ta sẽ đặt tên cho
Rules.
- Ở cửa sổ Apply To, ta có thể chọn quản lý theo
User (nếu muốn quản lý theo User, bạn phải tạo
1 nhóm User trước trong phần Toolbox trong ISA.
Nhóm User này có thể là User thuộc domain, hoặc
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User ở ngay máy của bạn), ở đây để dễ dàng, chúng
ta sẽ quản lý theo địa chỉ IP vì vậy, bạn hãy chọn IP
address sets specified below và Add vùng mạng hay
địa chỉ bạn cần quản lý vào, ở đây tôi dùng quản lý
mạng nội bộ Internal (có vùng IP thuộc mạng nội
bộ bạn muốn quản lý) và bấm Next.
- Trong cửa sổ Destinations, chúng ta chọn Add. Ở
đây, tôi chọn là External , bấm Close và Next.
- Ở cửa sổ tiếp theo Schedule, bạn sẽ chọn thời gian
cụ thể mà bạn sẽ thiết lập để quản lý băng thông
của mạng. Nếu như chúng ta để ý, các ISP hiện nay
như FPT và Viettel có áp dụng khả năng quản lý
này. Họ Schedule tốc độ download của bạn vào ban
ngày ví dụ là khoảng 1280Kbit/s (tức là bạn có thể
down 160Kbyte/s) và buổi đêm, họ sẽ thả cho bạn
down ở một mức 400Kbyte/s với 1 Rules thiết lập
khác. Hiện tại ISA đã thiết lập sẵn cho chúng ta 3
chế độ là Always, Weekends và Work hours.
- Bạn có thể chỉnh sửa lại thông số cụ thể giờ truy
cập ở mục Schedule trong ToolBox.
- Trong cửa sổ Shaping, bạn có thể lựa chọn:
+ Shape total traffic (incoming + outgoing): bạn
có thể dùng để cho phép băng thông tổng số
download và upload.
+ Shape incoming and outgoing traffic: bạn quản lý
tốc độ download và upload riêng biệt
+ Shape incoming traffic only: chỉ quản lý tốc độ
download.
+ Shape outgoing traffic only: chỉ quản lý tốc độ
upload.
- Chúng ta có thể thấy, các ISP quản lý chúng ta theo
lựa chọn 2: Shape incoming and outgoing traffic nên
chúng ta mới thấy là tốc độ download và upload
trong những gói Net như là download 512Kbit/s
và upload là 256Kbit/s. Ở đây, chúng ta có thêm
lựa chọn HTTP Boost, bạn có thể Boost tốc độ duyệt
web lên để tăng độ duyệt web ở máy trạm lúc mới
đầu bằng lựa chọn HTTP Boost duration (seconds),
tùy thuộc bạn có thích để chế độ này hay không
mà bạn tick vào Enable HTTP Boost hoặc không.
- Ở cửa sổ Connection settings, chúng ta có thể giới
hạn số kết nối mà máy khách có thể truy cập qua
ISA Server.
- Tại cửa sổ Shaping Type, bạn có 2 lựa chọn. Lưu ý bạn
rằng lựa chọn này sẽ có ảnh hưởng quyết định đến
kiểu bạn quản lý tốc độ máy trạm. Nếu bạn chọn:
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+ Assign bandwidth individually to each applicable users/addresses: thiết lập quản lý băng thông lúc nãy
bạn làm sẽ áp dụng cho từng máy (ví dụ, lúc nãy
chúng ta thiết lập là 512kbit/s thì mỗi máy sẽ có
thể truy cập với tốc độ 512kbit/s)
+ Distribute bandwidth between all applicable users/
addresses: tổng băng thông bạn thiết lập ở trên sẽ
được chia cho các máy trạm, nếu máy nào dùng
nhiều thì máy khác sẽ truy cập net chậm đi (ví dụ,
nếu chúng ta thiết lập tốc độ download 512kbit/s
thì khi máy A download chiếm 400kbit/s, thì máy B
sẽ chỉ có thể download và truy cập net ở tốc độ còn
lại 112kbit/s). Ở đây, chúng ta có thêm 1 lựa chọn
khác: Static bandwidth distribution sẽ chia đều tốc
độ download ví dụ 512kbit/s của bạn cho cả máy A
và B mỗi máy là 256kbit/s.
- Extra parameters cho phép bạn cho phép sẽ thiết
lập rule trên trong trường hợp nếu máy khách bạn
thiết lập đã vượt quá số MB down, upload hoặc
không áp dụng để tính traffic với Traffic Quota (số
MB down,upload) nếu sử dụng rule này.
- Chúng ta đã thiết lập xong, rule để quản lý băng
thông cho ISA. Mở lại mục Shaping Rule trong ISA
chúng ta sẽ thấy như hình:

- Chuyển qua Tab Monitoring, chúng ta sẽ thấy
các máy khách đang bị quản lý lượng băng thông
truy cập, không được download vượt quá mức
download chúng ta cho phép: 512kbit/s.
_________________
Tài liệu tham khảo:
1. Tô Thanh Hải, Triển Khai Firewall Với Microsoft ISA
Server 2006, Nxb Lao động - Xã hội, 2011.
2. Nguyễn Tấn Phát, ISA Server 2004 - Tường Lửa
Siêu Cấp, Nxb Giao thông vận tải, 2006.
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ỨNG DỤNG CỦA

RƠLE ÁP SUẤT KÉP
TRONG HỆ THỐNG LẠNH
KS. Nguyễn Đức Tú*

Để hệ thống lạnh làm việc hiệu quả, đáng tin
cậy và tuổi thọ cao thì cần các thiết bị điều khiển
và bảo vệ cho hệ thống. Điều khiển và bảo vệ máy
nén có một ý nghĩa rất quan trọng vì máy nén là
một trong 4 thiết bị chính của hệ thống lạnh. Trong
các thiết bị điều khiển và bảo vệ đó cần phải kế đến
Rơle áp suất. Rơle áp suất chia làm 2 loại:
- Rơle áp suất thấp (Low Pressure - LP)
- Rơle áp suất cao (High Pressure - HP)

8

7

6

Để tích hợp hai tính năng điều khiển và bảo vệ
áp suất thấp, áp suất cao và đơn giản hoá về mặt
cấu tạo trên thực tế các hệ thống lạnh hay sử dụng
Rơle kết hợp gọi là Rơle áp suất kép.
1. Nguyên lý cấu tạo của Rơle áp suất kép
(Xem hình 1 bên dưới).

5

4

3

1- Hộp xếp HP
2- Hộp xếp LP
3- Lò xo LP
4- Vít đặt áp thấp
5- Nút RESET
6- Vít vi sai
7- Vít đặt áp cao
8- Lò xo HP
1

9

10

2

9- Thang đo HP
10- Thang đo LP

Hình 1: Nguyên lý cấu tạo của Rơle áp suất kép.
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2. Ứng dụng của Rơle áp suất kép trong hệ
thống lạnh.
a. Ngắt bảo vệ máy nén.
- Ngắt máy nén, bảo vệ hệ thống lạnh khi áp suất
đẩy pk vượt quá giới hạn cho phép.
- Ngắt máy nén, bảo vệ hệ thống lạnh khi áp suất
hút p0 thấp hơn giới hạn cho phép.

Khi đạt nhiệt độ cài đặt tại phòng A, Rơle nhiệt
KP61 sẽ ngắt cấp nguồn cho van điện từ EVR đóng,
ngừng cấp lỏng cho dàn bay hơi. Máy nén tiếp tục
làm việc đến khi áp suất hút giảm đến mức yêu
cầu, hầu như toàn bộ hơi môi chất được hút ra khỏi
dàn bay hơi thì Rơle áp suất (LP) sẽ ngắt máy nén.
Khi nhiệt độ phòng tăng cao bộ điều khiển rơ
le nhiệt độ KP61 sẽ điều khiển cấp nguồn cho van
điện từ EVR mở cấp lỏng trở lại cho dàn bay hơi, áp
suất tăng lên Rơle áp suất thấp (LP) sẽ nối mạch
cho máy nén hoạt động trở lại (mạch điều khiển
Pump down).
_______________
Nguồn trích dẫn:
1. PGS.TS Nguyễn Đức Lợi, 2009, Tự động hóa hệ
lạnh, NXB giáo dục.
2. Nguyễn Tấn Dũng - Trịnh Văn Dũng, Tự động điều
chỉnh các quá trình nhiệt lạnh, NXB Đại Học Quốc
b. Điều khiển máy nén (đóng ngắt máy nén Gia TP Hồ Chí Minh.
ON – OFF, Pump down).
Phương pháp đóng ngắt máy nén kiểu hai vị
trí ON-OFF thường sử dụng cho các hệ thống lạnh
nhỏ hoặc rất nhỏ.
Các dụng cụ điều khiển hai vị trí là Rơle nhiệt
và rơ le áp suất thấp. Khi đó Rơle nhiệt có nhiệm vụ
đóng, ngắt van điện từ cấp lỏng cho dàn bay hơi
còn Rơle áp suất thấp đóng ngắt máy nén theo tín
hiệu áp suất.
Nguyên lý làm việc như sau:

Hình 2: Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh của tủ lạnh thương nghiệp (show case)
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ĐỔI MỚI

CÁC HÌNH THỨC THỰC HÀNH
MÔN TIẾNG ANH
Th.S Phan Thị Thanh Tâm*
Tiếng Anh là chiếc cầu nối
quan trọng giúp chúng ta tiếp
cận được với những tri thức công
nghệ mới của nhân loại đang
thay đổi hàng ngày hàng giờ.
Hơn nữa, với vốn tiếng Anh tốt sẽ
tạo cho các em nhiều cơ hội việc
làm tốt hơn sau khi ra trường.
Trong bối cảnh thời mở cửa,
có ngày càng nhiều các doanh
nghiệp nước ngoài đầu tư sang
thị trường Việt Nam, mang lại rất
nhiều cơ hội việc làm cho các lao
động trẻ. Tuy vậy, nếu không có
trình độ Tiếng Anh nhất định,
người trẻ Việt không thể giành
lấy cơ hội ngàn vàng này. Theo
những khảo sát thực tế cho
thấy, giữa hai người có năng lực
chuyên môn ngang nhau, nhà
tuyển dụng chắc chắn sẽ lựa
chọn người có thêm khả năng
ngoại ngữ. Bên cạnh đó, trong xu
thế hội nhập và phát triển nhu
cầu tuyển người lao động có tay
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nghề đi xuất khẩu lao động ngày phát triển thêm kỹ năng giao
càng cao. Trước yêu cầu thực tế tiếp bằng tiếng Anh cho bản
của xã hội việc trang bị cho các thân.
em vốn tiếng Anh là một yêu cầu
Các giáo viên trong tổ bộ
cấp thiết.
môn ngoại ngữ gặp không ít khó
Trong thực tế, học sinh, sinh khăn để tìm ra những giải pháp
viên (HSSV) Việt Nam nói chung khắc phục giúp các em HSSV
và HSSV trường Cao đẳng Điện hứng thú hơn khi học tiếng Anh
tử - Điện lạnh Hà Nội nói riêng giao tiếp. Chúng tôi đã cố gắng
gặp rất nhiều khó khăn khi giao tìm ra những cách thức áp dụng
tiếp bằng tiếng Anh. Nguyên phương pháp giảng dạy phù hợp
nhân trước hết là do các em đã với đối tượng HSSV cũng như
quen với cách học ở phổ thông, điều kiện học tập giảng dạy tại
chủ yếu chú trọng học ngữ pháp trường nhằm thu hút HSSV tham
vì các dạng bài kiểm tra và thi gia hoạt động học tập thực sự
đều tập trung kiểm tra cấu trúc tích cực và có hiệu quả hơn.
ngữ pháp và từ vựng. Với mong
Hoạt động cặp, nhóm là
muốn nâng cao khả năng giao những họat động phổ biến nhất
tiếp tiếng Anh của HSSV để các được áp dụng để nâng cao khả
em có nhiều cơ hội việc làm tốt năng giao tiếp. Do tâm lý ngại
hơn sau khi ra trường tổ bộ môn nói vì sợ mắc lỗi nên hoạt động
ngoại ngữ đã chuyển hình thức này sẽ giúp các em HSSV cởi mở
kiểm tra hết môn từ thi tự luận hơn trong giao tiếp bằng tiếng
kết hợp với hình thức thi vấn đáp Anh. Với những HSSV ham học,
để HSSV tập trung rèn giũa và tích cực tham gia hoạt động giao
*Tổ trưởng bộ môn Ngoại ngữ - Khoa KHCB
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tiếp theo cặp nhóm là cách thức
tốt để nói giỏi tiếng Anh.
Bên cạnh đó, tạo phản xạ
giao tiếp tiếng Anh nhanh thông
qua các trò chơi cũng được áp
dụng trong các bài giảng. Tùy
thuộc vào từng bài học, trò chơi
trong tiếng Anh có khi đơn giản
là những hoạt động thi nói giữa
các nhóm vận dụng cấu trúc của
bài học có khi là những trò chơi
được các giáo viên sáng tạo và
dàn dựng công phu như ‘ghế
nóng”, “chiếc nón kì diệu” hay “ô
số may mắn”. Tham gia trò chơi
trong giờ học tiếng Anh vừa
giúp HSSV bớt căng thẳng vừa
là động lực thúc đẩy các em rèn
luyện kỹ năng giao tiếp rất hiệu
quả.
Ngoài ra HSSV còn được
luyện kỹ năng thuyết trình bằng
tiếng Anh với các chủ đề đơn
giản. Thuyết trình cũng là một kỹ
năng rất quan trọng khi làm việc.
Sau những lần tập dượt bước
đầu trên lớp các em sẽ dần quen
với kỹ năng trình bày trước đám
đông, không còn bỡ ngỡ nữa.
Ngay cả các lần thi vấn đáp đối
với môn tiếng Anh cơ bản cũng
là những lần tập dượt quan trọng
cho HSSV để có được những kinh
nghiệm quý báu trong những
cuộc phỏng vấn tìm việc sau này.
Các bạn HSSV sẽ được làm quen
với những cuộc phỏng vấn trực
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tiếp và rèn luyện cho mình từ
phong thái tự tin, cách đi đứng,
cử chỉ, ánh mắt, giọng nói để thể
hiện được bản lĩnh cũng như sự
tự tin của bản thân.
Trong hai năm học vừa qua,
Nhà trường chuyển sang đào tạo
theo học chế tín chỉ, thời lượng
trên lớp giảm đi so với trước
30% do đó thời gian thực hành
và tham gia trò chơi không được
nhiều. Trước tình hình đó, tổ bộ
môn ngoại ngữ đã thảo luận
tìm hướng đi mới để khắc phục
nhằm tạo điều kiện cho HSSV
trong trường được nâng cao kiến
thức tiếng Anh có môi trường để
thực hành kỹ năng giao tiếp.
Một mặt các giáo viên thay
đổi phương pháp giảng dạy, học
tập trên lớp đồng thời cố gắng
hợp sức để trong năm học tới sẽ
đề nghị thực hiện những buổi
sinh hoạt chuyên đề tiếng Anh
bổ ích dành cho HSSV.
Mỗi chuyên đề sẽ xoáy sâu
vào một phần kiến thức hoặc
kỹ năng cần thiết cho HSSV như
cách phát âm tiếng Anh chuẩn,
phương pháp học kỹ năng nói,
kỹ năng thuyết trình, hùng biện
bằng tiếng Anh… Qua mỗi buổi
sinh hoạt chuyên đề, HSSV còn
được tạo môi trường giao tiếp
bằng tiếng Anh thông qua các
hoạt động cặp, nhóm, thi hùng
biện bằng tiếng Anh với các chủ

đề quen thuộc trong chương
trình học như nói về gia đình, sở
thích, khả năng… Tổ bộ môn dự
kiến xin phép Khoa và Nhà trường
mời thêm chuyên gia nước ngoài
tham gia một số buổi sinh hoạt
chuyên đề tạo điều kiện cho các
em HSSV có cơ hội được giao tiếp
với người bản ngữ nhằm tăng sự
tự tin khi giao tiếp ở môi trường
thực tế. Đến với các buổi sinh
hoạt chuyên đề HSSV còn được
tham gia các hoạt động giải trí
bổ ích thông qua các trò chơi:
nghe và học hát bằng tiếng Anh.
Đặc biệt hơn các bạn HSSV sẽ có
cơ hội được trải nghiệm một số
nét văn hóa đặc trưng của các
nước nói tiếng Anh … Thông
qua các hoạt động, các trò chơi
tìm hiểu về văn hóa phong tục
của nước bạn và các hoạt động
giải trí khác các bạn HSSV sẽ hiểu
rõ hơn về văn hóa và con người ở
các nước nói tiếng Anh.
Tuy nhiên để có kết quả như
mong muốn thì không chỉ cần
sự nỗ lực từ phía các giáo viên
mà một yếu tố vô cùng quan
trọng góp phần nâng cao chất
lượng giảng dạy đó chính là sự
hợp tác tích cực và nỗ lực học
tập từ phía các em HSSV. Tổ bộ
môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học
cơ bản hy vọng rằng trong năm
học 2014-2015 sẽ có nhiều bạn
HSSV trong trường tích cực đăng
ký tham gia các chuyên đề ngoại
ngữ bằng cách đăng ký trực tiếp
với các thầy cô giảng dạy môn
tiếng Anh hoặc đăng ký tại Tổ bộ
môn Ngoại ngữ khoa Khoa học
cơ bản.
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NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI,
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013

Th.S Nguyễn Văn Tám*

Trong số các nội dung được
Hiến pháp điều chỉnh, quyền con
người và quyền cũng như nghĩa
vụ cơ bản của công dân là một
nội dung quan trọng nhất, vì đây
là vấn đề liên quan trực tiếp đến
công dân, với địa vị là người làm
chủ đất nước, công dân Việt Nam
rất quan tâm đến chính sách cũng
như pháp luật điều chỉnh vấn đề
này. Hơn nữa, trong thời kỳ đổi
mới, Việt Nam đang xây dựng nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
một mô hình nhà nước vì “con
người” và “quyền con người”. Do
đó Hiến pháp năm 2013 đã ghi
nhận quyền con người, quyền
công dân thành một chương
riêng, độc lập.
Cụ thể, tại Chương II Hiến
pháp năm 2013 được xây dựng
trên cơ sở sửa đổi, bổ sung và
bố cục lại Chương V Hiến pháp
1992 ( Quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân) thành Chương
(Quyền con người, quyền và nghĩa
vụ cơ bản của công dân) và đặt
trang trọng sau Chương I
(Chế độ chính trị). Đồng thời,
chuyển các quy định về quyền
con người, quyền công dân tại các
chương khác của Hiến pháp 1992
về chương này. Sự thay đổi về tên
gọi và bố cục này nhằm khẳng
định giá trị, vai trò quan trọng
của quyền con người, quyền
cơ bản của công dân trong
Hiến pháp, thể hiện nhất quán
đường lối của Đảng và Nhà
nước ta trong việc công nhận,
tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ
quyền con người, quyền và
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nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Chương II có 36 điều, từ Điều
14 đến Điều 49 (số lượng nhiều
nhất trong các chương của Hiến
pháp năm 2013). So với Hiến pháp
năm 1992, Hiến pháp năm 2013
có những sửa đổi, bổ sung và phát
triển quan trọng về quyền con
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân như sau:
Thứ nhất, Khẳng định: “Ở
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, các quyền con người,
quyền công dân về chính trị, dân
sự, kinh tế, văn hoá, xã hội được
công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo
đảm theo Hiến pháp và pháp luật”
(Điều 14). Quy định này thể hiện
sự phát triển quan trọng về nhận
thức và tư duy trong việc ghi nhận
quyền con người, quyền công dân
trong Hiến pháp. Bởi vì, Hiến pháp
năm 1992 chỉ ghi nhận quyền con
người về chính trị, dân sự, kinh
tế, văn hoá, xã hội được thể hiện
trong quyền công dân (Điều 50).
Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung
nguyên tắc hạn chế quyền phù
hợp với các công ước quốc tế
về quyền con người mà Việt
Nam là thành viên. Theo đó,
quyền con người, quyền công dân
chỉ có thể bị hạn chế theo quy
định của luật trong trường hợp
cần thiết vì lý do quốc phòng an
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã
hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của
cộng đồng (Khoản 2 Điều 14). Việc
hạn chế quyền con người, quyền
công dân không thể tuỳ tiện mà
phải “theo quy định của luật”.
Thứ hai, Khẳng định và quy

định rõ hơn các nguyên tắc về
quyền con người, quyền và nghĩa
vụ cơ bản của công dân trong
Hiến pháp năm 2013 theo hướng:
quyền công dân không tách rời
nghĩa vụ công dân; mọi người
có nghĩa vụ tôn trọng quyền của
người khác; công dân có trách
nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với
Nhà nước và xã hội; việc thực hiện
quyền con người, quyền công dân
không được xâm hại lợi ích quốc
gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp
pháp của người khác (Điều 15).
Thứ ba, Tiếp tục quy định
rõ hơn nội dung quyền con
người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân về chính trị,
dân sự, kinh tế, xã hội, văn hoá và
trách nhiệm của Nhà nước và Quốc
hội trong việc tôn trọng, đảm bảo
và bảo vệ quyền con người. Đồng
thời, Hiến pháp năm 2013 sắp
xếp lại các điều khoản theo
nhóm các quyền để đảm
bảo tính thống nhất giữa các
quyền con người và quyền
công dân, đảm bảo tính khả
thi hơn.
Thứ tư, Bổ sung một số quyền
mới là thành tựu gần 30 năm đổi
mới đất nước và hội nhập quốc
tế; thể hiện rõ hơn trách nhiệm
của Nhà nước trong việc bảo đảm
thực hiện quyền con người, quyền
công dân. Đó là “quyền sống” (Điều
19); “quyền hiến mô, bộ phận cơ
thể người và hiến xác” theo quy
định của luật (Điều 20); quyền bất
khả xâm phạm về đời sống, riêng
tư (Điều 21); quyền được bảo đảm
an sinh xã hội (Điều 34); quyền

*Giảng viên Luật - Bộ môn Chính trị, pháp luật

Nghiên cứu - Trao đổi
kết hôn, ly hôn (Điều 36); quyền
hưởng thụ và tiếp cận các giá trị
văn hoá, tham gia vào đời sống,
văn hoá, sử dụng các cơ sở văn
hoá (Điều 41); quyền xác định dân
tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ
mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao
tiếp (Điều 42); quyền được sống
trong môi trường trong lành (Điều
43);… Việc ghi nhận các quyền
mới này hoàn toàn phù hợp với
các điều ước quốc tế mà Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên, thể hiện sự nhận thức ngày
càng rõ hơn về quyền con người
và khẳng định cam kết mạnh mẽ
của Việt Nam trong việc thực hiện
quyền con người.
Thứ năm, Hiến pháp năm
2013 đã sửa đổi, bổ sung nội dung
nhiều điều quy định về quyền con
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản
của công dân:
- Mở rộng chủ thể quyền bình
đẳng, không bị phân biệt đối xử
về mọi mặt thành quyền của mọi
người; nghĩa vụ tôn trọng quyền
của người khác thành nghĩa vụ
của mọi người (Điều 15, 16).
- Khẳng định trách nhiệm của Nhà
nước trước công dân của mình:
Công dân Việt Nam không thể bị
trục xuất, giao nộp cho nhà nước
khác. Công dân Việt Nam ở nước
ngoài được Nhà nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ
(Điều 17).
- Khẳng định mọi người đều được
hưởng quyền bất khả xâm phạm
về thân thể, được pháp luật bảo
hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân
phẩm; không bị tra tấn, bạo lực,
truy bức, nhục hình hay bất kỳ
hình thức đối xử nào khác xâm
phạm thân thể, sức khoẻ, xúc
phạm danh dự, nhân phẩm (Điều
20).
- Khẳng định quyền bất khả xâm
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phạm về đời sống riêng tư, bí mật
cá nhân và bí mật gia đình (Điều
21).
- Bóc tách riêng quyền có nơi ở; ghi
nhận công dân có quyền có nơi ở
hợp pháp; mọi người có quyền bất
khả xâm phạm về chỗ ở (Điều 22).
- Ghi nhận công dân có quyền tự
do đi lại và cư trú trong nước, có
quyền ra nước ngoài và từ nước
ngoài về nước. Việc thực hiện
quyền này do pháp luật quy định
(Điều 23).
- Khẳng định mọi người có quyền
tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo
hoặc không theo một tôn giáo
nào. Các tôn giáo bình đẳng trước
pháp luật (Điều 24).
- Khẳng định quyền khiếu nại, tố
cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền về những việc làm
trái pháp luật của cơ quan, tổ chức,
cá nhân là quyền của tất cả mọi
người. Cơ quan, tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải
quyết khiếu nại, tố cáo,…(Điều
30).
Thứ sáu, tiếp tục kế thừa các
nghĩa vụ cơ bản của công dân
trong Hiến pháp năm 1992 như
nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc
(Điều 44), nghĩa vụ quân sự (Điều
45), nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp
và pháp luật, tham gia bảo vệ an
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã
hội và chấp hành những quy tắc
sinh hoạt công cộng (Điều 46);
riêng nghĩa vụ nộp thuế được sửa
đổi về chủ thể là mọi người có
nghĩa vụ nộp thuế theo luật định
(Điều 47) mà không chỉ công dân
có nghĩa vụ nộp thuế như Hiến
pháp năm 1992.
Thứ bảy, về cách thức thể hiện,
Hiến pháp năm 2013 có sự đổi mới
quan trọng theo hướng, Hiến pháp
năm 2013 ghi nhận mọi người có
quyền, công dân có quyền; quyền

con người là quyền tự nhiên, bất cứ
ai cũng có quyền đó; quyền công
dân là quyền của những người có
quốc tịch Việt Nam. Để mọi người,
công dân thực hiện các quyền của
mình thì Hiến pháp năm 2013 quy
định trách nhiệm của Nhà nước là
phải ban hành luật hoặc pháp luật
tạo điều kiện thuận lợi cho mọi
người và công dân thực hiện tốt
các quyền của mình.
Thứ tám, kỹ thuật lập hiến
có nhiều đổi mới. Cách thể hiện
có những điều riêng quy định về
nguyên tắc như Điều 14, Điều 15.
Nội dung các quy định về quyền đã
có tham khảo các điều ước quốc
tế mà Nhà nước ta là thành viên
để đảm bảo tính tương thích. Ví dụ
như Điều 31 quy định: “1. Người
bị buộc tội được coi là không có
tội cho đến khi được chứng minh
theo trình tự Luật định và có bản
án kết tội của Toà án có hiệu lực
pháp luật”. Về quy định này, trước
đây chỉ có một điều kiện “không
ai bị coi là có tội và phải chịu hình
phạt khi chưa có bản án kết tội của
toà án đã có hiệu lực pháp luật”
(Điều 72 Hiến pháp năm 1992).
___________________
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ĐIỂM TIN NỔI BẬT
QUÝ 2 NĂM 2014

1. Các chi bộ tổ chức kết nạp Đảng cho 5 quần chúng ưu tú

Nhân kỷ niệm 124 năm ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày
19/5/2014 Chi bộ 4 và Chi bộ 5
trực thuộc Đảng bộ Nhà trường
đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho
các quần chúng ưu tú là giảng
viên và học sinh, sinh viên. Trong
đó Chi bộ số 4 kết nạp 04 đảng
viên mới là cô giáo Phùng Thị
Nguyên Hạnh – giảng viên Khoa
CNTT, nguyên Phó Chủ tịch Công
đoàn trường, sinh viên Đỗ Xuân
Ngọc – Lớp 38CĐVT4, sinh viên
Những Đảng viên mới của Chi bộ số 4 được kết nạp ngày 19/5/2014. Nguyễn Văn Thắng – Lớp 38CĐVT3
và sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo – Sinh viên lớp 38CĐTH; Chi bộ số 5 tổ chức kết nạp Đảng cho thầy
giáo Nguyễn Đình Tân - giảng viên Khoa Nhiệt lạnh. Như vậy, tính đến nay Chi bộ số 4 có 20 đảng viên,
Chi bộ số 5 có 15 đảng viên đang sinh hoạt, tổng số Đảng viên hiện có của toàn Đảng bộ là 56 đảng viên.

2. Nghiệm thu 6 đề tài nghiên cứu khoa học và 25 báo cáo sáng kiến kinh
nghiệm

Các đề tài nghiên cứu khoa học chủ yếu tập trung vào
lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế các mô hình thiết bị dạy học và
các phần mềm ứng dụng trong quản lý. Cả 2/6 đề tài thuộc
lĩnh vực giải pháp quản lý đều tập trung nghiên cứu nhằm
đánh giá thực trạng việc làm của HSSV sau tốt nghiệp nhằm
góp phần hoàn thiện các tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất
lượng của Nhà trường. Đáng chú ý là trong đề tài “Nghiên cứu
thực trạng việc làm và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
của HSSV tốt nghiệp trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà
Nội” các tác giả Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV đã Sản phẩm NCKH của các tác giả thuộc Khoa Nhiệt lạnh.
thu thập ý kiến đánh giá của gần 100 doanh nghiệp có sử dụng nhân lực do Nhà trường đào tạo. Kết quả
đánh giá là cơ sở để Nhà trường và các khoa chuyên môn nghiên cứu phát huy các thế mạnh, cải cách, đổi
mới chương trình, phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển khoa học công nghệ.
Trong số 25 báo cáo sáng kiến kinh nghiệm có nhiều nhóm giải pháp đổi mới đã được triển khai thực hiện
có hiệu quả trong năm học, chất lượng giáo dục và đào tạo được minh chứng cụ thể như việc xây dựng
ngân hàng đề tài, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt các mô hình thiết bị thuộc lĩnh vực
công nghệ tự động ở Khoa Điện – Điện tử.
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. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hệ cao đẳng liên
3. Đoàn công tác của Sở GD&ĐT 4
thông và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt
Hà Nội thực hiện thẩm định hồ sơ
đăng ký mở mã ngành Cơ – Điện
tử hệ cao đẳng của Nhà trường
Ngày 23/04/2014 Đoàn công tác
của Sở GD&ĐT Hà Nội do TS. Phạm Văn
Đại – Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với Nhà trường
nhằm kiểm tra các điều kiện về đội ngũ,
cơ sở vật chất thiết bị và giáo trình, tài
liệu… liên quan tới hồ sơ đăng ký mở
mã ngành. Qua kiểm tra, Đoàn công tác
đánh giá cao công tác chuẩn bị, các điều
kiện đều bảo đảm yêu cầu hiện hành
và nhất trí báo cáo với Bộ GD&ĐT để
phê duyệt cho Trường Cao đẳng Điện
tử - Điện lạnh Hà Nội mở mã ngành Cơ
- Điện hệ cao đẳng. Đoàn công tác đề
nghị đơn vị chức năng của Nhà trường
nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để báo
cáo cấp trên theo quy định.

nghiệp hệ cao đẳng, cao đẳng nghề K38 và hệ
TCCN – K39
Kỳ thi tốt nghiệp hệ cao đẳng liên thông năm nay có
81/83 sinh viên đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp
ở các ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ
thuật điện tử, truyền thông và Tin học ứng dụng. Trong số
02 sinh viên không được công nhận tốt nghiệp có 01 sinh
viên không dự thi đủ ba môn, 01 sinh viên chưa được công
nhận tốt nghiệp do chưa hoàn thành chương trình giáo
dục quốc phòng, an ninh theo quy định.
Cũng trong tháng 6/2014 Nhà trường đã xét điều kiện
dự thi tốt nghiệp cho sinh viên các hệ cao đẳng và cao
đẳng nghề khóa 38 (2011-2014). Căn cứ kết quả học tập,
thực tập tốt nghiệp, rèn luyện và việc chấp hành các nghĩa
vụ tài chính có 447/458 sinh viên hệ cao đẳng và 16/17
sinh viên hệ cao đẳng nghề đủ điều kiện dự thi. Số sinh
viên không đủ điều kiện dự thi chủ yếu do còn nhiều học
phần chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra Hội đồng thi tốt nghiệp
năm 2014 cũng xét cho 11 sinh viên các khóa cũ dự thi tốt
nghiệp cùng Khóa 38 do đã bảo đảm các điều kiện theo
quy định và có 02 sinh viên khóa 37 đủ điều kiện thi lại tốt
nghiệp các môn chưa đạt của năm 2013.

5. Sơ kết các phong trào thi đua đợt 1 năm 2014, Công đoàn Trường và tập thể Phòng

Công tác chính trị & Quản lý HSSV được Hội đồng thi đua Nhà trường đề nghị Thành
phố khen thưởng
Năm 2014 là năm có nhiều ngày lễ lớn,
quan trọng, theo chỉ đạo, hướng dẫn của
Thành phố, Trường Cao đẳng Điện tử - Điện
lạnh Hà Nội đã phát động nhiều chương
trình, kế hoạch thi đua để các đơn vị triển
khai thực hiện trong ba đợt. Đợt 1 diễn ra
từ đầu tháng 1/2014 đến hết 19/5/2014.
Với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới
các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng
5 năm 2014 (kỷ niệm 39 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/04/2014), 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954-7/5/2014) và 124 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh như tổ chức các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, các hoạt động thể thao, văn hóa
lành mạnh, ý nghĩa thu hút đông đảo đoàn viên tham gia (Công đoàn Nhà trường), tổ chức Hội thi Olympic
các môn lý luận chính trị với chủ đề “Từ Điện Biên Phủ đến Thủ đô Hà Nội” thu hút gần 40 đội tuyển HSSV
ở các lớp tham gia (Bộ môn Chính trị - Pháp luật thuộc Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV), hai tập
thể nêu trên xứng đáng là những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua đợt này.
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Góc HSSV - Gương mặt tiêu biểu

Có một bảng kết quả học tập tốt nhưng lại không
thuộc mẫu sinh viên chỉ biết “vùi đầu” vào sách vở, cậu ấy
còn là một thành viên tham gia rất nhiệt tình trong “màu
áo xanh” của Đoàn với các hoạt động tiêu biểu như: Tiếp
sức mùa thi, tình nguyện xây dựng nông thôn mới, hiến
máu nhân đạo, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông,...
Trong số này, Ban biên tập xin giới thiệu một gương
mặt mà nhiều thầy cô và bạn bè luôn quý mến dành tặng
hai từ “toàn diện”, đó là Nguyễn Văn Trình - Lớp trưởng, ủy
viên BCH Chi đoàn 38CĐVT1.

Một số kết quả học tập và
hoạt động Đoàn
- Được Nhà trường tặng giấy
khen: Cán bộ lớp hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ được giao
năm học 2011-2012 và 20122013.
- Được Đoàn trường tặng Giấy
khen trong các kỳ thanh niên
tình nguyện.
- Cùng đội tuyển lớp 38CĐVT1
đạt giải Nhất Hội thi Olympic
các môn lý luận Chính trị năm
2014.
- Điểm TBC 5 học kỳ: 8,11

Chia sẻ với chúng tôi, Trình
khẳng định “Để có kết quả học
tập đều các môn mình không
“coi nhẹ” bất kỳ môn học nào cả.
Ngoài học mình thấy các hoạt
động thực tiễn ở Nhà trường và
cộng đồng rất bổ ích, nó giúp
học sinh, sinh viên tôi luyện bản
lĩnh, ý thức tập thể. Thông qua

những hoạt động đó mọi người
có thêm kỹ năng, kiến thức thực
tế, mọi người có cơ hội chia sẻ
với nhau nhiều hơn, mình luôn
cố gắng bố trí thời gian biểu
để tham gia các hoạt động xã
hội với tâm thế sẵn sàng và hào
hứng nhất”.
Là một thành viên tham gia
liên tục, tích cực trong Hội thi
Olympic các môn lý luận Chính
trị, năm 2014 nhân dịp kỷ niệm
60 năm Chiến thắng Điện Biên
Phủ, Trình và các bạn cùng lớp
đã có một chuyến đi rất ý nghĩa
đến vùng đất lịch sử Điện Biên
Phủ và ghi lại nhiều hình ảnh
chân thực của Điện Biên Phủ
ngày nay trong một phóng sự
giới thiệu khá chuyên nghiệp.
Được biết Trình đã phải nghiên

“Vừa hồng
vừa chuyên”
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cứu rất nhiều tài liệu để biên tập
đồng thời thức suốt một đêm để
đọc và thu lời bình cho phóng sự
ấy. Vất vả nhưng điều quan trọng
là Trình và bạn bè của mình đã
có dịp hiểu sâu sắc hơn về chiến
dịch Điện Biên Phủ trong lịch sử
cách mạng Việt Nam. Chính vì
thế, đội tuyển mang tên “Khát
vọng” của Trình đến với Hội thi
với một thông điệp: “Các bạn
học sinh, sinh viên phải luôn biết
quý trọng và góp phần tích cực
gìn giữ nền độc lập và hòa bình
mà ông cha ta đã xây dựng bằng
cả xương máu. Nền độc lập và
hòa bình ấy là vô giá nên các thế
hệ sau cần phải có cái nhìn đúng
đắn và hành động thiết thực”.
Ngoài học chuyên môn và
chăm chỉ thực hành, thực tập
chuyên môn, Trình dành khá
nhiều thời gian cho thơ ca và hay
sáng tác thơ. Trình cho biết sở
thích này bạn ấy chịu ảnh hưởng
từ mẹ mình - một người rất đam
mê văn nghệ, thơ và diễn kịch.
Với Trình, sáng tác thơ là một
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điều rất tự nhiên, cậu ấy quan
niệm: “Qua những lời thơ mình
có thể truyền đạt đến mọi người
vẻ đẹp cuộc sống và sự kết nối từ
tâm hồn đến tâm hồn”.
Một điều khá thú vị khi
trao đổi về nghề nghiệp với

tôi Trình tâm sự rằng mình
mong muốn trở thành một
giáo viên dạy kỹ thuật nên cậu
ấy sẽ cố gắng để tiếp tục học
thêm sau tốt nghiệp.

Thực hiện: Lê Việt Cường

Thầy giáo Phạm Đức Tuấn - Trưởng
khoa Kỹ thuật Viễn thông, Cố vấn học
tập lớp 38CĐVT1 đã có một số nhận
xét về sinh viên Nguyễn Văn Trình:
“Trình là một sinh viên có điểm
đầu vào cao nhưng vẫn duy trì được
kết quả học tập tốt do tự giác, tích cực,
không ngừng rèn luyện trong học tập.
Ngoài việc học, Trình cũng tham gia
nhiệt tình, tích cực, có trách nhiệm
trong các phong trào của Nhà trường,
Đoàn thanh niên và những công việc
chung khác. Tôi thấy Trình sống giản dị, hòa đồng với mọi người
xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập nên được
nhiều người quý mến. Trong tương lai tôi nghĩ rằng Trình sẽ còn
tiếp tục phát triển tốt do em là người có chí tiến thủ, có nghị lực,
biết vươn lên trong học tập, hơn nữa lại đang là một đối tượng
Đảng”.

Trình và các bạn trong đội “Khát vọng” mong muốn các bạn trẻ hãy biết trân trọng và tìm hiểu lịch sử
(Hình ảnh được cắt ra từ clip của đội “Khát vọng” trong Hội thi Olympic các môn lý luận Chính trị 2014).
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TÔI

THÀNH
THẬT

&

Lo lắng
Sắp tốt nghiệp rồi sao? Đó là
câu hỏi mình đã thốt lên trong
xốn xang khi đang cận kề những
ngày cuối cùng của quãng đời
sinh viên. Thời gian trôi qua thật
nhanh, mới đây thôi mà ba năm
đã qua đi chẳng chờ đợi ai. Nhớ
lại ngày nào “chân ướt chân ráo”

24

NHỮNG CẢM XÚC

bước vào trường, vậy mà đã sắp
trở thành “cựu sinh viên” rồi! Bao
nhiêu suy nghĩ, cảm xúc tràn
dâng trong lòng, vui buồn đan
xen nhau. Vui vì mình đã chín
chắn, trưởng thành lên rất nhiều,
mình đã có thêm bao nhiêu
người bạn mới… và mình buồn
khi sắp phải rời xa mái trường

thân yêu, phải xa thầy cô, bạn
bè… Nhưng điều quan trọng
nhất đó là mình đang thấy lo
lắng và có chút hoang mang. Lo
lắng vì kỳ thi tốt nghiệp. Hơn nữa
sau khi ra trường liệu mình có tìm
được một công việc tốt không?
Đôi lúc vẫn có cảm giác lĩnh
vực mình chọn chưa thực sự
đúng đắn, trong khi đó nhiều
bạn học dường như đã xác
định rất rõ ràng. Đây có vẻ như
là một sai lầm của mình và chắc
rằng cũng có không ít bạn sinh
viên có cảm giác như thế? Điểm
lại, mình nhận thấy trong số
bạn bè thân là con gái thì chỉ
có mỗi mình theo học ngành
Công nghệ thông tin. Phần lớn
trong số họ chọn kế toán hoặc
sư phạm, y dược... những ngành
nghề được coi là “nữ tính hơn”.
Vì vậy, mỗi khi muốn chia sẻ
thông tin về ngành nghề, công
việc trong tương lai với đám bạn
ấy quả là khó khăn bởi không
cùng hướng đi, khó tìm được sự
đồng điệu và tiếng nói chung.
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“NGÃ RẼ” CỦA CUỘC ĐỜI

Tự ti và mơ mộng
Học xong, ra trường không
biết mình sẽ được công ty nào
tuyển dụng? Công việc sẽ như
thế nào?... Hàng loạt những suy
nghĩ cứ “nhảy múa” trong đầu.
Tương lai đúng một màu xám
ảm đạm nếu cứ chơi vơi, vô định
giữa những lựa chọn. Trước một
ngã rẽ quan trọng của cuộc đời,
thực sự mình thấy rất khó khăn.
Rõ ràng mình không làm chủ
được vấn đề việc làm nếu như
mình không thật sự xuất sắc.
Trong khi đó mình luôn mong
muốn được làm việc trong môi
trường chuyên nghiệp, tự do,
năng động, ở nơi mà văn phòng
làm việc thường được trang trí
sinh động, lãng mạn, đầy tính
nghệ thuật tạo cảm hứng cho sự
sáng tạo…

Giờ thì cố gắng
Hiện nay mình đang tập
trung nhiều vào mảng thiết kế
đồ họa vì tự nhận thấy mình có
năng khiếu về mỹ thuật và có
niềm yêu thích thực sự đối với
nó. Mình sẽ đi con đường mà ở
đó điểm mạnh của mình được sử
dụng triệt để, quan trọng hơn cả
là mình sẽ luôn được thoải mái,
tìm được niềm vui khi được làm
công việc mình thích. Tìm hiểu
về xu thế của thị trường lao động
qua “bác Google” thì thiết kế đồ
họa được đánh giá là một trong
mười ngành “hot” nhất trong
thập kỷ tới. Như vậy mình đã tập
trung vào một hướng đi đúng
đắn, phù hợp với năng lực bản
thân và hy vọng mình sẽ thành
công. Nhưng dù sao đó mới chỉ
là đoạn đầu trong một chặng
đường dài, giống như mình đã
chọn một ngã rẽ còn ở đằng xa

kia, khó có thể định lượng được
cái đích của con đường. Đối với
thiết kế đồ hoạ thì kiến thức rất
đa dạng, phong phú và mình
nhận thấy rằng tầm hiểu biết của
mình còn quá hạn hẹp, chưa đủ
để đáp ứng nhu cầu của công
việc ngày càng cao. Ngoài ra nền
tảng kiến thức về nghệ thuật, các
phương pháp thiết kế và việc sử
dụng thành thạo, hiệu quả các
phần mềm đồ hoạ… là cả một
“núi” việc đang cần giải quyết.
Thêm vào đó, các kỹ năng làm
việc độc lập, làm việc nhóm và
rất nhiều kỹ năng mềm khác nữa
của cuộc sống… cũng là điều
mình cần cố gắng học để bước
vào con đường nghề nghiệp
thực thụ.
Nguyễn Thị Phương Thảo
(Lớp 38CĐTH)
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Hầu hết người lao động đều muốn có một công việc “nhàn nhã”, lương cao, chế độ đãi ngộ
thoả đáng, còn người sử dụng lao động luôn muốn tìm được các ứng viên đáp ứng tốt yêu cầu
của mình và cống hiến hết khả năng cho sự phát triển doanh nghiệp. Nhưng sự bình đẳng
giữa người lao động và người sử dụng lao động trước hết thể hiện ở nguyên lý cung – cầu hay
nói cách khác đó là sự tương xứng giữa đòi hỏi và khả năng đáp ứng của các bên. Là người
lao động chúng ta phải biết chấp nhận và làm tốt công việc nếu tiền công bạn nhận được
phù hợp với khả năng, vị trí của mình. Học cao đẳng hay trung cấp tức là bạn được đào tạo để
trở thành những nhân lực lao động một cách trực tiếp trong lĩnh vực chuyên môn nhất định,
để rồi từng bước phát triển trên cơ sở năng lực của bản thân. Sẽ không có gì là bất cập khi
tốt nghiệp TCCN bạn làm việc ở vị trí một kỹ thuật viên mà ngược lại sẽ thật trớ trêu khi một
thạc sỹ lại chỉ có thể đáp ứng công việc của một công nhân lao động phổ thông. Kết quả khảo
sát về thực trạng việc làm của HSSV sau tốt nghiệp cũng như ý kiến đánh giá của gần 100 cơ
quan, doanh nghiệp có sử dụng nhân lực do Nhà trường đào tạo được tiến hành gần đây tại
Phòng Công tác chính trị & Quản lý HSSV cho thấy tỷ lệ HSSV có việc làm đúng chuyên môn
sau tốt nghiệp khá cao. Cựu HSSV của Trường có thể đảm nhận tương đối tốt vai trò của các
kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật hay quản lý hệ thống trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp,
các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ… BBT đã liên hệ và trao đổi với bạn Bạch Chí
Tùng (người trong ảnh), cựu học sinh khoá 36 ngành Điện công nghiệp và dân dụng, hiện
đang làm kỹ thuật viên vận hành và sửa chữa dây chuyền sản xuất tại Công ty bánh kẹo
Tràng An để hiểu thêm về vị trí công việc cũng như những chia sẻ xung quanh.

BẮT ĐẦU TỪ

NHỮNG GÌ MÌNH CÓ

Phóng viên (PV): Chào Tùng,
bạn có thể giới thiệu cụ thể hơn
về công việc hiện tại của mình
không?
Bạch Chí Tùng (BCT): Công
việc chủ yếu của tôi tại công ty là
vận hành và sửa chữa dây chuyền
sản xuất bánh kẹo, đảm bảo làm
sao hệ thống hoạt động luôn
ổn định và đem lại hiệu quả cao
nhất. Ở đây mọi người làm việc
chia theo ca, một ngày có 3 ca,
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mỗi ca là 8 tiếng. Tôi vừa làm kỹ
thuật, vừa được coi là công nhân
đứng máy, sản xuất trực tiếp. Thời
gian làm việc của tôi tính đến nay
là khoảng 3 năm rồi. Trong suốt
thời gian đó, có lẽ do tôi đang làm
tốt công việc hiện tại nên vị trí
công tác vẫn giữ nguyên. Trung
bình một tháng lương tôi được
nhận là hơn 5 triệu, nhận theo
doanh số sản phẩm làm ra, nếu
mà vào “vụ” thì sẽ được cao hơn.

PV: Trước khi ra trường bạn đã
có định hướng gì cho công việc
của bản thân chưa?
BCT: Thực ra trước khi học ở
trường tôi cũng đã có sở thích
về ngành kỹ thuật, sửa chữa máy
móc rồi. Chính vì thế tôi chọn học
ngành điện công nghiệp và dân
dụng. Tuy thế lúc đầu tôi cũng
chưa thực sự hình dung đầy đủ,
rõ ràng về vị trí công việc của
mình sau này lắm nên thời gian
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đầu tôi đã mải chơi và chểnh
mảng trong học hành, chỉ những
môn tôi thích mới chịu khó để
tâm vào học. Rồi đến lúc gần
thi tốt nghiệp tôi suy nghĩ nhiều
hơn về việc làm cũng như tương
lai của bản thân. Tôi thấy xã hội
đúng là “thừa thầy, thiếu thợ”, rất
đông người học ở ngành kinh tế,
kế toán, ngoại ngữ,... mà không
xin được việc, tôi hiểu rằng làm
thợ là đúng nhu cầu xã hội và
phù hợp với ngành tôi học. Cho
đến giờ thì sự lựa chọn của tôi
đang khá ổn.
PV: Ra trường bạn có gặp khó
khăn gì khi tìm việc làm không?
BCT: Như tôi đã nói ở trên, việc
lựa chọn làm thợ đem lại cho tôi
một số thuận lợi nhất định khi
tham gia thị trường lao động.
Cũng có thể do tôi có một chút
may mắn, chỉ 1 tháng sau khi tốt
nghiệp, tôi thấy Công ty Tràng An
có thông báo tuyển dụng, vì vậy
tôi đã nộp hồ sơ xin vào làm. Vì
đang cần nguồn lao động trực
tiếp nên chỉ một tuần sau ngày
phỏng vấn tôi đã được gọi đi làm.
PV: Bạn thấy kiến thức ở Trường
có đáp ứng được công việc hiện
tại không?
BCT: Tôi áp dụng được một số
kiến thức nhất định, nhất là vận
hành và sửa chữa điện. Nhưng để
sửa chữa phần cơ tôi phải tự mày
mò học thêm qua sách, vở và
những đồng nghiệp đi trước rất
nhiều. Tôi thấy thực tế công việc
đòi hỏi chúng ta cần phải chủ
động tìm hiểu, học thêm nhiều,
Nhà trường không thể trang bị
đủ hết được. Tôi thấy có những
đồng nghiệp tuy tốt nghiệp ở
trường đại học có tiếng nhưng
khi gặp sự cố kỹ thuật vẫn còn
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lóng ngóng chưa xử lý được ngay
vì máy móc ở đây rất đa dạng, hệ
thống dây chuyền cũng lớn nên
không phải dễ khắc phục, sửa
chữa.
PV: Bạn có cảm thấy công việc
hiện nay của mình phù hợp với
định hướng trước đây và nó cho
bạn cảm thấy hài lòng?
BCT: Nói về định hướng thì
so với những gì tôi học được ở
Trường và bằng cấp thì hiện nay
được làm ở vị trí này đối với tôi là
khá hợp lý. Thực sự để kiếm được
một công việc lương ổn định hiện
nay rất khó, nhất là phải đúng
chuyên ngành. Ngay ở lớp tôi
sau khi ra trường có một số bạn
phải làm trái chuyên ngành. Còn
về sự hài lòng thì tôi chưa thấy
hài lòng lắm. Nếu trong tương lai
có một công ty khác tốt hơn và
trả lương cao hơn tôi sẽ suy nghĩ
về việc chuyển nơi làm việc. Theo
tôi thì hiện nay công ty trả lương
cho tôi chưa thực sự xứng đáng
lắm, mỗi ngày tôi phải đứng máy
8 tiếng, ảnh hưởng của tiếng ồn,
độc hại cũng tác động xấu đến
sức khỏe. Nhưng tôi vẫn phải
chấp nhận thôi, cũng không đến
nỗi quá tệ, tôi vẫn đang tự tạo
cho mình những cơ hội ở phía
trước mà.
PV: Bạn có suy nghĩ về một vị trí
tốt hơn trong công ty chứ?
BCT: Tất nhiên rồi, nhưng muốn
phấn đấu ở những vị trí cao hơn
thì cần phải có trình độ cao hơn,
bằng cấp tốt hơn. Ngay tại vị trí
vận hành này cũng có sự cạnh
tranh rất lớn nên muốn tồn tại
được thì tôi cũng phải học hỏi
thêm rất nhiều. Như bạn biết
đấy, mỗi dây chuyền được chia
làm 3 ca, trong các ca trực đã

có sự cạnh tranh lẫn nhau, họ
so sánh chất lượng sản phẩm,
đánh giá để giữ lại những người
tốt nhất. Vì thế, tôi thấy trước hết
mình phải chứng minh, khẳng
định bản thân và năng lực của
mình thật tốt ở vị trí hiện tại rồi
mới có thể tiến dần lên được.
Ai cũng nghĩ về tương lai, nếu
không nghĩ về tương lai thì mãi
chỉ giậm chân tại chỗ thôi. Như
tại công ty cũng có một cô xuất
phát từ công nhân nhưng giờ
đã là giám đốc phân xưởng nhờ
chăm chỉ làm việc và chịu khó
học tập nâng cao trình độ. Bạn
thấy đấy, ai cũng muốn vươn cao
hơn, công việc nhẹ nhàng hơn
nhưng tôi chưa đủ điều kiện, còn
phải phấn đấu. Khi mình chưa đủ
điều kiện thì phải biết chấp nhận
vị trí hiện tại nhưng tất nhiên nếu
cứ “an phận” thì không thể thành
công được.
PV: Bạn đánh giá thế nào về sự
phân biệt bằng cấp trong xã hội?
BCT: Trong xã hội hiện nay
không tránh khỏi sự phân chia
đó, mỗi người phù hợp với
những vị trí công việc khác nhau.
Những người chưa được đào tạo
một nghề sẽ bắt đầu với công
việc phổ thông, người được
đào tạo luôn cố gắng để tìm vị
trí công việc theo đúng chuyên
ngành. Nhưng thực tế có một
số người tuy nhiều bằng cấp mà
làm việc không đáp ứng yêu cầu
vẫn “bị đẩy xuống” vị trí không
tương xứng với bằng cấp của họ.
PV: Cảm ơn bạn rất nhiều về
những chia sẻ vừa rồi. Chúc bạn
sẽ luôn thành công với những dự
định của mình!

27

BẢN TIN TRƯỜNG CĐ ĐTĐL HN

Góc HSSV - Hướng dẫn, chia sẻ

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN, SỬ DỤNG
ĐIỀU HÒA TRONG MÙA NÓNG

KS. Đặng Văn Đồng*

1. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

- Không nên cài đặt nhiệt độ quá thấp so với nhiệt độ môi trường.
Nên đặt nhiệt độ phòng từ 260C - 280C, đây là nhiệt độ tốt cho cơ
thể người. Ngoài ra, cục nóng còn có điều kiện được nghỉ theo tiêu
chuẩn.
- Nên đặt tốc độ quạt gió trong nhà ở mức trung bình ở phần tử trong
nhà hoặc tốc độ gió automatic để giảm độ ồn cho máy.
- Nên sử dụng thêm quạt trần để giúp không khí trong phòng tăng
khả năng trao đổi nhiệt.
- Không nên sử dụng các thiết bị tỏa nhiệt khác trong phòng khi
không thực sự cần thiết để tiết kiệm năng lượng.
- Sử dụng rèm cửa tại các vị trí có ánh nắng mặt trời chiếu vào chú ý
nhất là nắng chiều hướng mặt trời lặn.
- Không nên đặt các vật cản trở trao đổi nhiệt tại phần tử trong nhà
như tủ, kệ…
- Chỉ mở cửa khi cần thiết và tránh để mất nhiệt do cửa vì điều này có
thể làm tiêu thụ điện năng rất lớn mà không đạt hiệu quả làm lạnh
cao.

260C - 280C

2. Lựa chọn điều hòa không khí dân dụng

- Đối với phòng từ 15m2 trở xuống chọn máy công suất 9000 BTU/h
- Đối với phòng từ 15m2 - 20 m2 chọn máy công suất 12000 BTU/h
- Đối với phòng từ 20m2 - 25m2 chọn máy công suất 18000 BTU/h
- Đối với phòng từ 25m2 - 30m2 chọn máy công suất 24000 BTU/h
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3. Tránh tác động gây hại cho máy điều hòa

- Sử dụng nhiều thiết bị tỏa nhiệt cao trong phòng.
- Bố trí thiết bị che gió giải nhiệt của máy.
- Dùng vật dụng không chuyên dụng để vệ sinh lưới lọc bụi.
- Dùng vật dụng không chuyên dụng để vệ sinh dàn.
- Mở phần tử trong nhà không đúng cách có thể làm gãy các gá nhựa
và làm cho máy hoạt động rung, kêu.

4. Một số công nghệ điều hòa nên sử dụng

- Đối với công nghệ hiện nay chúng ta đang sử dụng điều hòa với hai
công nghệ chính
+ Điều hòa không khí thông thường (Hoạt động chạy ở hai cấp độ
chính là toàn tải và ngừng tải ). Loại này tốn nhiều điện năng do phải
khởi động động cơ bắt đầu từ 0 và đến khi nhiệt độ phòng đạt nhiệt
độ đặt thì lại ngắt hoàn toàn phần tử ngoài nhà.
+ Điều hòa không khí công nghệ inverter.
- Khi bạn bật một máy điều hòa biến tần inverter, động cơ máy nén
sẽ khởi động từ từ để không tốn quá nhiều năng lượng. Sau đó, máy
nén dần tăng tốc đến toàn tải. Nhờ vậy hệ thống điều hòa tiêu tốn ít
điện hơn khi khởi động.
- Khi hệ thống điều hòa tiến gần đến nhiệt độ yêu cầu, động cơ máy
nén sẽ dần quay chậm lại, do vậy sử dụng ít điện hơn. Ngoài ra hệ
thống điều hòa biến tần inverter còn đem lại một lợi ích khác: đó là
nhiệt độ trong phòng sẽ duy trì ở mức ổn định hơn khi máy đã đạt
nhiệt độ yêu cầu, với điều kiện là bạn sử dụng máy đúng công suất.
- Kết quả cuối cùng là máy nén điều hòa không cần phải ngừng hoàn
toàn, do đó bạn không cần tiêu tốn nhiều điện vào việc thắng được
sức ì của máy nén khi phải khởi động lại từ đầu như trong hệ thống
điều hòa không khí thông thường.
- Công nghệ biến tần inverter thực sự là một công nghệ rất tiến bộ
khi so sánh với công nghệ sử dụng trong máy điều hòa không khí
truyền thống.
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Văn hóa - Văn nghệ

Tổ quốc nhìn từ biển

Thơ: Nguyễn Việt Chiến

“Đất nước của chúng ta liên miên
trận mạc suốt bao đời, những nỗi đau
thương chiến tranh còn ghi dấu nơi
rừng sâu, biển thẳm. Và qua nhiều thế
kỷ, hàng triệu người con ưu tú của dân
tộc chúng ta đã dâng hiến tuổi thanh
xuân của mình, đã vĩnh viễn nằm dưới
cỏ để gìn giữ non sông này, để mang
lại tự do và hạnh phúc cho thế hệ mai
sau... Những cảm xúc trên đã thao
thức trong tôi suốt một ngày dài ở trại
sáng tác văn học Hạ Long.”
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nói về tâm
trạng của ông khi viết ra những câu thơ
trong “Tổ quốc nhìn từ biển” năm 2009
Theo vnexpress.net
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Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn
Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi
Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
Thương Hòn Mê bão tố phía âm u
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
Những đau thương trận mạc đã qua rồi
Bao dáng núi còn mang hình góa phụ
Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng
Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân
Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

Góc thư giãn
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BẰNG CẤP CAO NHƯNG...

THẤT NGHIỆP
Trong quý IV-2013, cả nước
có 900.000 người thất nghiệp
(tăng 48.000 người so với cùng
kỳ 2012) và hơn 1,2 triệu lao
động trong độ tuổi thiếu việc
làm. Ở nhóm lao động có trình
độ cao đẳng nghề, tỷ lệ thất nghiệp là 7,68%, tăng 1,3 lần so với
quý IV-2012 (tương đương 8.300
người); tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm
lao động có trình độ cao đẳng
là 6,74%, tăng 1,3 lần (khoảng
19.200 người); tỷ lệ thất nghiệp
của nhóm lao động có trình độ
đại học trở lên là 4,25%, tăng 1,7
lần. Như vậy, có khoảng 72.000
lao động thuộc nhóm này bị thất
nghiệp.
Con số trên thậm chí còn
chưa tính đến nhiều cử nhân có
việc nhưng làm công nhân hay
những công việc không thuộc

chuyên môn, chỉ kiếm sống tạm
thời vì vậy càng khiến dư luận
bàng hoàng, ngỡ ngàng.
Về nhu cầu nhân lực, cả nước
có khoảng 100 khu công nghiệp,
khu chế xuất, thu hút được tối
đa 500.000 lao động, trong đó
chỉ cần từ 5 - 7% cán bộ trình độ
ĐH, 8% cán bộ trình độ CĐ, 60%
công nhân kỹ thuật, còn lại là LĐ
phổ thông. Giả sử mỗi năm có
thêm 10 khu công nghiệp, khu
chế xuất và có 10% cán bộ trình
độ ĐH, CĐ về hưu cần được thay
thế thì chỉ cần đào tạo thêm theo
cấp số cộng mỗi năm khoảng
13.000 - 15.000 cán bộ là đủ.
Trước đến nay, rất nhiều bậc
phụ huynh ở Việt Nam cho rằng
học vấn là con đường duy nhất
để thoát nghèo dễ dàng. Chính
vì vậy mà họ không ngại ngần

bắt con em mình học ngày, học
đêm để có thể đặt chân vào
cổng trường đại học.
Tuy nhiên, thực trạng gay go
với 72.000 cử nhân, thạc sĩ thất
nghiệp hiện nay thật chẳng khác
nào bị dội bát nước lạnh khiến cả
xã hội tỉnh táo.
Nguồn:
dantri.com.vn
phunutoday.vn
vnexpress.net
laodong.com.vn

Tranh minh họa: Gà gô
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Chuyên mục đố ảnh

Tìm hiểu nhân vật, sự kiện nhân kỷ niệm ngày

Giải phóng Thủ đô 10/10/1954

Câu hỏi số này:

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Bạn hãy cho biết tên các nhân vật nổi tiếng trong những bức ảnh trên và họ đang xuất hiện trong
sự kiện nào?
Bạn đọc nào có câu trả lời đúng với đáp án của BBT và gửi câu trả lời sớm nhất sẽ nhận được quà tặng của BBT. Đáp
án gửi theo địa chỉ e-mail: thutaibandoc@dtdl.edu.vn
01 giải nhất: Bạn đọc trả lời đúng cả 3 ảnh trên và gửi đáp án sớm nhất.
01 giải nhì, 01 giải ba: Bạn đọc trả lời đúng cả 3 ảnh và có thời gian gửi đáp án ngay sau người đạt giải nhất.
Đáp án số trước:

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Ảnh 1: Bắc Bộ phủ (trước đây là Dinh Thống sứ) ở cạnh vườn hoa Paul Bert (còn gọi là “Vườn hoa con cóc”) gần
Hồ Gươm. Công trình được xây dựng trong những năm cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Ngày 5-3-1886, Paul Bert
đến Hà Nội làm Toàn quyền Đông Dương, việc xây dựng cơ sở hạ tầng càng được đẩy mạnh để phục vụ cho bộ
máy cai trị của chính quyền Pháp, cụ thể nơi đây được sử dụng để làm tư dinh cho Thống sứ Pháp. Sau Cách mạng
tháng Tám 1945, tòa nhà được đổi tên thành Bắc Bộ phủ. Hiện nay Bắc Bộ phủ là ngôi nhà hai tầng ở số 12 phố
Ngô Quyền, Hà Nội.
Ảnh 2: Cột cờ Hà Nội hay còn gọi Kỳ đài Hà Nội là một kết cấu dạng tháp được xây dựng cùng thời với thành Hà
Nội dưới triều nhà Nguyễn (bắt đầu năm 1805, hoàn thành năm 1812). Kiến trúc cột cờ bao gồm ba tầng đế và một
thân cột, được coi là một trong những biểu tượng của thành phố. Hiện nay, Cột cờ Hà Nội nằm trên đường Điện
Biên Phủ, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.
Ảnh 3: Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của
Hà Nội, do Pháp xây dựng (1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer.
Ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của đông đảo bạn đọc đã dành cho “chuyên mục đố ảnh” .
Sau khi phát hành số 08 đã có nhiều bạn đọc gửi câu trả lời chính xác với đáp án của Bản tin. Rất tiếc, BBT chỉ có 3
phần quà dành cho 3 bạn đọc gửi e-mail kết quả chính xác và nhanh nhất:
- Giải nhất: redseamen@gmail.com (14:06 Ngày 22 tháng 03 năm 2014)
- Giải nhì: caovankeu@gmail.com (14:11 Ngày 22 tháng 03 năm 2014)
- Giải ba: phamvanhien9xbn@gmail.com (14:14 Ngày 22 tháng 03 năm 2014)
Mời những bạn trong danh sách trên đến phòng C203 để nhận giải thưởng.
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THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
I. CÁC HỆ ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

TT

Ngành đào tạo

Cao đẳng
chính quy
(CLH)
Mã
ngành

Chỉ
tiêu

1

Công nghệ kỹ thuật Điện tử,
truyền thông
Gồm các chuyên ngành:
- Điện tử, viễn thông
- Công nghệ truyền thông
- Quản lý thông tin và kinh tế

C510302

150

2

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Gồm các chuyên ngành:
- Máy lạnh và ĐHKK
- Hệ thống lạnh bảo quản

C510206

150

3
4

Công nghệ kỹ thuật điều
khiển và tự động hoá
Công nghệ kỹ thuật Điện Điện tử

Ngành đào tạo

1

Bảo trì và sửa chữa thiết
bị nhiệt (Tên cũ: Máy
lạnh và điều hòa không
khí)

01

2

Công nghệ kỹ thuật
điều khiển tự động

02

3

Công nghệ kỹ thuật
phần cứng máy tính

03

Tin học ứng dụng

04

A, A1
(tất cả
các
ngành)

150

C510301

200

4
5

Công nghệ thông tin

C480201

50

6

Tin học ứng dụng

C480202

50

1
2
3

TT

C510303

5

TT

Khối
thi

Nghề đào tạo
Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
Điện công nghiệp
Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

Trung cấp
chuyên
nghiệp
(0143)
Mã
Chỉ
tuyển
tiêu
sinh

6
7

Công nghệ kỹ thuật
điện tử - viễn thông
Điện công nghiệp và
dân dụng
Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng nghề
Mã nghề
50520903
50520405

450

05
06
07

Trung cấp nghề

Chỉ tiêu

Mã nghề

Chỉ tiêu

50
50

40520903
40520405
40480101

50
50
50

- Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước
- Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
* Hệ Cao đẳng chính quy:
+ Đợt 1 (NV1): Thi tuyển ngày: 15 và 16/7/2014
+ Các đợt tiếp theo: Nhiều cơ hội xét tuyển cho các thí sinh có kết quả thi khối A, A1 bảo đảm điều kiện
theo quy định chung của Bộ GD&ĐT
* Hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề:
- Xét tuyển theo điểm học bạ lớp 12 (hoặc điểm thi ĐH, CĐ năm 2014).
* Nhà trường liên tục nhận hồ sơ từ ngày 18/4/2014
* Học sinh tốt nghiệp Cao đẳng được học liên thông lên đại học, tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp được học liên
thông lên đại học, cao đẳng cùng ngành đào tạo.
* Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ sơ cấp nghề quốc gia: Sửa chữa Điện lạnh, Sửa chữa Điện dân dụng, Sửa chữa
Điện tử dân dụng, Sửa chữa và lắp ráp máy tính, máy in, máy photocopy, Tin học văn phòng, Cơ khí
II. LIÊN HỆ:
Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội

Đ/c : ngõ 86, Phố Chùa Hà,Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Văn phòng tuyển sinh: Phòng B101; ĐT: (04) 38349644
Website: www.dtdl.edu.vn
Hotline: 0968 983 516
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