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NHỮNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
1. Những danh hiệu thi đua
của Thủ đô Hà Nội đạt được
- Năm 1999, Thủ đô Hà Nội được
Tổ chức Giáo dục - Khoa học
và Văn hóa của Liên hiệp quốc
(UNESCO) vinh danh là "Thành
phố vì hòa bình".
- Năm 2000, Chủ tịch nước Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đã ký bằng tặng thưởng thành
phố Hà Nội danh hiệu "Thủ đô
anh hùng" vì đã có công lao to
lớn trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ tổ quốc".
- 5 năm liền (2008 - 2012), Thành
phố được tặng Cờ thi đua của
Chính phủ.
- Năm 2010, nhân kỷ niệm 1000
năm Thăng Long - Hà Nội, Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân Thủ
đô vinh dự được Chủ tịch nước
tặng thưởng Huân chương Sao
vàng (lần thứ 3).
- Nhiều tập thể, cá nhân của
Thành phố cũng được tặng
thưởng các danh hiệu cao quý
của Nhà nước:
+ 18 Anh hùng Lao động, 09 Anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân
dân.
+ 03 Huân chương Hồ Chí Minh,
67 Huân chương Độc lập, 709
Huân chương Lao động.
+ 1.772 Bằng khen Thủ tướng
Chính phủ, 133 Cờ thi đua Chính
phủ.
+ 05 Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
+ 144 Huân chương Độc lập,
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Huân chương Lao động về thành
tích cống hiến cho các cá nhân
nguyên là cán bộ lãnh đạo, cán
bộ chủ chốt của Thành phố.
+ 1.672 Huân chương, Huy
chương về thành tích kháng
chiến.
2. Phương hướng, nhiệm
vụ phát triển Thủ đô Hà Nội
giai đoạn 2011 - 2020
Với vị thế là trái tim của cả
nước, đầu não chính trị - hành
chính quốc gia, trung tâm lớn về
văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh
tế và giao dịch quốc tế, Hà Nội
phấn đấu bảo đảm ổn định vững
chắc về chính trị, trật tự an toàn
xã hội; phát triển kinh tế, văn hóa
toàn diện, bền vững; xây dựng
Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn
minh, thanh lịch, hiện đại, đậm
đà bản sắc ngàn năm văn hiến,
nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân. Phấn
đấu để Hà Nội là địa phương
đi đầu, về đích sớm 1-2 năm sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, góp phần cùng cả nước
thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ
bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại vào năm
2020; đóng góp ngày càng quan
trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Để đạt được những mục tiêu
trên, thành phố Hà Nội trong
thời gian tới, trên cơ sở vận dụng
sáng tạo Nghị quyết Đại hội XI

của Đảng, Nghị quyết 11 của
Bộ Chính trị khóa XI về phương
hướng, phát triển Thủ đô đến
năm 2020, Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 2011-2020, Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội thành phố Hà Nội đến
năm 2020, định hướng đến năm
2030 và Quy hoạch chung xây
dựng Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết
Đại hội XV Đảng bộ thành phố
Hà Nội đã xác định 5 nhiệm vụ
chủ yếu: (về kinh tế, văn hóa - xã
hội, quốc phòng - an ninh, xây
dựng Đảng và hệ thống chính
trị). 2 khâu đột phá:
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách
hành chính, trọng tâm là cải cách
thủ tục hành chính, bảo đảm tính
công khai, minh bạch, thuận lợi
cho người dân; tạo bước chuyển
biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương,
ý thức, trách nhiệm phục vụ của
đội ngũ cán bộ, công chức, nhất
là cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp.
- Tập trung xây dựng cơ sở hạ
tầng kỹ thuật và xã hội theo
hướng đồng bộ, hiện đại, trọng
tâm là xây dựng hệ thống giao
thông, cấp thoát nước và xử lý ô
nhiễm môi trường.
____________

Trích dẫn từ “Tài liệu tuyên truyền
Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng
Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)”
do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
phối hợp với Trung ương biên soạn.

Chính sách - Chiến lược

BẢN TIN TRƯỜNG CĐ ĐTĐL HN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN
NĂM HỌC 2014 - 2015
Hoàng Mạnh Dương*
Căn cứ Chương trình số 05/CTr/ TĐTN – TNTH ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Thành
đoàn Hà Nội, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã
thông qua Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015.
Sau đây xin giới thiệu tóm tắt các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu cơ bản và các hoạt
động chính trong Chương trình.
Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tăng cường công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng, đạo đức lối
sống, ý thức chấp hành pháp
luật; tạo đợt sinh hoạt chính trị
“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”,
“Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xây dựng
nét đẹp trong văn hóa ứng xử
của đoàn viên thanh niên; chú
trọng thực hiện có hiệu quả việc
học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng,
phát hiện, nhân rộng những
mô hình giáo dục mới, hiệu quả
trong thanh niên.
2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
các phong trào: “Xung kích phát
*Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà trường

triển kinh tế - xã hội Thủ đô”,
“Đồng hành với thanh niên lập
thân, lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà
Nội” và chương trình “Thắp sáng
ước mơ tuổi trẻ Trường Cao đẳng
Điện tử - Điện lạnh Hà Nội’’; tổ
chức tuyên truyền và triển khai
sâu rộng Cuộc vận động “5 tiết
kiệm”.
3. Tập trung nâng cao chất lượng
hoạt động, tổ chức Đoàn, trong
đó phải thực hiện đổi mới hình
thức, chất lượng sinh hoạt chi
đoàn. Thực hiện vai trò nòng cốt
của tổ chức Đoàn đối với các câu
lạc bộ và các đội thanh niên tình
nguyện trực thuộc. Đồng thời

nâng cao chất lượng công tác
quản lý đoàn viên và tìm kiếm
phương thức hoạt động phù hợp
với đào tạo theo học chế tín chỉ.
Một số chỉ tiêu cơ bản
1. 100% các chi đoàn trực thuộc
được triển khai học tập Nghị
quyết Đại hội Đoàn Thành phố
lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ X.
2. 100% các chi đoàn tổ chức
triển khai thực hiện hiệu quả việc
học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó
chú trọng mặt “làm theo” và
Cuộc vận động “Xây dựng thế hệ
thanh niên Thủ đô thời đại mới”.
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Sinh viên tình nghuyện của Nhà trường tham gia làm đường giao thông nông thôn tại
xã Y Tý - Bát Xát - Lào Cai hè năm 2014 hưởng ứng “Năm thanh niên tình nguyện” và
chương trình “Xây dựng nông thôn mới” do TW Đoàn phát động.

3. Tổ chức chương trình “Thắp
sáng ước mơ tuổi trẻ Trường Cao
đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội”,
trao học bổng cho học sinh, sinh
viên nghèo vượt khó vươn lên
trong học tập và có thành tích
xuất sắc trong học tập và công
tác Đoàn.
4. 100% các chi đoàn thực hiện
tốt cuộc vận động “Nói không
với tiêu cực và bệnh thành tích
trong giáo dục”.
5. 100% các chi đoàn trực thuộc
tiếp tục tuyên truyền và thực
hiện Cuộc vận động “5 tiết kiệm”.
6. Mỗi chi đoàn có ít nhất 01phần
việc thanh niên và tham gia xây
dựng công trình thanh niên cấp
trường.
7. 80% các chi đoàn tổ chức hoặc
phối hợp tổ chức 01 hoạt động
sáng tạo gắn với học tập và nghiên cứu khoa học, 01 hoạt động
tư vấn định hướng nghề nghiệp,
giới thiệu việc làm cho sinh viên.
8. Phấn đấu ít nhất 90% cán bộ
đoàn các cấp được bồi dưỡng,
tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ
công tác Đoàn; xây dựng đề án
thành lập các Liên chi đoàn trực
thuộc.
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9. 85% các chi đoàn trực thuộc
giới thiệu đoàn viên ưu tú cho
Đảng xem xét công nhận là đối
tượng Đảng và xem xét kết nạp,
trong đó phấn đấu 70% là học
sinh, sinh viên.
10. 90% các chi đoàn tổ chức
sinh hoạt chi đoàn và thực hiện
chủ đề theo năm học, theo từng
tháng.
Một số hoạt động chính
1. Triển khai hoạt động Hiến máu
tình nguyện năm 2014 và các
hoạt động chào mừng kỷ niệm
60 năm Ngày giải phóng Thủ đô
(10/10/1954 – 10/10/2014).
2. Chỉ đạo tổ chức Đại hội các
Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2015
(tháng 10/2014).
3. Tập huấn công tác Đoàn cho
cán bộ Đoàn toàn trường và tổ
chức các hoạt động chào mừng
kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà
giáo Việt Nam (20/11/1982 –
20/11/2014) (tháng 11/2014).
4. Tổ chức các hoạt động chào
mừng Ngày HSSV Việt Nam
(09/01), Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930
– 03/02/2015); tổ chức Diễn đàn
“Đảng với sinh viên – Sinh viên

với Đảng”; Tổ chức Giải bóng
đá truyền thống HSSV năm học
2014 – 2015 (tháng 01, 02/2015)
5. Tổ chức các hoạt động trong
Tháng Thanh niên năm 2015
(tháng 3/2015).
6. Tổ chức các hoạt động chào
mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải
phóng miền Nam, thống nhất đất
nước (30/4/1975 – 30/4/2015).
7. Kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn
trường nhiệm kỳ 2014 – 2017; tổ
chức các hoạt động chào mừng
kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –
19/5/2014) (tháng 5/2014).
8. Thực hiện Chiến dịch Thanh
niên tình nguyện hè 2015 (từ
tháng 6 đến 8/2015).
Trên đây là chương trình
công tác Đoàn và phong trào
thanh niên năm học 2014 –
2015, Ban Thường vụ Đoàn
trường trân trọng đề nghị Thành
đoàn Hà Nội, Đảng uỷ - Ban Giám
hiệu Nhà trường tạo điều kiện để
BCH Đoàn trường hoàn thành tốt
nhiệm vụ năm học; đề nghị Ban
Chấp hành các chi đoàn căn cứ
Kế hoạch, triển khai tốt những
nội dung đã đề ra.
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Nghiên cứu - Trao đổi

Hình 1: Hệ thống lạnh trong kho lạnh.

HỆ THỐNG ĐIỆN

TRONG NGÀNH LẠNH
Th.S Vương Toàn Tân*

Từ lâu điện lạnh đã trở thành
một thuật ngữ rất quen thuộc
đối với người dân Việt Nam. Mỗi
khi nhắc đến điện lạnh, người
ta lại nghĩ ngay tới những thiết
bị lạnh gần gũi thân thuộc đối
với mỗi gia đình hay những
kho lạnh cỡ lớn. Điện lạnh có
thể hiểu là một chuyên ngành
kết hợp giữa điện và lạnh. Tuy
nhiên thực tế cho thấy muốn
giỏi nghề điện lạnh cần phải
biết kết hợp hoàn hảo giữa kiến
thức về nhiệt, kiến thức cơ khí và
đặc biệt là kiến thức về hệ thống
điện. Xuất phát từ nhu cầu hoàn
*Giảng viên khoa Nhiệt Lạnh

thiện của sinh viên ngành Công
nghệ kỹ thuật nhiệt, cũng như
sự quan tâm của các sinh viên
các ngành khác muốn biết về
những hệ thống điện điều khiển
cho ngành này, tôi xin được trình
bày một số kiến thức cơ bản để
xây dựng một hệ thống điện
trong hệ thống lạnh nói chung.
Để xây dựng một hệ thống
điện điều khiển hệ thống lạnh
thì trước hết chúng ta hãy
cùng tìm hiểu những cách
thức hoạt động của một hệ
thống lạnh sẽ diễn ra như thế
nào. Lấy ví dụ là một hệ thống

lạnh trong kho lạnh (Hình 1).
Trong hệ thống lạnh này,
máy nén cùng với quạt dàn
ngưng và quạt dàn bay hơi sẽ
cùng khởi động cùng với nhau.
Khi khởi động, dàn bay hơi bắt
đầu lạnh đi làm cho nhiệt độ
kho lạnh ngày một giảm xuống.
Để khống chế nhiệt độ bên
trong kho lạnh, người ta sử dụng
bộ điều khiển nhiệt độ điện tử.
Bộ điều khiển có tác dụng ngừng
hệ thống khi nhiệt độ bên trong
kho lạnh đạt đủ nhiệt độ làm
lạnh theo yêu cầu. Sau một thời
gian nhiệt độ trong kho lạnh

5

BẢN TIN TRƯỜNG CĐ ĐTĐL HN
tăng lên, bộ điều khiển lại có tác
dụng đóng mạch điện để cho
hệ thống lạnh hoạt động trở lại.
Sau một thời gian làm lạnh
dài khoảng 8 giờ đồng hồ, băng
bắt đầu bám dày lên bề mặt dàn
bay hơi làm cản trở quá trình trao
đổi nhiệt. Lúc này, bộ điều khiển
nhiệt độ tiến hành phá băng
cho dàn bay hơi. Trong suốt quá
trình phá băng, máy nén cũng
như quạt dàn bay hơi và ngưng
tụ sẽ ngưng làm việc. Sau khi
băng tan hết, bộ điều khiển
lại giúp hệ thống quay trở lại
trạng thái làm lạnh như ban đầu.
Để đảm bảo an toàn cho
máy nén, người ta còn sử dụng
rơ le áp suất kép bao gồm rơ le
áp suất cao và rơ le áp suất thấp
có tác dụng ngừng quá trình
làm việc máy nén trong những
trường hợp khi áp suất đầu đẩy
trở nên quá cao hoặc áp suất
đầu hút bị tụt xuống quá thấp

Rơ le trung gian
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so với những giá trị đặt an toàn.
Như vậy, có thể thống kê lại
những thiết bị điện có mặt trong
hệ thống lạnh bao gồm: 01 máy
nén nửa kín 3 pha, 01 quạt dàn
ngưng tụ 1 pha, 02 quạt dàn
bay hơi 1 pha, 02 trở phá băng
1 pha, 01 rơ le áp suất kép và 01
bộ điều khiển nhiệt độ với cảm
biến TC1 là cảm biến nhiệt độ
phòng và TC2 là cảm biến nhiệt
độ dàn trong quá trình phá băng.
Muốn xây dựng hệ thống điện
điều khiển hệ thống lạnh này
chúng ta cần thêm một số khí cụ
điện thông dụng khác (Hình 2).
Những thiết bị này bao gồm:
01 Aptomat 3 pha, 01 Contactor
đóng ngắt máy nén K1, 01
Contactor đóng ngắt quạt dàn
bay hơi và ngưng tụ K2, 01
Contactor đóng ngắt phá băng
K3, 01 rơ le nhiệt bảo vệ máy
nén OL, 01 đèn START chỉ thị hệ
thống lạnh đang làm việc, 01

đèn STOP chỉ thị hệ thống lạnh
ngừng làm việc, 01 đèn STRIP chỉ
thị hệ thống bị quá tải, 01 đèn
DEFROST chỉ thị hệ thống đang
trong quá trình phá băng, 02 rơ
le trung gian, 01 Ampe kế, 01 Vôn
kế và chuyển mạch đo điện áp.
Mạch điện hệ thống được
xây dựng bao gồm hai mạch:
động lực và điều khiển (Hình
3, 4). Khi đóng Aptomat, dòng
điện qua tiếp điểm cảm biến
TC1 -> Cuộn dây TRG1 có điện
-> Tiếp điểm thường mở TRG1
đóng lại -> Dòng điện qua tiếp
điểm TRG1, qua tiếp điểm rơ le
áp suất cao, rơ le áp suất thấp, rơ
le nhiệt đến cuộn dây K1, cuộn
dây K1 có điện -> Các tiếp điểm
động lực và tiếp điểm thường
mở K1 đóng lại -> Máy nén chạy,
đèn START sáng, cuộn dây K2 có
điện -> Các tiếp điểm động lực
K2 đóng lại, quạt dàn bay hơi và
ngưng tụ cũng chạy theo. Khi

Aptomat 3P

Contactor

Đèn báo hiệu
Rơ le nhiệt
Hình 2: Một số thiết bị điện động lực.
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Hình 3: Mạch động lực.

Hình 4: Mạch điều khiển.
đạt đủ nhiệt độ lạnh theo yêu
cầu -> Cảm biến TC1 tác động
mở tiếp điểm -> Cuộn TRG1
mất điện -> Tiếp điểm TRG1
ngắt ra -> Toàn bộ hệ thống
ngừng làm việc, đèn STOP sáng.
Sau khoảng 8h đồng hồ chạy
lạnh tùy theo chế độ đặt, bộ điều
khiển nhiệt độ chuyển sang chế
độ phá băng. Khi đó tiếp điểm
TC1 ngắt, tiếp điểm cảm biến TC2
do đạt đủ độ lạnh sẽ đóng lại ->
Cuộn dây rơ le trung gian TRG2 có
điện, đèn DEFROST sáng -> Tiếp
điểm TRG2 đóng lại, cuộn dây K3

có điện -> Tiếp điểm thường mở
K3 đóng lại và bộ trở phá băng
bắt đầu làm việc. Sau khoảng 15
phút phá băng, bộ điều khiển
nhiệt độ lại tác động để quay về
chế độ làm lạnh bình thường.
Với một ví dụ về điều khiển
điện trong ngành lạnh trên đây,
học sinh, sinh viên của chuyên
ngành Nhiệt lạnh cũng như
những chuyên ngành khác có
thể phát triển thành những
mạch điện điều khiển dành
cho hệ thống nhiệt nói chung.
Trong tương lai, rất hy vọng

các bạn có thể tìm ra những
nguyên lý, cách thức điều khiển
mới bằng điện tử và cơ khí nhằm
nâng cao hơn nữa khả năng tư
duy sáng tạo của các em trong
quá trình học thực hành.
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Đức Lợi, 2006, Tự động
hóa hệ thống lạnh, NXB Giáo dục.
2. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn
Tùy, 2002, Tủ lạnh, máy kem, máy
đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB
Giáo dục.
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TOÁN HỌC
THẬT HỮU DỤNG
Th.S Nguyễn Thị Thu Hằng*
Cũng như biết bao sinh viên ở bất kỳ trường đại học, cao đẳng
nào, rất nhiều học sinh, sinh viên Trường ta đặt câu hỏi: Toán học
dùng để làm gì? Mục đích của bài viết này nhằm trả lời câu hỏi của
các bạn, và cũng để chứng minh rằng “Toán học thật là hữu dụng”.
Các bạn đều biết rằng học các phép toán rất có ích để đi mua
sắm; cần thiết phải biết tính độ dài, diện tích để đo đạc; các kiến thức
về tỷ lệ phần trăm có thể giúp tính lãi suất tiết kiệm...Như vậy, các bạn
thấy đấy cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều cần đến Toán.
Không chỉ vậy, Toán học còn có vô vàn ứng dụng trong hầu hết
các lĩnh vực của đời sống và khoa học. Chúng ta cùng xem một số ví
dụ sau đây:

??
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Toán học trong quân sự:
Trong thế chiến thứ II, phe đồng minh
gặp một vấn đề khá đau đầu là phải ước
lượng số xe tăng Đức sản xuất được là bao nhiêu.
Dĩ nhiên ngành được giao nhiệm vụ thu thập thông
tin, số liệu chính là ngành tình báo. Nhưng con số
1400 mà ngành tình báo đưa ra có nhiều mâu thuẫn.
Lúc này các nhà thống kê vào cuộc. Họ đã đưa ra kết
quả 246. Sau chiến tranh con số chính xác từ tài liệu
của Đức để lại là 245. Một thắng lợi rõ ràng của
các nhà thống kê!
*Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
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Toán học và Google:
Các bạn chắc đều biết đến Google
như là quán quân trong lĩnh vực tìm kiếm
thông tin. Vì sao vậy? Đó chính là nhờ Google
nắm được thuật toán tìm kiếm tốt nhất. Để xây
dựng thuật toán này, Google đã phải dùng đến
những khái niệm của Toán học như đồ thị có
trọng số, ma trận, phép nhân ma trận...

Toán học trong điều khiển
và tự động hóa:
Những ứng dụng của Toán thông qua điều khiển
học tăng lên không ngừng và ngày càng quan trọng.
Có thể nói bất kỳ tiến bộ nào của tự động hoá cũng không
thể tách rời những thành tựu của Toán học. Ví dụ như việc
thiết kế và sử dụng các máy tự động, các hệ thống điều khiển
và liên lạc đòi hỏi phải dựa trên những thành tựu của logic
Toán, thông tin học, đại số, lý thuyết độ tin cậy... Đặc biệt
phương pháp mô hình được sử dụng rộng rãi và có hiệu
quả đối với các quá trình điều khiển. Trên mô hình người
ta có thể nghiên cứu trong vài giờ một quá trình diễn
biến hàng năm, nghiên cứu những quá trình
không thể làm thí nghiệm trên vật thực,
do đó có thể dự đoán và khống
chế được chúng.

Toán học trong kinh tế và trong
các vấn đề tổ chức và quản lý sản xuất:
Các doanh nghiệp luôn phải giải các bài toán về
tối ưu hóa lợi nhuận. Trước mọi vấn đề quản lý sản
xuất người ta có thể đưa ra nhiều phương án. Làm thế
nào để có thể chọn được phương án tốt nhất. Ngày nay
có cả một khoa học về vấn đề này, đó là vận trù học, nó
sử dụng rộng rãi các thành tựu của các ngành toán học
mới như: lý thuyết chương trình tuyến tính, lý thuyết
đồ thị, lý thuyết trò chơi ...
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Toán học trong kỹ thuật
điện tử và khoa học máy tính:
Trong mạch số các tín hiệu thường cho ở hai mức
điện áp. Những linh kiện điện tử dùng trong mạch số
làm việc ở một trong hai trạng thái, ví dụ transistor lưỡng
cực làm việc ở chế độ khóa hoặc thông... Do vậy để mô tả
hoạt động của các mạch số, người ta dùng hệ nhị phân, hai
trạng thái của các linh kiện trong mạch được mã hóa tương ứng
thành 1 và 0. Một bộ môn đại số được phát triển từ cuối thế kỷ
19 mang tên chính người sáng lập ra nó, đại số Boole còn được
gọi là đại số logic rất thích hợp cho việc mô tả mạch số. Đại
số Boole được Shannon phát triển thành lý thuyết chuyển
mạch. Nhờ các công trình của Shannon, về sau này các
nhà kỹ thuật đã dùng đại số Boole để phân tích và
thiết kế các mạch vi tính.
Ngay cả trong nghệ thuật:
Lĩnh vực tưởng như chẳng thể có liên hệ
gì, Toán học cũng xuất hiện. Người ta tìm thấy
một loạt mối liên hệ giữa Toán học và Âm nhạc, từ
mối quan hệ về độ dài của dây đàn được gảy và các nốt
nhạc chúng tạo ra. “Tỷ lệ vàng” - một trong hai phát hiện vĩ
đại nhất của hình học khi được áp dụng trong nghệ thuật
đều mang đến cho con người một cảm giác đẹp hài hòa
và dễ chịu một cách khó giải thích. Do đó, nó được giảng
trong các môn học như nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật,
trang trí, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, vv… như là
một quy luật, tương hợp kỳ lạ với óc thẩm mỹ tự
nhiên của con người.
Các ví dụ trên đã cho thấy
sự hữu dụng của Toán học trong
cuộc sống hiện tại. Nhưng ngay
cả một số kiến thức Toán, hiện
tại không có ứng dụng gì, thì
các bạn cũng đừng cho rằng nó
không hữu ích trong tương lai.
Sau đây là hai ví dụ minh chứng
cho điều này. Ví dụ đầu tiên là
về đường cônic (elip, parabol,
hyperbol) mà các bạn đã được
học trong chương trình Toán phổ
thông. Những người Hy Lạp cổ
đại đã nghiên cứu các tính chất
hình học của nó. Vào thời điểm
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đó, nó không có một ứng dụng
nào hết. Chỉ đến thế kỷ thứ XVII,
Kepler phát hiện ra quỹ đạo của
các hành tinh chính là các đường
elip. Ngày nay, các đường này rất
hữu dụng khi chúng ta phóng
một vệ tinh. Một ví dụ khác liên
quan đến số học. Nếu vào năm
1970, các bạn đặt câu hỏi cho
một nhà Toán học “Số nguyên tố
có ứng dụng gì trong cuộc sống
hàng ngày?”, nhà Toán học sẽ trả
lời không chút do dự: “Không có
ứng dụng gì cả”. Nhưng 30 năm
sau, nhà Toán học đó buộc phải

công nhận rằng ông ta đã sai
lầm, bởi vì những số nguyên tố
với mã RSA giữ vị trí hàng đầu
trong hầu hết các lĩnh vực của
truyền thông, tài chính, và trong
cả quân sự.
Hy vọng rằng những ví dụ
trên đây đã phần nào giải đáp
được câu hỏi của các bạn “Toán
học dùng để làm gì?”. Chúc các
bạn sẽ ngày thêm yêu thích, say
mê học Toán, và học Toán “không
khó, không khổ, không khô
không khốc”.
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HỆ THỐNG PIN

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
KS. Bùi Đức Hoàng*

Các nguồn năng lương lớn chủ yếu có nguốn
gốc hóa thạch luôn gây ô nhiễm môi trường, đang
cạn kiệt dần và làm cho trái đất ấm dần lên. Việc
tìm ra nguồn năng lượng sạch vô tận luôn là ưu
tiên hàng đầu. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió
đáp ứng những nhu cầu này. Bài viết dưới đây nêu
lên nhưng ưu điểm của nguồn năng lượng mặt trời
(Solar Cell) và những ứng dụng trong thực tế ngày
nay.
Phần 1:
Giải pháp công nghệ của
hệ thống pin năng lượng mặt trời
Mô hình hệ thống pin năng lượng mặt trời bao
gồm:

(1)

(3)

(1) Pin mặt trời (PMT)
Cấu tạo của PMT gồm: Một lớp tiếp xúc bán dẫn
PN có khả năng biến đổi trực tiếp năng lượng bức
xạ mặt trời thành điện năng nhờ hiệu ứng quang
điện bên trong gọi là PMT.
PMT được sản xuất và ứng dụng phổ biến hiện
nay là các pin mặt trời chế tạo từ vật liệu tinh thể
bán dẫn silicon (Si), khi được chiếu sáng thì hiệu
điện thế hở mạch giữa hai bản cực vào khoảng
0,55V còn dòng điện đoản mạch của nó dưới bức
xạ mặt trời vào khoảng (25 ÷ 30)mA/cm2.
Khi được chiếu sáng PMT phát ra một dòng
quang điện Iph vì thế PMT có thể xem tương đương
như một nguồn dòng. Lớp bán dẫn chỉnh lưu có
thể coi như là một đi ốt, khi phân cực ngược do
điện trở lớp tiếp xúc có giới hạn nên vẫn có một
dòng điện rò qua nó gọi là dòng rò, dòng rò qua lớp
tiếp xúc PN người ta đưa vào điện trở sơn Rsh(shun).
Đặc trưng cho điện trở của các lớp đó là một điện
trở RS nối tiếp trong mạch (điện trở trong của PMT)

(2)
*Giảng viên khoa Điện - Điện tử
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Sơ đồ tương đương của PMT
Phương trình đặc trưng von – ampe của PMT là:

Trong đó
Iph - Dòng quang điện (A/m)
ID - Dòng qua đi ốt (A/m)
Is - Dòng bão hòa (A/m2)
n - Được gọi là thừa số lý tưởng phụ thuộc vào các
mức độ hoàn thiện công nghệ chế tạo PMT. Lấy
gần đúng n = 1
Rs - Điện trở nối tiếp (điện trở trong) (Ω/m)
Rsh – Điện trở sơn (Ω/m)
q - Điện tích của điện tử.
Trong đường đặt trưng sáng của PMT ta cần quan
tâm đến các thông số:
- Dòng điện đoản mạch Isc
- Thế hở mạch Voc
- Điểm làm việc công suất cực đại PM
(2) Bộ tích trữ năng lượng (Acquy)
Tấm PMT cần phải có thành phần tích trữ năng
lượng để khi ban đêm cũng như lúc ko có nắng
năng lượng lại được lấy ra cung cấp cho tải. Thường
dùng một bộ acquy để tích trữ năng lượng vì vậy
cần phải chú ý đến các thông số của acquy như
sau:
- Đặc tính phóng nạp của acquy.
- Dung lượng của acquy là đại lượng đặc trưng cho
khả năng tích trữ điện năng, có thể đo bằng ampegiờ (Ah) hay oat-giờ (Wh).
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Đường đặc trưng sáng của PMT
- Thời gian sống chu trình là thời gian làm việc được
tính theo thông số chu trình phóng nạp điện của
apquy.
(3) Các bộ điều phối năng lượng
- Bộ điều khiển nạp – phóng điện (BĐK) có chức
năng kiểm soát quá trình nạp và phóng của bộ
acquy, cần được quan tâm đến các thông số sau:
+ Ngưỡng điện thế cắt trên Vmax là giá trị hiệu điện
thế trên hai cực của bộ acquy đã được nạp no,
dung lượng đạt 100%. Khi đó nếu tiếp tục nạp điện
acquy sẽ bị quá no làm hỏng các bản cực. Vì vậy khi
có dấu hiệu acquy đã được nạp no hiệu điện thế
trên bản cực của acquy đến V = Vmax thì BĐK sẽ tự
động cắt dòng nạp từ dàn PMT cho acquy.
+ Ngưỡng cắt dưới Vmin: là giá trị hiệu điện thế trên
hai bản cực của acquy khi acquy đã phóng điện
đến giá trị cận dưới của dung lượng acquy( ví dụ
30% dung lượng) nếu tiếp tục acquy sẽ bị quá kiệt
dẫn đến hư hỏng acquy vì thế BĐK nhận tín hiệu V
≤ Vminthì BĐK sẽ tự động cắt mạch tải ra acquy sau
đó nếu dung lương acquy tăng lên nó sẽ tự động
đóng mạch lại.
- Bộ biến đổi DC – AC bộ biến đổi điện (Inverter)
có chức năng biến đổi dòng điện từ một chiều(DC)
từ dàng PMT hoặc từ bộ nguồn Acquy thành dòng
xoay chiều (AC) để cung cấp cho các phụ tải,
Ngoài ra ta còn các bộ biến đổi DC – DC với
mục đích chính của bộ này là cho tải làm việc tối ưu
nhất (gọi là các bộ duy chì điểm công suất cực đại).
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Các bộ biến đổi DC – DC có thể được chia thành hai loại sau (xem hình bên dưới):
- Bộ tăng thế V0> V1
- Bộ hạ thế V0< V1

Các bộ biến đổi hệ thống PMT sẽ được trình bày cụ thể ở các bài báo tiếp theo.
Phần 2:
Ứng dụng thực tế của hệ thống PMT
Trong mô hình dưới đây, hệ thống PMT sẽ được ứng dụng cho các thiết bị tiêu thụ điện năng tại một
hộ gia đình như điện chiếu sáng, quạt, tivi, máy tính…

1. Tấm pin mặt trời (Solar Panel)
Một số thông tin cơ bản về tấm pin mặt trời sử
dụng trong hệ thống điện mặt trời:
- Hiệu suất: từ 15% - 18%
- Công suất: từ 25Wp đến 175 Wp
- Số lượng cells trên mỗi tấm pin: 72 cells
- Kích thước cells: 5” – 6”
- Loại cells: monocrystalline và polycrystalline
- Chất liệu của khung: nhôm
- Tuổi thọ trung bình của tấm pin: 25-30 năm
Trong một ngày nắng, mặt trời cung cấp
khoảng 1 kW/m² đến mặt đất (khi mặt trời đứng
bóng và quang mây).Công suất và điện áp của một
hệ thống sẽ phụ thuộc và cách chúng ta nối ghép
các tấm pin mặt trời lại với nhau.
Các tấm pin mặt trời được lắp đặt ở ngoài trời
để có thể hứng được ánh nắng tốt nhất từ mặt trời

nên được thiết kế với những tính năng và chất liệu
đặc biệt, có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của
thời tiết, khí hậu, nhiệt độ…
2. Bộ điều khiển sạc mặt trời (Solar Charger
Controller)
3. Bộ kích điện DC-AC (Solar Inverter)
4. Cầu dao chuyển mạch (Solar Inverter)
5. Ắc quy (Battery)
6. Các thiết bị tiêu thụ điện năng trong hộ gia
đình.
Tài liệu tham khảo
1. PGS.TS Đặng Đình Thống, 2008, Pin mặt trời và
ứng dụng, nxb Khoa học và kỹ thuật.
2. Các bài tài liệu khoa học trong trang wep: http://
ieeexplore.ieee.org
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ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
ĐỂ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ XA
Th.S Vũ Thị Quỳnh*
Cùng với sự phát triển công nghệ hiện đại để
phục vụ đời sống con người thì chuyên ngành
công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông đã đem lại
không ít những thành tựu thiết thực nhằm nâng
cao cuộc sống tốt hơn, văn minh hơn. Đặc biệt,
điều khiển từ xa là một tiện ích tuyệt vời cho cuộc
sống của chúng ta càng thêm nhàn nhã. Chức năng
điều khiển từ xa các hệ thống: đèn, rèm, cửa, máy
bơm, điều hoà, thiết bị nghe nhìn, an ninh, cảnh
báo cháy và rò khí ga...thông qua những ứng dụng
trên điện thoại di động, máy tính cá nhân hoặc các
thiết bị cầm tay khác đã và đang được ứng dụng
trong giải pháp “Ngôi nhà thông minh”. Trong bài
báo này, tác giả sẽ giới thiệu cách làm cho ngôi nhà
của chúng ta trở nên “thông minh” hơn.
1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống:
Khi ta thực hiện kết nối cuộc gọi giữa hai điện
thoại di động, tín hiệu điều khiển thông qua các
phím bấm của phía phát (điện thoại gọi) sẽ được
gửi tới phía thu (điện thoại nhận) dưới dạng các mã
đa tần tương ứng với từng phím bấm.
Bộ phận giải mã đa tần sẽ phân tích các mã
nhận được và trả về dưới dạng mã nhị phân, và tiếp
tục được gửi tới khối xử lý để lựa chọn đầu ra ứng
với từng thiết bị điện cần điều khiển (cần bật/tắt).
Mức điện áp điều khiển đầu ra rất nhỏ sẽ cần được
khuếch đại lên để phù hợp với các thiết bị được
điều khiển là các thiết bị sử dụng điện 220V, nhờ
các mạch điện tử công suất.
Toàn bộ hoạt động của hệ thống sẽ được mô tả
qua sơ đồ tổng quát sau:
KHỐI
PHÁT

KHỐI
THU

KHỐI
GIẢI
MÃ

CÔNG
THIẾT
BỊ
KHỐI
DAO ĐỘNG
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Chức năng các khối như sau:
- Chức năng khối xử lý: So sánh mã và lựa chọn
thiết bị, chọn vi điều khiển 8051.
- Chức năng khối nguồn: Cung cấp điện áp 5V,
chọn điot cầu và IC ổn áp 7805.
- Chức năng khối phát: Tạo tín hiệu điều khiển bằng
mã đa tần, chọn điện thoại di động bất kỳ.
- Chức năng khối thu: Nhận tín hiệu đa tần, chọn
điện thoại di động bất kỳ.
- Chức năng khối giải mã: Nhận tín hiệu đa tần và
chuyển đổi thành mã nhị phân, chọn IC.
- Chức năng khối công suất: Khuếch đại tín hiệu
điều khiển và đóng cắt thiết bị.
- Chức năng khối dao động: Tạo chuỗi xung nhịp
tần số cao, sử dụng thạch anh 12 MHz.
- Thiết bị điện: Chuyển đổi điện năng thành dạng
năng lượng khác (đèn, quạt...).
2. Sơ đồ mạch chi tiết
Dựa trên sự phân tích hoạt động của hệ thống
và cách lựa chọn linh kiện thực hiện, ta kết nối
sơ đồ mạch của hệ thống theo chức năng các
chân linh kiện như hình tại trang bên (Sơ đồ 1).
3. Chương trình điều khiển
3.1 Ứng dụng
Lập trình điều khiển hệ thống sao cho: Khi bấm
phím 1, 2 , 3 thì tương ứng bật 3 đèn 1, 2, 3; Khi
bấm phím 4, 5 và 6 thì tương ứng tắt các đèn 1 , 2, 3.
Ngoài ra, hệ thống còn có thể ứng dụng để:
- Điều khiển hệ thống điện cơ quan, gia đình; Hệ
thống chống trộm xe máy;
- Điều khiển ROBOT.
- Điều khiển cửa cuốn….
3.2 Lưu đồ thuật toán
Phân tích bài toán: Vi điều khiển 8051 nối với
bộ giải mã qua cổng P3. Như vậy cổng P3 sẽ là
cổng vào, nối với IC giải mã . Vi điều khiển điều
khiển đèn qua cổng P1. Cổng P1 sẽ là cổng ra, nối
với các thiết bị điện.
Các bước phân tích và xử lý trong vi điều khiển
diễn ra theo lưu đồ thuật toán sau (Sơ đồ 2):
*Giảng viên khoa Kỹ thuật viễn thông
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Sơ đồ 1: Sơ đồ mạch chi tiết
C2:

CJNE		
A,#11110010B,C3
SETB		P1.1
JMP		C1
		
C5:
CJNE		
A,#11110101B,C6
CLR		P1.0
JMP		C1
C6:

CJNE		
A,#11110110B,C7
CLR		P1.1
JMP		C1
END
4. Kết quả thử nghiệm thực tế:
Mô hình sau khi lắp ráp đã được sinh viên khoa
Kỹ thuật viễn thông thử nghiệm với tinh thần nghiên
cứu khoa học và niềm hứng thú sáng tạo rất cao.

Sơ đồ 2: Lưu đồ thuật toán

3.3 Lập trình cho đoạn code
ORG		00H
		
MOV		P2,#255
MOV		P1,#0
			
C1:
MOV		
A,P2
CJNE		A,#11110001B,C2
SETB		P1.0
JMP		C1

Tài liệu tham khảo
1. Đỗ Thanh Hải, 2003, Kỹ thuật điện tử số, NXB
Thanh niên.
2. Nguyễn Tăng Cường, Phan Quốc Thắng, 2004,
Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051, NXB
Khoa học và kỹ thuật.
3. Trang linh kiện điện tử www.alldatasheet.com
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BÀN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN, HỌC SINH
VÌ MỘT HÀ NỘI VĂN MINH, TRẬT TỰ
NHÂN KỶ NIỆM 60 NĂM
NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

Th.S Phạm Tiến Dũng*
Những ngày này, nhân dân
Thủ đô trong đó có hàng vạn học
sinh, sinh viên đang hào hứng
tham gia và chờ đón một ngày Lễ
trọng đại không chỉ của riêng Hà
Nội mà là của cả nước - Kỷ niệm
60 năm Ngày giải phóng Thủ
Đô (10/10/1954 - 10/10/2014).
Cờ, hoa rực rỡ trên mọi ngõ,
phố và rất nhiều sự kiện chính
trị, chương trình văn hoá, nghệ
thuật lớn được tổ chức nhằm
tuyên truyền, giáo dục về truyền
thống cách mạng của quân và
dân Hà Nội. Bước ra phố, vào
từng công sở ai cũng dễ dàng
cảm nhận được không khí đầy
tự hào, xúc động, gợi nhớ những
chiến công lẫy lừng, những hy
sinh to lớn của quân, dân Hà Nội
cũng như cả nước năm xưa. Thiết
thực kỷ niệm 60 năm Ngày giải
phóng Thủ đô, Đảng bộ, chính
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quyền, các đoàn thể chính trị, xã
hội đã có nhiều phong trào thi
đua sôi nổi, ý nghĩa. Để giữ gìn
và phát huy những giá trị tốt đẹp
của truyền thống cách mạng,
truyền thống yêu chuộng hoà
bình thì thiết nghĩ tuổi trẻ hôm
nay nói chung và học sinh, sinh
viên nói riêng cần làm tốt hơn
nữa những trách nhiệm được
lịch sử giao phó. Nói như vậy bởi
mỗi giai đoạn lịch sử chúng ta có
nhiệm vụ khác nhau và ở địa vị
cá nhân, nhiệm vụ ấy cũng khác
nhau. Nhiệm vụ quan trọng hiện
nay của tuổi trẻ mà nhất là sinh
viên, học sinh Thủ đô lao động,
học tập, sáng tạo để xây dựng
Thủ đô ngày càng văn minh, giàu
đẹp, gìn giữ và phát huy nét hào
hoa, thanh lịch trong văn hoá,
cốt cách của người Hà Nội như
nó vốn có và cần phải có.

Trong 60 năm qua, nhắc tới
thanh niên, học sinh, sinh viên
chúng ta không thể không ghi
nhận những đóng góp to lớn
trên nhiều “mặt trận”: Từ học
tập, sáng tạo, lao động sản xuất
đến các hoạt động chính trị, xã
hội, phong trào tình nguyện…
Tuy nhiên cũng không thể phủ
nhận rằng có không ít sinh viên,
học sinh còn bàng quan với việc
học tập, nghiên cứu lịch sử và
văn hoá truyền thống, dần đánh
mất những giá trị tốt đẹp của
người Tràng An. Người dân, du
khách không khỏi chạnh lòng
khi chứng kiến có quá nhiều
công an, cảnh sát phải tham gia
giữ gìn trật tự cho một tuyến phố
đi bộ - nơi nhiều người muốn tìm
đến để để ngắm nhìn, cảm nhận
nét thâm trầm của phố cổ. Sẽ rất
buồn khi phải chứng kiến những

*Giảng viên Bộ môn Chính trị - Pháp luật
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nam sinh, nữ sinh Hà thành phát
ngôn tục tĩu, hành xử bạo lực,
vi phạm pháp luật,... gây ảnh
hưởng tới trật tự văn minh đô thị.
Làm thế nào để người dân
địa phương khác, người nước
ngoài không phản đối khi nhắc
tới Hà Nội như một thành phố
xanh, sạch, đẹp, nhiều chiều sâu
về lịch sử văn hoá? Làm thế nào
để khi đến Thủ đô mỗi người đều
thấy mình cần hành xử đẹp hơn
khi họ được gặp và chứng kiến
những người dân Hà Nội thanh
lịch?
Đừng nghĩ đó là vấn đề vĩ
mô, là đại ngôn nếu như mỗi bạn
trẻ - là một cư dân hiện nay của
Hà Nội đều nhận thức được rằng:
Hãy tôn trọng lịch sử bắt đầu từ
việc tôn trọng tổ tiên, ông bà.
Học và ghi nhớ những giá trị lịch
sử như việc nhớ quê quán, nhớ
họ tộc. Học biết ơn những anh
hùng dân tộc như biết ơn cha
mẹ - những người sinh ra, che
chở và nuôi dưỡng mình.
Bạn cần nhận thức rằng
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mình đang là một thành viên
quan trọng, chủ chốt làm nên
các giá trị tốt đẹp hoặc phá bỏ
đi những giá trị tốt đẹp đó. Tức
là bạn đừng tự nghĩ, hành động
theo quan điểm: Mình chỉ là
“hạt cát”, một mình bạn không
thay đổi được hoàn cảnh. Đừng
nghĩ một mình mình chấp hành
luật giao thông hoặc bỏ rác vào
thùng không thay đổi được thực
trạng. Bởi mỗi người tự tách khỏi
một nhóm xấu xí là bạn đang tích
cực gia nhập một cộng đồng văn
minh. Bạn cần nhường đường
cho xe ưu tiên, nhường đường
cho người lớn tuổi, trẻ em, phụ
nữ, người khuyết tật. Đừng bấm
còi để thúc giục người phía trước
vượt đèn đỏ. Hãy nhường chỗ
ngồi, thang máy, lối đi cho người
khác để chính bạn không bị
chậm hơn. Đừng ném bọc rác đã
bốc mùi ra phố hoặc trước cửa
nhà hàng xóm. Đừng thờ ơ khi ai
đó gặp khó khăn trên đường…
Đôi khi chúng ta nên dành một
chút thời gian để quan sát hành

vi chưa đẹp của mình đã gây ra
nỗi khó chịu như thế nào đối với
những người xung quanh.
Vì tất cả những lẽ trên, các
bạn sinh viên, học sinh trước
khi muốn làm điều gì đó tốt cho
cộng đồng xin hãy bắt đầu làm
tốt từ chính nơi mình ở, nơi mình
học tập. Hãy luôn là thành viên
nghiêm túc của lớp, của phòng
nội trú, của trường nơi bạn sinh
hoạt, học tập. Tôi nghĩ một người
ốm sẽ cảm thấy ổn hơn khi người
đến giúp đỡ họ trong lúc đau là
một bác sỹ nhân từ, khoác trên
người chiếc blu sạch sẽ thay vì
một người khác với bộ quần áo
“bốc mùi”.

Và như vậy, chính những sản
phẩm lao động có ích, những
hành vi ứng xử có văn hóa giữa
người với người và với môi
trường sống là sự hưởng ứng tích
cực nhất để thiết thực kỷ niệm 60
năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Vẫn còn những hình ảnh không đẹp tại Thủ đô (nguồn: internet)
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ĐIỂM TIN NỔI BẬT
QUÝ 3 NĂM 2014

1. Khai giảng năm học mới và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25 tháng 9 năm 2014 Trường
Cao đẳng điện tử - Điện lạnh Hà Nội
đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng
năm học 2014-2015 và đón nhận
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Lễ khai giảng diễn ra trong không
khí trang trọng với sự tham dự của
các đại biểu đại diện lãnh đạo Ban
Tổ chức Thành uỷ, Ban thi đua khen
thưởng Thành phố, Vụ Công tác học
sinh, sinh viên – Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT
Hà Nội cùng đại diện các ban, ngành
địa phương, các doanh nghiệp và các
cơ sở giáo dục, đào tạo có hợp tác với Nhà trường. Đặc biệt Lễ khai giảng có sự tham gia của
khoảng 500 tân HSSV khoá 41.
Trong Lễ khai giảng năm nay, Nhà trường vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ vì “đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ Quốc”. Bên cạnh đó nhiều tập thể và cá nhân của Nhà
trường cũng được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua và Bằng khen cho những thành tích
đã đạt được. Cụ thể: Tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho tập thể Khoa Điện – Điện
tử đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2013-2014; Tặng danh hiệu “Tập
thể lao động xuất sắc” cho tập thể Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học và tập thể Phòng Công
tác chính trị - Quản lý học sinh, sinh viên; Tặng Bằng khen cho Khoa Kỹ thuật viễn thông có thành
tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2013-2014; tặng Bằng khen cho Hiệu
trưởng Chu Khắc Huy là lãnh đạo quản lý đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2013.

2. Bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng để xây dựng đường Nguyễn Văn
Huyên kéo dài và thông qua chủ trương xây dựng mới một số hạng mục sau thu
hồi đất
Trong tháng 7 năm 2014 Nhà trường đã hoàn thành bàn giao phần diện tích đất được Thành
phố thu hồi (4.071 m2 trong đó có khoảng 2.937m2 nhà) để thực hiện Dự án xây dựng đường
Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đồng thời cải tạo một số hạng mục để bảo đảm an ninh trật tự, phục
vụ công tác dạy và học trước khi bắt đầu năm học mới. Sau khi bàn giao mặt bằng, hiện nay
Trường Cao đẳng điện tử - Điện lạnh Hà Nội đang thực hiện thủ tục hồ sơ để sớm trình các cơ quan
có thẩm quyền phê duyệt cho xây dựng mới khu xưởng thực hành và nhà vòm kết cấu khung
thép phục vụ giảng dạy Học phần Giáo dục thể chất đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động tập
thể, đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
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3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho Nhà trường đào tạo ngành Công nghệ
kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng, hệ chính quy
Ngày 20 tháng 8 năm 2014
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo Bùi Văn Ga đã ký Quyết định
số 3096/QĐ-BGDĐT về việc giao
cho Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội đào tạo ngành
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
trình độ cao đẳng hệ chính quy,
mã số 51510203. Đây là mã
ngành đào tạo thứ 7 thuộc hệ
cao đẳng chính quy Nhà trường
được Bộ Giáo dục và Đào tạo
phê duyệt. Với thế mạnh sẵn
có về đội ngũ và cơ sở vật chất,
ngành Công nghệ kỹ thuật cơ
điện tử sẽ được thực hiện tuyển
sinh vào năm 2015.

4. Tổng kết một số lĩnh vực công tác HSSV năm học 2013 - 2014
Theo Báo cáo tổng
kết công tác HSSV năm
học 2013-2014 của Phòng
Công tác chính trị - Quản lý
học sinh, sinh viên thì trong
năm học 2013-2014 Nhà
trường đã xét cấp 383 suất
học bổng khuyến khích
học tập cho HSSV; cấp phát
511 bằng tốt nghiệp hệ
cao đẳng chính quy, 112
bằng tốt nghiệp hệ cao
đẳng liên thông, 179 bằng
tốt nghiệp hệ TCCN; 31 chứng chỉ sơ cấp nghề, xác nhận Sổ ưu đãi trong giáo dục và Đơn xin cấp
tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí học phí cho 65 HSSV; xác nhận cho 518 HSSV làm thủ tục vay vốn
tín, trong đó 214 em được vay vốn với số tiền là 1.150.300.000 đồng.
Để ghi nhận những kết quả đạt được của HSSV trong năm học 2013-2014 Nhà trường đã tổ
chức tuyên dương, khen thưởng 04 tập thể lớp đạt danh hiệu Tập thể lớp tiên tiến, 20 HSSV đạt
danh hiệu Học sinh, sinh viên giỏi toàn diện năm, 11 HSSV đạt danh hiệu Cán bộ lớp hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ, 03 HSSV đạt danh hiệu Học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập;
20 HSSV đạt giải cao trong Hội thi học sinh giỏi và Hội thi Tay nghề giỏi cấp Thành phố.
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CHÂN DUNG

MỘT THỦ KHOA

Với 24.5 điểm, Đặng Văn Hải sinh ngày 19 tháng 1
năm 1997, đến từ Văn Giang - Hưng Yên đã trở thành
thủ khoa đầu vào của Trường Cao đẳng Điện tử - Điện
lạnh Hà Nội năm 2014. Đặng Văn Hải đăng ký thi, trúng
tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và hiện
là sinh viên lớp 41TĐH. Qua một buổi tiếp xúc thân tình
và cởi mở, tôi xin “phác họa chân dung” của chàng thủ
khoa này để giới thiệu tới thầy, cô và các bạn HSSV.

Tuy có hơi buồn và tiếc nuối vì không đỗ đại học
nhưng bản thân Hải rất tự tin và bố, mẹ cậu ấy rất vui,
tự hào khi biết Hải trúng tuyển với mức điểm cao, trở
thành thủ khoa đầu vào của Trường Cao đẳng Điện
tử - Điện lạnh Hà Nội. Những ngày đầu đến học Hải
rất vui vì thấy Trường khang trang, sạch đẹp, thầy cô
nhiệt tình, tâm huyết. Hải rất ấn tượng về các anh
chị sinh viên tình nguyện và mong muốn trong thời
gian sắp tới sẽ được khoác lên mình màu áo xanh tình
nguyện để ngoài thời gian học có thể chung tay cùng
mọi người giúp đỡ cộng đồng.
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Dáng người nhỏ bé
nhưng gương mặt luôn
thường trực nụ cười thân
thiện là đặc điểm nổi bật
mà bạn bè, thầy cô cảm
nhận khi tiếp xúc với
Đặng Văn Hải.
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Là con một trong gia đình, cả bố và mẹ
đều làm nông nghiệp, không có nhiều cơ hội
được tư vấn, định hướng nghề nghiệp nên
bên cạnh tư vấn của thầy, cô giáo ở trường
cấp 3, Hải luôn chủ động trong việc tìm kiếm
thông tin để lựa chọn ngành học phù hợp với
năng lực và niềm đam mê của bản thân.

Bắt đầu biết đến lĩnh vực điện tử, tự động hóa
thông qua những chương trình ti vi, và qua sách
báo, trên mạng internet… Đặng Văn Hải nhận thấy
đây là một lĩnh vực nghề nghiệp đầy thú vị, nhiều
thử thách và rất phát triển trong tương lai. Hàng
ngày ở nhà, Hải vẫn hay tự mày mò sửa chữa quạt
hoặc một số đồ điện đơn giản khác trong gia đình.
Qua lời giới thiệu của người em họ đang theo học
cùng Khoa Điện - Điện tử, Hải biết đến Trường Cao
đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội. Tìm hiểu kỹ thêm
Hải đã yên tâm để lựa chọn thi và học ở đây.

Mục tiêu phấn đấu của Hải
là: cố gắng học tốt, có kiến thức
chuyên sâu, tay nghề thành thạo
để khi ra trường có thể tìm cho
mình một công việc tốt tại một
doanh nghiệp lớn hoặc tự mở
cho mình một cửa hàng điện tử.
Đây có lẽ chưa phải là một ước
mơ lớn nhưng Hải cho thấy cậu là
một người luôn có ước mơ, biết
định hướng rõ ràng cho bản thân.

Gia đình không khá giả, việc đi
học ở thành phố sẽ làm tăng thêm
gánh nặng kinh tế cho bố, mẹ. Hải
đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện
này và dự định sẽ đi làm thêm để
trang trải cho cuộc sống của mình.
Dự định này hiện không nhận được
sự đồng tình từ gia đình vì bố, mẹ
muốn Hải tập trung học cho tốt.
Tuy nhiên Hải vẫn muốn thời gian
tới sẽ thu xếp để tìm việc làm thêm
nhằm giảm bớt gánh nặng tài
chính cho gia đình.

Hy vọng sau khi được đào tạo tại Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội
với nền tảng nghề nghiệp vững chắc Đặng Văn Hải sẽ đạt được nhiều thành công
trong sự nghiệp và sẽ có nhiều đóng góp cho gia đình, cộng đồng.
Thực hiện: Lê Việt Cường
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TÔI 24 TUỔI

CHƯA CÓ NGHỀ NGHIỆP ỔN ĐỊNH!

Tôi sinh ra và lớn lên tại một con
phố nằm trong khu phố cổ của Hà
Nội. Hiện tôi đang theo học chương
trình đào tạo ngắn hạn tại Khoa
Điện – Điện tử của Trường. Ngày
đầu tiếp xúc với một số thầy, cô, anh
chị. Ai cũng có vẻ lạ lẫm trước một
anh chàng thư sinh xin học điện. Tôi
nhận ra điều đó bởi có thầy bảo tôi:
“Phải học sân khấu điện ảnh mới
đúng”, có thầy dặn tôi “đi học thì ăn
mặc thoải mái” (hàm ý không cần
mặc đẹp, cho dù tôi tự thấy mình
không có gì là đặc biệt cả). Tôi cũng
từng thấy trong quan điểm của
nhiều người rằng: ở cái “hoàn cảnh”
của tôi bây giờ nếu không học ĐH,
CĐ hay du học thì chỉ “lông bông”
hoặc đang tơ tưởng về một công
việc nhẹ nhàng, ít phải hoạt động
chân tay mà lương cao. Tôi không tự
mãn khi nói rằng mình là một người
khá chăm chỉ, chịu khó, nói chung
không như mọi người hay đoán về
tôi. Từ lúc bỏ học, dường như tôi chỉ
biết “cắm đầu” vào làm, trải nghiệm,
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không có định hướng nghề nghiệp
rõ ràng, mọi thứ đều trôi qua hời
hợt, đến rồi đi...
Nhận lời của một người bạn
mới, tôi muốn kể về câu chuyện của
mình
“Bức tranh mơ hồ”...
Tôi sinh năm 1990. Khi đang
học cấp ba, tôi đã được bố mẹ định
hướng, được hình dung về một “bức
tranh”, ở đó có một con đường bằng
phẳng dẫn từ điểm A đến B do bố
mẹ tôi vẽ ra, nó đơn điệu và vô hồn.
Đại loại là: Tôi sẽ thi vào trường Đại
học Giao thông vận tải, sau khi tốt
nghiệp sẽ được người quen xin vào
một đơn vị đúng chuyên môn và
sẽ yên vị ở đó đến hết đời. Nhưng
cũng khi đó tôi đã tự vẽ ra một “bức
tranh” khác trong đầu hay ho, đầy
màu sắc và giàu cảm xúc hơn thế
rất nhiều. Với niềm yêu thích công
nghệ thông tin và đam mê du lịch,
tôi quyết định sẽ thi vào trường Đại
học Bách khoa Hà Nội. Bởi vì với
cái đầu còn “non nớt” cộng thêm

những ảo tưởng từ phim ảnh gây ra,
tôi nghĩ rằng sau này công việc lập
trình giúp tôi có thể vừa đi du lịch,
vừa làm, không chịu sự quản lý của
ai, miễn sao công việc đem lại sản
phẩm có chất lượng là được. Ngày
đó khả năng tự tìm kiếm thông tin
của tôi rất tồi nhưng “bức tranh mơ
hồ” mà tôi đã vẽ ra có vẻ đã “quá rõ
ràng”!?
Khi “bức tranh” trở nên xấu xí
Mọi thứ tệ dần đi khi tôi không
đủ điểm vào đại học và phải học cao
đẳng. Học được một thời gian tôi
mới bắt đầu vỡ mộng. Mọi thứ được
học ở trường đều khác xa so với
những gì tôi nghĩ. Tôi bắt đầu thấy
nản, học hành chểnh mảng, cuối
cùng tôi quyết định bỏ học khi bước
nào năm thứ hai. Tôi quyết định sẽ
đi làm, trải nghiệm cuộc sống để
tìm ra con đường cho riêng mình.
Tất nhiên, bố mẹ tôi đã rất thất vọng
và la mắng tôi rất nhiều.

Góc HSSV - Chuyện của tôi
Học ở “trường đời”
Vậy là tôi đang bắt đầu đi tìm
những trải nghiệm mới cho bản
thân. Tôi xin vào làm nhân viên tại
một quán cafe có tiếng tại Hà Nội.
Trước khi đi làm, tôi đã tìm hiểu
công việc của một nhân viên phục
vụ: ăn nói lễ phép, cúi đầu cảm ơn,
chào hỏi,... Nhưng thực tế lại khác
xa như vậy, mọi thứ diễn ra rất bình
thường, không nhất thiết phải ứng
xử thái quá. Được một thời gian tôi
thấy công việc này không phù hợp
với mình nên quyết định nghỉ việc.
Con đường đầu tiên tôi đi đã
đâm vào ngõ cụt. Nhưng không
nhụt chí, ở nhà một thời gian tôi
được phụ huynh giới thiệu cho
đi làm tại một công ty chuyên lắp
đặt camera. Chẳng phải suy nghĩ gì
nhiều, tôi quyết định đi làm ngay,
mong muốn được trải nghiệm và
học hỏi. Công việc của tôi ở vị trí
mới cũng khá đơn giản: lắp điện, lắp
camera, hướng dẫn khách hàng cài
đặt và sử dụng. Nhưng sau khoảng
một năm tôi cảm thấy công việc này
không thực sự hợp với tính cách và
con người mình nên lại quyết định
nghỉ.
Những ngày nằm dài ở nhà, tôi
đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai
của mình, không biết đâu sẽ là bên
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đỗ nữa? Tôi chợt nghĩ đến niềm đam
mê đi du lịch của mình. Vốn tiếng
Anh tương đối, tại sao tôi không thử
làm hướng dẫn viên du lịch nhỉ? Vậy
là tôi làm một bộ hồ sơ, “chạy ra phố”
và rất may mắn đã được nhận ngay
vào làm việc tại một công ty du lịch.
Để có hướng đi chắc chắn, tôi đã tìm
hiểu kỹ về nghiệp vụ và yêu cầu của
ngành này, muốn có thẻ hướng dẫn
viên du lịch cần có bằng đại học, vậy
là tôi quyết định học tại chức ở Đại
học Ngoại thương. Có lúc nghĩ tôi lại
thấy tiếc vì nếu không bỏ học thì giờ
đã có bằng đại học liên thông cũng
nên. Đối tượng khách du lịch của tôi
chủ yếu là “Tây ba lô”. Sau một thời
gian tôi thấy mình phát triển được
nhiều kỹ năng mềm vì phải nói
nhiều, tiếp xúc với nhiều kiểu người
hơn. Mặc dù đã thỏa mãn phần nào
thú đam mê du lịch nhưng vì là đi
làm việc, cảm xúc khác hoàn toàn so
với những lúc tôi đi chơi. Tôi bắt đầu
thấy mệt mỏi, thu nhập cũng không
được tốt, bởi mỗi tháng chỉ được đi
làm hơn chục buổi, thời gian còn lại
thì chủ yếu là ở nhà, ai có việc thì
gọi. Nói chung là rất bấp bênh. Vậy
là sau gần một năm tôi lại quyết
định nghỉ việc.
Tôi đi học nghề
Sau khi nghỉ làm hướng dẫn

viên du lịch, tôi xin làm hướng dẫn
viên thể hình ở một phòng Gym.
Công việc kéo dài khoảng 3 tháng,
nhưng đi làm chỉ để giết thời gian
bởi tôi không tìm thấy lý do để gắn
bó với công việc đó. Bây giờ nghĩ lại,
thấy mình đã loay hoay nhiều công
việc nhưng trong tay không có một
chuyên môn nghề nghiệp chính
thức thì khó có thể tiến xa. Tuy sắp
hoàn thành chương trình cử nhân
ở Đại học Ngoại thương nhưng tôi
nhận thấy có chuyên môn về kỹ
thuật điện, điện tử hiện nay là rất
hữu ích. Ít ra tôi cũng có thể tự lắp
đặt, sửa chữa những thứ trong nhà.
Xa hơn nữa, tôi muốn có một cửa
hàng kinh doanh, lắp đặt Camera
của riêng mình. Tôi không muốn
lãng phí thời gian, sức lao động
cho những “bức tranh” vô định nữa.
Tương lai ở phía trước nhưng mọi
việc luôn bắt đầu từ thực tại. Ít ra tôi
cũng đã 24 tuổi rồi!
Tất nhiên tôi biết các bạn cũng
khó tin rằng tôi đã có được định
hướng nghề nghiệp rõ ràng sau bao
nhiều lần “nhảy việc” đầy cảm tính.
Nhưng điều tôi luôn tự nhủ, đã và
sẽ theo tôi suốt hành trình tuổi trẻ,
đó chính là: Tôi không muốn “đứng
bằng đôi chân của người khác” !
Đặng Phong Nam
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Góc HSSV - Cựu HSSV

Tôi gặp Hạnh - cựu học sinh của trường
(Ngành Máy lạnh và điều hòa không khí
khóa 33, hệ TCCN) - một người rất giản
dị trong một chiều mùa thu Hà Nội nắng
đẹp. Tôi thấy ở Hạnh niềm đam mê lớn với
nghề đã chọn. Tốt nghiệp cách đây 8 năm,
không học liên thông lên cao đẳng hay đại
học, nhưng Hạnh có tay nghề vững vàng và
đã có thể tự điều hành một cửa hàng của
riêng mình với mức thu nhập đáng mơ ước.
Qua trò chuyện tôi nhận thấy: Dù đó là con
đường nào, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!

TỰ TIN

VỚI TAY NGHỀ CỦA MÌNH

PV: Chào Hạnh, mình thấy rằng
cửa hàng của bạn đang hoạt
động rất hiệu quả với mức thu
nhập khá. Mình cũng được biết
những người cùng chuyên môn
đánh giá rất cao tay nghề của
bạn, vậy bạn có thể chia sẻ với
độc giả con đường để bạn có
được ngày hôm nay không?
Hạnh: Những gì mình làm
được cũng rất bình thường thôi.
Ngay từ thời điểm bắt đầu thực
tập, mình chọn vào Trung tâm
bảo hành của Panasonic. Khi
dự phỏng vấn, mình đã nói rõ
với người phỏng vấn rằng mình
muốn làm việc như một nhân
viên chính thức, và sẽ tiếp tục
làm lâu dài sau khi tốt nghiệp,
chứ không chỉ là một học sinh
đi thực tập mấy tháng để tìm
hiểu thực tế. Mục đích của mình
là làm việc và học hỏi một cách
có hiệu quả nhất, không phải là
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để lấy dấu vào báo cáo thực tập
mang về nộp cho trường. (Cười)
PV: Vào thời điểm đó, bạn có
gặp khó khăn không? Bạn chưa
hề có bằng tốt nghiệp để họ có
thể nhận bạn vào như một nhân
viên chính thức?
Hạnh: Trong cuộc sống nên
thành thật một chút. Sự chân
thành của mình đã thuyết phục
người tuyển dụng chăng? Tất
nhiên mình chưa tốt nghiệp,
nhưng mình nói với họ mình
muốn làm việc thực sự và sẽ quay
lại sau khi nhận bằng. Thêm vào
đó, mình có kinh nghiệm thực
tế vì ngay từ khi bước sang năm
thứ 2 mình đã kết hợp vừa đi học
vừa đi làm. Điều đó đã giúp ích
cho mình rất nhiều. Đơn cử về
thuật ngữ chuyên ngành trong
sách cũng khác với cách người ta
thường gọi ở bên ngoài, cầu chì
âm, cầu chì dương họ chỉ gọi là

“con âm, con dương”…
PV: Cảm nhận của mình là bạn
luôn không ngừng học hỏi, tiếp
thu cái mới. Trong quá trình đi
làm đó, bạn còn học được điều
gì để tiến tới con đường tự điều
hành một cửa hàng sau này?
Hạnh: Mình nhận ra tầm quan
trọng của Tiếng Anh. Bạn biết
đấy, nếu không biết Tiếng Anh,
thật khó để đọc hiểu sơ đồ mạch
điện của tủ lạnh, máy giặt, điều
hòa. Đó là chưa kể đến hướng
dẫn sử dụng rất dài và nguồn tài
liệu tham khảo lớn đều viết bằng
tiếng Anh. Ngoài ra trong giao
tiếp, biết Tiếng Anh mở ra một cơ
hội rất lớn cho bạn…. Mình đã
từng làm tại một khách sạn năm
sao tại Sài Gòn nơi có rất nhiều
khách quốc tế và họ có yêu cầu
tiếng Anh giao tiếp để phục vụ
cho công việc. Trước khi bắt đầu
công việc mình cũng cần có vốn
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tiếng Anh cơ bản để chào hỏi và
hiểu được máy hỏng chỗ nào,
hiện tượng ra sao?… Những kỹ
năng đó ảnh hưởng tới lương
thưởng đó.(cười).
PV: Đó có phải một kinh nghiệm
bạn muốn gửi đến những em
học sinh, sinh viên của Trường?
Hạnh: Đúng là như vậy.
PV: Với 8 năm kinh nghiệm sau
khi ra trường, câu chuyện nào
bạn muốn chia sẻ nữa?
Hạnh: Những gì mình làm được
chưa thể nói là thành công,
nhưng mình muốn nói rằng ngay
từ khi học nghề mình đã phải có
niềm yêu thích và đam mê. Kiếm
tiền rất quan trọng nhưng với
góc độ là một kỹ thuật viên mình
rất muốn tìm tòi học hỏi, mình
đã sẵn sàng mất tiền để đổi lấy
một vài bài học.
PV: Bạn có thể nói rõ hơn không?
Hạnh: À, có lần mình sửa một
cái máy, mình mất rất nhiều tiền
để mua đồ, nhưng cả tháng trời
mình không sửa được. Sau một
khoảng thời gian thư giãn đầu
óc mình lại tiếp tục và vẫn không
xử lý được. Tiếp tục đầu tư mua
đồ, cuối cùng mình đã tìm ra
cách sửa nó. Điều quan trọng với
người trẻ theo mình đó là niềm
đam mê, ham học hỏi và không
ngại đầu tư thời gian công sức,
cả tiền của, và bạn sẽ được đền
đáp trong tương lai.
PV: Giống như việc bạn đã mở
được cửa hàng của mình và có
những người thợ làm cho mình
đúng không?
Hạnh: Đó chưa phải là một
thành công gì lớn lao cả. Điều
mình hạnh phúc là mình yêu
thích nghề, kiên định với nghề,
mình tìm thấy niềm vui trong

BẢN TIN TRƯỜNG CĐ ĐTĐL HN
công việc khi tìm tòi ra những cái
mới.
PV: Vậy là bạn luôn luôn có ý
thức tự học, tự đào tạo để nâng
cao tay nghề của mình. Bạn nghĩ
thế nào về trường lớp, hệ TCCN
nơi cho bạn những bài học đầu
tiên?
Hạnh: Giống như một đứa trẻ,
trước khi muốn bước đi trên đôi
chân của mình, đứa trẻ đó phải
biết bò. Để một đứa trẻ từ lúc
biết bò có thể biết đi, cần có ai
đó giúp bạn, đỡ cho bạn những
bước đi chập chững đầu tiên. Đã
biết đi rồi bạn sẽ không cần có ai
giữ cho bạn nữa. Bạn thậm chí có
thể chạy, nhanh hay chậm, bạn
phải tự trang bị kiến thức thêm
cho mình. Đi học trong trường
giống như những bước đi đầu
tiên mà nếu không có nó bạn
không thể tự mình đi hay chạy
sau này được…. Thực lòng mình
biết ơn những năm tháng được
học tập tại Trường, cảm ơn những
người thầy đã hướng dẫn, nâng
đỡ mình những bước đi đầu tiên
đó để mình có thể thành thạo
nghề như ngày nay… “Không
thầy đố mày làm nên”, câu nói đó
không bao giờ sai được.
PV: Và bây giờ bạn đang chạy
nhanh?
Hạnh: Cũng bình thường thôi.
Mình muốn nói quá trình học
ở Trường mang rất nhiều ý nghĩa, tấm bằng hay nói rộng hơn
là trình độ tay nghề nó như
một tấm vé vậy. Khi bước vào
rạp chiếu phim, bạn không thể
không có vé. Khi lên xe bus, nhất
định bạn phải có vé. Tấm bằng
TCCN mình được nhận từ Trường
cũng như vậy, nó giống như tấm
vé cho mình bước vào những

cánh cửa…. Và mình làm gì tiếp
sau nhưng cánh cửa đó, lại là câu
chuyện khác. Mình muốn nói
đến việc bạn chứng minh năng
lực của bạn như thế nào, và bạn
phải nỗ lực rất nhiều, ham hiểu
biết và không ngừng tự học.
PV: Bạn có nhắn nhủ gì thêm với
các em học sinh khóa sau của
mình không?
Hạnh: Hãy học tập với thái độ
nghiêm túc, hay kiên định với
ước mơ của mình. Mình có thể
tự tin nói rằng, khi bạn đã có
tay nghề rồi, bạn hoàn toàn có
thể sống được, thậm chí là sống
rất thoải mái với thu nhập mà
nghề nghiệp mang lại cho bạn.
Để không ngừng nâng cao trình
độ, tay nghề thì ngoài lao động
thực tế bạn phải thường xuyên
cập nhật kiến thức và công nghệ.
Các bạn biết đấy, internet ngày
nay rất phát triển, nguồn tài liệu
mở trên mạng rất nhiều, đó là
một trong nhưng cách để bạn mở
rộng tầm nhìn, nâng cao chuyên
môn. Hãy luôn kiên định và cuộc
sống sẽ cho bạn những gì bạn
xứng đáng được hưởng. Mình
thấy có một số em không muốn
học TCCN vì lâu được học liên
thông, nhưng thực tiễn doanh
nghiệp không trả lương cho bạn
chỉ thông qua tấm bằng.
PV: Cảm ơn Hạnh về buổi trò
chuyện rất ý nghĩa này!
Hạnh mỉm cười thật tươi. Tôi
thấy được vẻ rắn rỏi và tự tin từ
anh chàng 25 tuổi, điều hành
một cửa hàng của riêng mình
với 10 nhân viên. Tôi vững tin vào
phép màu của việc không ngừng
ước mơ và nỗ lực, và đại học
không phải cánh cửa duy nhất.
Thực hiện: Đặng Hồng Phúc
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Góc HSSV - Hướng dẫn, chia sẻ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MỘT SỐ CHỨC NĂNG NÂNG CAO
CỦA WIRELESS MODEM ROUTER
KS. Nguyễn Quang Tiến*
Bài viết này được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin khác
nhau nhằm trả lời một vài thắc mắc của người dùng không
chuyên nhưng muốn tư thiết lập một mạng không dây tại
gia đình, đồng thời có thể sửa chữa những lỗi thường gặp
trong quá trình sử dụng. Trong bài này, tôi sử dụng biết bị
Wireless Modem Router của TP-LINK, còn đối với thiết bị
của những hãng khác sẽ khác nhau về tên gọi, cách cài đặt,
tuy nhiên tính năng thì tương tự nhau.
1. Băng tần 2,4GHz và 5GHz
khác nhau thế nào ?
Mạng Wi-Fi dùng tần số 5GHz
ít bị nhiễu bởi các thiết bị như lò
vi ba, điện thoại bàn không dây,
cũng như các mạng Wi-Fi lân cận.
Tần số 2,4GHz thích hợp cho cho
nhu cầu giải trí xem phim, nghe
nhạc.
Nếu thiết bị Wi-Fi chỉ hỗ trợ
hai băng tần 2,4GHz, 5GHz không
đồng thời, bạn thiết lập mạng Wi-Fi
băng tần 2,4GHz hay 5GHz tùy
theo nhu cầu. Các thiết bị truy
cập mạng Wi-Fi hỗ trợ chuẩn
802.11a/n mới có thể truy cập
mạng Wi-Fi tần số 5GHz.
2. Làm sao ẩn tên mạng SSID ?
Đặt tên mạng SSID, sau đó
chọn Disable trong mục SSID
Broadcast. Lúc này, để các thiết bị
truy cập mạng Wi-Fi, bạn cần phải
nhập SSID trên mỗi máy.
3. Độ rộng kênh (Channel
Width) – 2 thông số
20MHz/40MHz
Để tăng phạm vi phủ sóng thì
thường chọn các kênh càng thấp
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càng tốt, đồng nghĩa với việc nếu
bạn muốn tốc độ truy cập vào
Wireless Modem Router càng cao
thì độ phủ sóng sẽ càng bị thu hẹp
lại.
4. Đổi kênh (Standard
Channel)
Nếu xung quanh bạn có quá
nhiều sóng Wi-Fi phát trên cùng
một kênh (mặc định), tốc độ truy
cập của bạn sẽ bị ảnh hưởng do
nhiễu sóng. Thông thường, tùy
chỉnh kênh Wi-Fi sẽ được đặt trong
mục “Wireless Settings” hoặc một
mục có tên tương tự.
5. Mã hóa mạng Wi-Fi
Hiện mã hóa mạng không
dây WPA2 bảo mật hơn WPA,WEP;
WPA2 dùng khóa mã hóa động,
trong khi WEP là tiêu chuẩn mã
hóa cũ. Trên thiết bị Wi-Fi, bạn vào
mục Wireless -> Wireless Security
-> chọn Security Mode là
WPA2-Personal (dùng cho người
dùng cá nhân, gia đình) và
Encryption là AES. Nếu bạn sử
dụng Wi-Fi trong doanh nghiệp,
bạn nên chọn chế độ WPA2

Enterprise, kết hợp xác thực truy
cập với máy chủ Radius.
RADIUS – Remote Access
Dial-up User Service là danh sách
những Username và password.
Trước khi muốn truy cập vào mạng
thì User phải nhập Username
và password và gửi đến RADIUS
server, server sẽ kiểm tra tài khoản
của User, nếu đúng thì cho phép
truy cập, ngược lại thì không.
6. Lọc truy cập theo địa chỉ
MAC
Nếu cần mức bảo mật cao
hơn, bạn có thể thiết lập thêm
chức năng lập lọc truy cập mạng
Wi-Fi theo địa chỉ MAC (Media
Access Control). Địa chỉ MAC là dãy
số và ký tự duy nhất trên mỗi thiết
bị mạng, do đó việc lọc địa chỉ
MAC sẽ giúp bạn xác định cụ thể
máy tính nào được phép/không
được phép truy cập mạng Wi-Fi.
Để thiết lập, Click chọn Security ->
Firewall -> Chọn Enable Firewall
-> chọn Enable MAC Filtering.
Nếu bạn chỉ cho phép một số
máy tính truy cập internet, chọn
*Giảng viên khoa Công nghệ thông tin

Góc HSSV - Hướng dẫn, chia sẻ
Allow these PCs with enable rules to
access the internet. Sau đó máy tính
có địa chỉ MAC được thiết lập ở rules
sẽ truy cập được dữ liệu Internet.
Ngược lại, chọn Deny these PCs
with enabled rules to access the
internet -> Chọn MAC Filtering
Add New để thêm địa chỉ.
7. Kiểm soát các kết nối vào
mạng của bạn
Tất cả các bộ định tuyến đều
có thể giúp bạn theo dõi xem có
bao nhiêu thiết bị đang kết nối vào
mạng Wi-Fi của bạn. Hãy truy cập
vào mục “LAN” và theo dõi mục
“Current Pool Summary”.
Trong mục này, bạn sẽ tìm
thấy các địa chỉ MAC của các thiết
bị đang kết nối. Trên máy vi tính,
mỗi card mạng sẽ có địa chỉ MAC
riêng, do đó laptop của bạn sẽ có
2 địa chỉ MAC, một cho card mạng
cắm dây LAN và một cho card
mạng Wi-Fi.
8. QoS (Quality of Service)
Khi bật chức năng QoS, phần
lớn các router có tùy chọn để tập
trung dành phần băng thông cho
các ứng dụng và dạng kết nối có
độ ưu tiên cao hơn (độ ưu tiên
thường được cài đặt sẵn 1 phần và
cho phép người dùng tùy chỉnh,
thêm/sửa/xóa).
QoS là 1 cách thức điều khiển
mức độ ưu tiên thông suốt của
hệ thống mạng, tính năng này
hoạt động trên tất cả các tầng
khác nhau của hệ thống, QoS sẽ
thể hiện rõ tác dụng ở những vị
trí thường xảy ra hiện tượng thắt
nút cổ chai (bottleneck), đồng thời
quyết định phần nào quan trọng
hơn các phần còn lại, dựa trên quy
luật mà người sử dụng thiết lập có
liên quan tới địa chỉ IP, MAC, các
dịch vụ đang hoạt động...
Giả sử rằng các thiết lập
của QoS được khởi tạo vượt quá
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mức băng thông (bandwidth)
bạn nhận được từ phía ISP khi
đó lượng thông tin truyền trên
router của bạn không được ưu
tiên vì hệ thống “nghĩ” rằng lưu
lượng bandwidth này hoàn toàn
hợp lý và vì bạn đã sử dụng đến
mức giới hạn cung cấp của ISP,
thì họ mới là người quyết định
những gì được phép và không
được phép tiếp tục hoạt động.
Bên cạnh đó, nếu thiết lập
mức bandwidth của QoS thấp hơn
so với tiêu chuẩn của ISP thì đồng
nghĩa với việc bạn đang tự tạo ra
bottleneck “nhân tạo”, và chúng
ta có thể điều khiển, giám sát và
quản sát chúng qua router.
9. Dynamic DNS (DDNS): DNS
động
DDNS là một chức năng khá
phổ biến trong các router hiện nay.
Khi sử dụng DDNS, người dùng có
thể gán IP public động của router
nói riêng và mạng nhà mình nói
chung cho một tên miền. Tuy
nhiên, ngoài việc bật DDNS trên
router, phần việc quan trọng nhất
là bạn phải đăng ký dịch vụ DDNS
với nhà cung cấp tên miền có hỗ
trợ chức năng này.
10. Nút QSS
QSS – nút này có tính năng
tương tự như nút WPS trên các bộ
định tuyến không dây khác.
Với WPS, nó sẽ tự động cấu
hình một mạng không dây với
một tên mạng (SSID) và WPA mã
hóa dữ liệu mạnh mẽ và xác thực.
WPS được thiết kế để hỗ trợ kết nối
Wi-Fi các sản phẩm khác nhau, từ
802.11 Access Point, các adapter
không dây, Wi-Fi điện thoại, và các
thiết bị điện tử tiêu dùng khác.
WPS có thể được sử dụng
theo 2 phương pháp sau:
- Phương pháp PIN (Personal
Identification Number): Trong đó

có một mã PIN ngẫu nhiên được
lấy từ giao diện web của thiết bị
WPS. PIN này sau đó sẽ được nhập
vào AP hay thiết bị WPS của khách
hàng để kết nối.
- Phương pháp PBC (Push Button
Configuration): Người dùng chỉ
cần nhấn nút WPS trên cả hai thiết
bị WPS để kết nối.
Để QSS làm việc, máy tính
hoặc thiết bị mà bạn muốn truy
cập cũng phải hỗ trợ WPS
11. Cấu hình quản lý từ xa
trên Modem Wireless
Chọn
mục
Remote
Management -> Thay đổi Remote
Management IP Address thành
địa chỉ IP mà bạn muốn cho
phép truy cập hoặc nhập vào
255.255.255.255. Bạn cũng có thể
thay đổi cổng truy cập tại Web
Management Port nếu cần thiêt.
Click Management -> Access
Control
-> Services. Nếu bạn muốn truy
cập từ xa router qua internet, vui
lòng check Enable HTTP cho WAN
sau đó click Save/Apply.
Chú ý:
- Nhập địa chỉ IP Public vào Remote
Management IP Address, nghĩa là
bạn chỉ có thể kết nối từ xa đến
thiết bị từ máy tính có địa chỉ IP
này mà thôi.
- Nhập 0.0.0.0 vào Remote
Management IP Address nghĩa là
bạn không cho phép kết nối từ xa
đến thiết bị
- Nhập 255.255.255.255 vào
Remote Management IP Address
nghĩa là bạn có thể kết nối từ
xa đến thiết bị ở bất cứ đâu trên
Internet.
________________
Nguồn tham khảo
http://www.quantrimang.com.vn
http://www.tp-link.vn
http://www.pcworld.com.vn
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Văn hóa - Văn nghệ

Mùa Thu Hà Nội

trong ca từ Trịnh Công Sơn
Yên Thủy

Viết về Hà Nội không nhiều nhưng cả hai bài
hát nổi danh của nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh về Hà Nội
đều dành cho không gian thơ mộng của mùa thu:
Nhớ mùa thu Hà Nội và Đoản khúc thu Hà Nội.
Với Nhớ mùa thu Hà Nội, dường như tất cả
những gì đẹp nhất của Hà Nội lúc thu về đều hiện
ra, nối tiếp, đan xen, nhẹ nhàng, logic và tất nhiên
rất đỗi thơ mộng. Đó là những: “cây cơm nguội
vàng”, “cây bàng lá đỏ”, là “phố xưa, nhà cổ mái ngói
thâm nâu”. Thu mang mùa hoa sữa về làm thơm
những ngọn gió, trải thơm góc phố vỉa hè, thơm
cả… “bước chân qua”. Thu cũng mang “mùa cốm
xanh về” ướp thơm đôi bàn tay.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ Mùa hoa sữa
về thơm từng ngọn gió/ Mùa cốm xanh về thơm
bàn tay nhỏ/ Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân
qua…
Đặc biệt Hồ Tây đón thu với sương giăng mịt
mùng làm nên bức tranh có một màu rất lạ - màu
của những nỗi nhớ thương. Có lẽ rất nhiều người
đã, đang và sẽ có kỷ niệm đầy xúc cảm khi ngắm
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nhìn Hồ Tây buông sương, lúc lãng đãng hoàng
hôn hay lúc mịt mờ sớm mai nhưng duy chỉ có
Trịnh Công Sơn nhắc đến cái hiệu ứng thị giác ấy
bằng một “màn thương nhớ”, cái màu bức tranh
ấy đã gợi lên tất cả sự thi vị rất khó gọi tên. Đỉnh
điểm của màu ấy chính là… nỗi nhớ. Không biết
Trịnh nhớ những gì, nhớ ai nhưng hẳn đến bây giờ
không ít người đã luôn nhớ “màn sương” của Hồ Tây
lúc thu sang theo cách họ cảm được từ Nhớ mùa
thu Hà Nội của Trịnh công Sơn.
Cũng cần nói thêm rằng không chỉ riêng Trịnh
công Sơn, lạ một điều, mùa thu Hà Nội luôn làm
cho người ta thấy nhớ: Nhớ người, nhớ kỷ niệm,
thậm chí là những nỗi nhớ vô hình.
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người/ Lòng như
thấm hỏi tôi đang nhớ ai?

Văn hóa - Văn nghệ
Thế nên đôi khi chúng ta cứ thấy có chút buồn
ngơ ngác trong tiết trời thu là vậy. Chưa hết, hình
ảnh “bầy Sâm Cầm nhỏ” trong ca từ của bài hát mới
thực sự đẩy cảm xúc đến chỗ thăng hoa. Hình ảnh
chứa đựng chất hội hoạ ấy của Hồ Tây được ngòi
bút nhạc sỹ tài hoa vẽ lên đã tạo ra kiệt tác trong
lòng bao người yêu Hà Nội. Thật khó nói rằng bạn
không bất ngờ với cách ví hình ảnh bày chim nhỏ
bay trong hoàng hôn thành động tác “vỗ cánh mặt
trời”.
Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời
gọi/ Màn sương thương nhớ, bầy Sâm Cầm nhỏ vỗ
cánh mặt trời.
Tôi tin chắc rằng chỉ nghe thôi, bạn cũng đã tơ
tưởng được cái hình ảnh ấy trong đầu dù chưa bao
giờ trực tiếp được chiêm ngưỡng. Như vậy Trịnh đã
làm nên một “định nghĩa hình ảnh” thật tuyệt vời
về những khoảnh khắc của mùa thu Hà Nội. Nhắc
tới điều này tôi chợt nhớ câu chuyện về một người
bạn. Cô ấy luôn từ chối ăn món Sâm Cầm khi tới
nhà hàng chỉ vì, nếu làm vậy cô ấy thấy có lỗi với
Trịnh Công Sơn! Câu chuyện về một người thật
đáng yêu phải không? Nhưng rõ ràng Trịnh đã làm
nên một hình tượng quá tuyệt vời, góp phần làm
cho Hà Nội đẹp hơn mỗi lúc thu về.
Khác với Nhớ mùa thu Hà Nội, trong Đoản khúc
thu Hà Nội – một sáng tác tuy có vẻ ít được biết
đến hơn song đó cũng là ca khúc được nhiều người
yêu thích trong số các bài hát về mùa thu Hà Nội.
Đoản khúc thu Hà Nội cũng vẫn là một mùa thu
của những nhớ nhung, thậm chí là “tràn nỗi nhớ” và
nỗi nhớ ấy cũng rất… mơ màng:
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em
hay vì em?
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Nhưng điều rõ ràng nhất, không chút băn
khoăn chính là: Mùa thu Hà Nội luôn có sức níu
kéo mãnh liệt đối với những kẻ lãng du. Đoản khúc
thu Hà Nội làm cho người ta thấy rõ hơn cái lý của
việc muốn đến, muốn về, muốn ở lại với Hà Nội vào
cái mùa đẹp nhất trong năm. Hà Nội mùa thu Hà
Nội gió / Xôn xao con đường, xôn xao lá / Nhoà phố
mong manh, nhoè phố mưa / Chợt nắng long lanh,
chợt nắng thưa.
“Bởi vì mùa thu tôi ở lại” như một lời giải thích
vậy. Người ta ở lại với Hà Nội bởi sự quyến rũ, có
chút vương buồn khi gió làm “xôn xao con đường,
xôn xao lá”, ở lại với Hà Nội vì có những “phố mong
manh”, “nắng long lanh”… Người ta ở lại với mùa
thu Hà Nội cũng còn bởi một người nào đó cụ thể,
bởi một mối tình lúc thu sang. Nếu như ở Nhớ mùa
thu Hà Nội, Trịnh Công Sơn chỉ nhắc tới “một người”,
“mọi người” trong nỗi nhớ (nhớ tới một người để
nhớ mọi người) thì ở Đoản khúc thu Hà Nội hình
ảnh của người thiếu nữ trong nỗi nhớ của Trịnh
hiện hữu hơn, định hình hơn với những “hồng má
môi em, hồng sóng xa”, “một bàn tay không ngần
ngại”. Có điều ít ai hiểu được vì sao bàn tay ấy lại chỉ
tặng cho nhạc sĩ của chúng ta “một phố chờ” …?
Nhớ và đợi chờ vẫn luôn là cảm xúc chủ đạo
trong rất nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn, trong
đó có các ca khúc viết về mùa thu Hà Nội. Nhớ và
chờ cũng là cảm xúc rất thường trực của nhiều
người yêu Hà Nội khi Thành phố vào mùa thu. Có
lẽ vì thế, dù ở đâu, đi đâu người ta vẫn muốn đến,
muốn quay về chốn ấy. Sẽ thật nuối tiếc nếu không
có dịp ở cùng Hà Nội và mùa thu!
Hà Nội, tháng 10 năm 2014 - Những cảm nhận của
riêng tôi khi nhắc tới “một Trịnh của mùa thu Hà Nội”
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Góc thư giãn

Những điều thú vị về son môi

Những thỏi son
môi đầu tiên được xem
là phát minh của người Ai
Cập cổ đại cách đây hơn 4 ngàn
năm. Và sau đó nó được sử dụng
rộng rãi trong thế giới phụ nữ,
không chỉ cho các hoàng hậu
mà còn cả cho người
bình dân.
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Thời kì Phục
Hưng cũng đặt dấu mốc
quan trọng khi thời gian này
son môi được sử dụng không chỉ
bởi phụ nữ mà cả cánh nam giới. Tại
tòa án của Ludwig XVI (Pháp) đàn
ông sử dụng son để tạo đường
viền môi nhằm thu hút sự chú
ý nhiều hơn so với bộ ria
mép và râu.

Hầu hết các
loại son môi đều có
vảy cá là thành phần tạo
nên. Bạn có thể đoán được
tính cách của một người
phụ nữ khi chỉ cần nhìn
vào màu son

Nguồn: Eva.vn
Vẽ minh họa: Gà Gô
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Con số - Suy ngẫm

1. Một người, trong đời hít
thở 38.000 cm3 không khí

2. Hơi thở ra lúc bình
thường di chuyển với vận tốc
24 km/h, còn khi hắt hơi đạt
tới vận tốc 1.030 km/h.

3. Trung bình một người bỏ
ra 24 năm trong đời để ngủ.

4. Một người trung
bình ăn hơn 27 tấn
thực phẩm trong
suốt cuộc đời.

5. Khi bực mình, con
Nguồn: Vnexpress.net

người cần đến 42 cơ mặt
để biểu lộ sự tức giận.
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Chuyên mục đố ảnh

Tìm hiểu những sự kiện nhân kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Câu hỏi số này:

Ảnh 1
Ảnh 2
Ảnh 3
Bạn hãy cho biết tên, thời gian diễn ra các sự kiện trong những bức ảnh trên?
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: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp duyệt binh các đơn vị trong Lễ diễu binh mừng ngày giải phóng Thủ đô
10/10/1954.
Ảnh 2: Bác sỹ Trần Duy Hưng - Chủ tịch đầu tiên của Hà Nội (người đứng trên xe) trong đoàn quân tiến vào tiếp
quản Thủ đô ngày 10/10/1954.
Ảnh 3: Chủ tịch Ủy ban quân chính Vương Thừa Vũ đọc diễn văn trong lễ mừng Chiến thắng giải phóng Thủ đô
tại sân Cột Cờ, Hà Nội.
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 09 đã có nhiều bạn đọc gửi câu trả lời đến Bản tin. Rất tiếc, trong số đó chỉ có 2 bạn đọc gửi
e-mail kết quả chính xác và nhanh nhất:
- Giải nhất: anhday9xhn@gmail.com (06:35 Ngày 20 tháng 06 năm 2014)
- Giải nhì: minhhoangf5@gmail.com (12:08 Ngày 20 tháng 06 năm 2014)
Mời những bạn trong danh sách trên đến phòng C203 để nhận giải thưởng.
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CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO TẠI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
Hệ Cao đẳng
1. Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông
Với các chuyên ngành:
- Điện tử, viễn thông
- Công nghệ truyền thông
- Quản lý thông tin và kinh tế
2. Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Với các chuyên ngành:
- Máy lạnh và ĐHKK
- Hệ thống lạnh bảo quản
3. Tin học ứng dụng
4. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5. Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
6. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7. Công nghệ thông tin

Hệ Cao đẳng nghề
1. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
2. Điện công nghiệp

Hệ Trung cấp nghề
1. Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính
2. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
3. Điện công nghiệp

Hệ sơ cấp nghề
1. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
2. Kỹ thuật sửa chữa máy tính, máy in và máy
photocopy
3. Điện dân dụng
4. Tin học văn phòng
5. Cơ khí

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
1. Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt
(Máy lạnh & máy điều hòa không khí)
2. Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
3. Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
4. Tin học ứng dụng
5. Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
6. Điện công nghiệp và dân dụng
7. Kế toán doanh nghiệp

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…
- 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.
Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và bài cộng tác của bạn đọc!

BẢN TIN
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