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TÌM LẠI ĐƯỜNG XƯA 
Dương Ngọc Anh 

Văn hóa là cái còn lại sau khi đã quên. Tuy nhiên có những cái khi đã quên, nhưng cũng có 
cách phục hồi. Đó là những lúc trong cuộc sống hay trong phòng thi. Năng lực tìm lại kiến 
thức cũ rất cần thiết. Sau đây là một vài trường hợp, thí dụ: 

1. Tìm lại công thức giải phương trình bậc hai 

 Điểm khởi đầu 

Giản ước phương trình và xuất phát từ nhị thức Newton bình phương: 
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maø 

 

 Kết quả: 
  

2b b 4acx 2a  

2. Hàm số lượng giác và một số quan hệ 

 Điểm khởi đầu:  

Vẽ đường tròn lượng giác như hình 1 
  

Hình 1 
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 Các định nghĩa: HA OHsin ; cosinR RCB OCtg ; cotgOC CB
 

 
 

 Mẹo nhớ: 

a) Các đại lượng có “cô” đều nằm gần α (vì thiên về nữ giới) và cotg là nghịch 
đảo của tg 

b) Với R là một số dương, đại số hóa các đại lượng HA, OH, CB và OC theo thông 
lệ, ta sẽ đại số hóa các hàm số lượng giác nói trên 

 Một số quan hệ (lấy làm ví dụ) 

a)  sin cos 1α α  hay  2 2sin cos 1α α ? 

Dựa vào định nghĩa: 

2 2 2 2 22 2 2 2
HA OH HA OH 1R R RHA OH HA OH R 1 (T.L.)R R R R

  

    
 

b) sin α  và  sin α  quan hệ thế nào?  

Dựa vào hình 1, chúng ta có ngay:  

  sin [sin( )]α α  

Nhờ cách trên, chúng ta có thể tìm lại 
một số điểm khác về lượng giác 

3. Tìm lại phương trình của vật bị ném xiên 

 Điểm khởi đầu: 

Vẽ hình 2 và 

20 1y v sin t g t2α    (1) 

0x v cos tα   (2) 

Tôi tìm quan hệ giữa y và x bằng cách chia (1) và (2) và có: 

2 20 00 0 0 0
1v sin t g t v sin ty gt g2 tg .tx v cos t v cos t 2v cos t 2v cosα α αα α α α

    
  

  
 (3) 

và bí, không làm sao tìm quan hệ giữa y và x mà không có t được! … (lạc lối 
rồi!) … 

Mãi một hồi lâu, tôi mới chợt nhớ ra và rút t từ (2) và thay vào (1) ta có 

Hình 2 
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22 20
gy x tg x2v cos αα     → Quỹ đạo của vật là một parabol úp xuống 

…. 

 

1. Tìm lại đường xưa là một công việc vô cùng lý thú. Tỷ như trở lại chốn cũ, tìm lại một 
ngôi nhà thân thiết. Bắt đầu từ một cây đa, một giếng nước,… qua bao năm tháng các 
dấu vết đã phai mờ… nhưng hình ảnh người xưa vẫn còn. Lối cũ còn nhớ, chân bước 
vội trở về. Đường xưa đã quên, lòng bồi hồi, thổn thức. 

2. Tìm lại đường xưa là cả một năng lực cần rèn luyện trong cuộc đời học tập đối với 
những người học khoa học đã thiết tha học kỹ lưỡng những điều khi còn đang học và 
gây nhiều cảm xúc cho những ai nhạy cảm 

3. Vì vậy không phải vô cớ mà Văn và Toán là hai môn cơ bản trong nền giáo dục trong 
trường trung học. Toán học là khung thép, Văn học là giàn hoa diễm lệ trang điểm 
cho khung thép đó. 

 

 

THOÁT KHỎI TAY VỢ 
Dương Ngọc Anh 

Tôi là người miền Nam, thường nói và viết sai chính tả ở một số từ, thường khi viết gì quan 
trọng phải nhờ vợ là người Hà Nội đọc và duyệt lại, phiền phức cho cả hai người. Tôi đã bị 
một chị bạn ở Hà Nội, là giáo sư Văn học chế nhạo vì trong thư gửi cho chị ấy đã viết “thi đỗ” 
(thi đạt kết quả tốt) thành “thi đổ”. Nhớ mãi, bèn lập ra một câu để ghi nhớ: “Thi trượt ngã 
mà không ngã.” Kể ra đó cũng là một sáng kiến (bậc zê-rô). Trong cuộc sống và học tập, 
chúng ta thường giải quyết bằng những “sáng kiến” như vậy, như để nhớ một tên người, một 
số nhà, một số xe… Chúng ta thường gọi đó là những “mẹo (vặt)”. 

Tuy nhiên, “sáng kiến” về mặt chính tả trên, không giúp tôi thoát khỏi sự lệ thuộc vào người 
khác. Tôi suy nghĩ mãi mà không tìm ra được lời giải. Bài toán rơi vào vô thức. 

Một hôm, nhân đọc một tài liệu bằng tiếng nước ngoài, khi với tay cầm quyển từ điển, một ý 
nghĩ vụt lóe trong óc tôi: “Tại sao ta không dùng từ điển ngược, thí dụ như Việt – Pháp, Việt – 
Anh… để giải quyết vấn đề chính tả nhỉ ? Đó là cả một kho từ Việt sắp xếp rất có thứ tự, hỏi nó 
có khi còn dễ hơn người khác!”. 

Tôi bèn thực hiện ý định. Mỗi khi viết điều gì (bằng tiếng Việt), trên bàn tôi thường có nhiều 
từ điển (thuận hay ngược) bằng tiếng nước ngoài. Mỗi khi cần, hỏi cô Tây nào, các cô ấy đều 
vui vẻ trả lời, và không những thế còn nhân tiện chỉ thêm cho vài từ tiếng Tây. 

 

Từ điển Việt dùng để học tiếng Việt. Từ điển Tây dùng để học tiếng Tây. Nhưng cũng có thể 
“Từ điển Tây dùng để học cả tiếng Việt và một ít tiếng Tây!” Có chỗ khác người! 

Tôi đã có được sự độc lập và có một cách để tăng năng suất chút ít trong việc học tập. 
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Dũng cảm nhìn vào sự thật 
Pierre Darriulat1 

 
Do ảnh hưởng từ những giá trị chuẩn mực của khoa học phương Tây, chúng ta vẫn thường 
tôn vinh những phẩm chất như sự nghiêm túc trong tư tưởng và đạo đức khoa học, hay tự 
do học thuật; chúng ta đấu tranh chống lại những luận điệu áp đặt mang tính phi khoa học, 
khuyến khích lối tư duy phê phán; hướng tới sự kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản và 
nghiên cứu ứng dụng, giữa lý thuyết và thí nghiệm hay quan sát thực tế, giữa nghiên cứu và 
giảng dạy; chúng ta cũng mong muốn những lời phát biểu của Giáo sư Hồ Đắc Di tại rừng 
Việt Bắc những năm 1947-1949 sẽ trở thành nền tảng để xây dựng hệ thống đại học Việt 
Nam hiện đại. Đó là những lý tưởng tốt đẹp mà nhiều người trong chúng ta đã dành cả cuộc 
đời mình để theo đuổi. 

Tuy vậy, mối nguy hiểm ở đây là đôi khi chúng ta vì mải mê đắm chìm vào lý tưởng mà quên 
nhìn vào thực trạng của nền giáo dục đại học và khoa học của đất nước, vốn còn xa mới đạt 
tới những gì ông Hồ Đắc Di mong mỏi. 

Khi bàn về giáo dục đại học ở Việt Nam, người ta thường nhắc đến ảnh hưởng của Nho giáo 
đối với văn hóa Việt; họ cũng luôn nói rằng Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng còn sớm 
hơn cả trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu, rằng người Việt luôn luôn đề cao vai trò của 
sự học. Nhưng sự thật, là cách đây gần một thế kỷ, hơn 90% dân số Việt Nam không biết 
đọc, và 30 năm chiến tranh đã gây nhiều tác động tiêu cực tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
của cả một thế hệ.  

Ngày nay, tình hình đã thay đổi: hơn 
90% dân số biết đọc biết viết; các bậc 
cha mẹ đều tìm cách hướng con em 
mình theo học đại học, nơi được coi là 
cánh cửa dẫn tới tiền tài, địa vị xã hội, 
hạnh phúc, tức là tất cả những gì họ 
từng mong ước nhưng chưa có được trong những năm tháng gian truân vất vả khi xưa. Họ 
không quản ngại hy sinh để cho con theo học đại học, những gia đình khá giả hơn thậm chí 
còn dành dụm tiền để gửi con đi du học nước ngoài. Trong suy nghĩ của họ, họ đánh đồng 
hạnh phúc với tiền tài, văn hóa với sự giàu có; và sự thật là con em họ trưởng thành với tư 
tưởng coi trọng tiền bạc hơn kiến thức. 

                                                 
1 http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=6&News=7318 

Trong lớp trẻ ngày nay không có nhiều người theo đuổi các 
ngành KH&CN mà chỉ chạy theo sự hào nhoáng của tên gọi 
các ngành học, các trường đại học đua nhau mở các khóa kinh 
tế học, quản trị, marketing, nhưng sự thật là đa phần họ chỉ 
đào tạo ra những giao dịch viên ngân hàng, những nhân viên 
bàn giấy, những đốc công, và những người bán hàng. 

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, 
nói rõ sự thật. 

Văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc VI, 1986 
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Lãng phí các nguồn lực 

Sự thật là trong lớp trẻ ngày nay không có 
nhiều người theo đuổi các ngành KH&CN, 
một phần do các tổ chức học thuật trong 
nước vô cùng thụ động trong các hoạt 
động quảng bá cho khoa học và hỗ trợ sự 
phát triển của thế hệ trẻ. Trong khi đó, chạy 
theo sự hào nhoáng của tên gọi các ngành 
học, các trường đại học đua nhau mở các 
khóa kinh tế học, quản trị, marketing, 
nhưng sự thật là đa phần họ chỉ đào tạo ra 
những giao dịch viên ngân hàng, những 
nhân viên bàn giấy, những đốc công, và 
những người bán hàng. Tại các trường đại 
học ở Hà Nội mà tôi có dịp tham gia giảng 
dạy, tôi thấy rất nhiều sinh viên uổng phí 
bốn năm học chỉ để làm một việc là quên 
lãng dần những kiến thức phổ thông bởi 
các trường đại học không nghiêm túc kiểm 
soát chất lượng kiến thức của người học 
nhưng vẫn cấp bằng, điểm số được chấm 
một cách dễ dãi, năng lực và tài năng của 
sinh viên không được đánh giá một cách 
đúng mực. Vì vậy, những người có hiểu biết 
đều thiếu niềm tin vào chất lượng cũng 
như năng lực của các trường đại học trong 
nước tới nỗi họ tìm mọi cách gửi con cái 
mình đi du học. 

Tôi cũng đã thấy nhiều sinh viên sau khi tốt 
nghiệp lại khăn gói lên đường tầm sư học 
đạo xứ người, chắc mẩm rằng cứ đi du học 
là tự khắc sẽ giỏi, nhưng khi đối diện với 
thực tế đã vỡ mộng ra sao. Những người 
thành công thì hoặc là định cư hẳn ở nước 
ngoài, hoặc là về nước để rồi không tìm 
thấy cơ hội phát triển sự nghiệp xứng đáng 
với những gì họ đã bỏ ra để học hỏi những 
kỹ năng mới, kiến thức mới. Sự thật, là tình 
trạng chảy máu chất xám đang diễn ra gay 
gắt. Tất cả những công sức đầu tư của các 
gia đình và cả Nhà nước gửi người đi đào 
tạo ở nước ngoài rốt cuộc trở thành lãng 
phí vì chúng ta không khai thác sử dụng 
hiệu quả nguồn nhân lực đó.  

Một trong những ví dụ điển hình là trong 
hơn một thập kỷ nay, người ta đã bàn bạc 

Người thầy giáo nào càng đào tạo được 
nhiều học trò giỏi hơn mình thì càng 
hạnh phúc. – Giảng dạy và nghiên cứu là 
hai anh em sinh đôi, và nhiều khi giảng 
đường trang nghiêm chỉ là sảnh chờ 
trước khi bước vào phòng thí nghiệm. – 
Trường đại học không chỉ là nơi giảng 
dạy khoa học đã hình thành, mà còn là 
nơi đang hình thành khoa học. – Nghiên 
cứu là làm việc theo nhóm. Nó đòi hỏi sự 
chăm chỉ và nhẫn nại. Nó bao gồm 
những kỹ năng, đặc biệt đối với những 
người trẻ tuổi, luôn không ngừng tìm 
kiếm phát minh để có thể nắm bắt cơ hội. 
Cùng với công việc, trí tưởng tượng 
và  phương pháp, cơ hội và sự quan tâm 
sẽ đến trong tầm tay. – Nhà khoa học 
phải có một phông văn hóa rộng để 
không chỉ như những người thợ thủ công 
lành nghề được đào tạo ở các trường 
trung học chuyên nghiệp. Đào tạo các 
nhà khoa học phải chú trọng phát triển 
cả về trí tuệ và đạo đức, bao gồm cả khoa 
học và nghệ thuật. – Tinh thần học thuật 
là một đặc trưng của đào tạo giáo dục 
bậc cao so với bậc trung học và trung học 
chuyên nghiệp; đó là sự thỏa hiệp giữa 
sinh viên và giảng viên mà không có chỗ 
cho việc lạm dụng quyền hạn. Chỉ khi đó, 
thông qua mối quan hệ không áp đặt, 
năng lực phán xét mới có thể nở rộ hoàn 
toàn tự do-đó là bông hoa đẹp nhất 
trong vườn hoa trí tuệ nhân loại, một yếu 
tố vô cùng quan trọng đối với khoa học. – 
Khi học thì phải nghi ngờ và khi làm thì 
phải có niềm tin. – Có thể điều khiển 
được các nhà khoa học, nhưng không thể 
điều khiển được Khoa học. – Thật quý giá 
cho nhà khoa học nào có một công việc 
kết hợp được cả Khoa học và Lương tâm. 
Có tài là chưa đủ; mà phải có đạo đức 
trong sáng.  – Trường đại học phải tự hào 
vì đã quyết tâm gìn giữ di sản trí tuệ của 
những người đang đấu tranh vì tự do. 

GS Hồ Đắc Di 



15 
BTSK số 1/2014 

nhiều về chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam, nhưng rút cục trên cả nước vẫn 
chưa có một trung tâm đào tạo các nhà khoa học, các kỹ sư giúp vận hành nhà máy điện hạt 
nhân tương lai; nơi có thể gửi người đi tập huấn rồi trở về truyền đạt lại kiến thức cho sinh 
viên, hoặc mời chuyên gia nước ngoài tới giảng những khóa ngắn hạn theo từng chủ đề cụ 
thể; nơi có thể tận dụng các kinh nghiệm nghiên cứu tích lũy được trong nhiều năm qua tại 
lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Trong khi đó, chúng ta vẫn cứ tiếp tục gửi người đi du học 
nước ngoài mà không hề giám sát tiến độ học tập của họ, và cũng chẳng hề chuẩn bị để có 
thể tiếp nhận và sử dụng hiệu quả họ sau khi tốt nghiệp về nước.  

Kết quả là, tới nay chúng ta vẫn hoàn toàn thiếu sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho dự án điện 
hạt nhân, và đây là lí do khiến một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này có ý kiến cho rằng 
Việt Nam nên từ bỏ tham vọng xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong tương lai trước mắt. 
Đây cũng là một sự thật đáng tiếc. 

Cách đây mấy năm, Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) ra đời. Đó 
là một sáng kiến rất đáng khen, nhằm tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp 
đánh giá các đề tài nghiên cứu một cách khách quan hơn. Nhưng sự thật, là số tiền tài trợ 
cho các dự án mới kể từ ngày 01/01/2013 cho tới hơn một năm sau mới được Bộ Tài chính 
duyệt cho giải ngân. Điều này gây ra nhiều xáo trộn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tiến độ 
thực hiện các đề tài. Mặt khác, là quỹ NAFOSTED đến nay vẫn chưa có động thái nỗ lực nào 
để khuyến khích tinh thần làm việc nhóm và tự do sáng tạo cá nhân. Trái lại, họ yêu cầu mỗi 
thuyết minh đề tài phải giải trình thật chi tiết nội dung đóng góp của từng cá nhân thay vì 
cho phép chủ nhiệm đề tài tự quản lý một cách linh hoạt công việc của các thành viên tham 
gia thực hiện đề tài.  

Người ta vẫn thường kêu ca rằng sở dĩ nền nghiên cứu của Việt Nam khó cất cánh được là vì 
thiếu thiết bị nghiên cứu. Nhưng sự thật như tôi được biết có những thiết bị quan trọng do 
các cơ quan nghiên cứu mua, hoặc do nước ngoài tài trợ, nhưng rồi bị đắp chiếu vì trong 
nước không có người đủ năng lực khai thác, sử dụng.  

Một Việt kiều từng tặng cho Việt Nam một giao thoa kế vô tuyến, để rồi nó bị chôn vùi trong 
tủ để đồ ở một trường đại học tại Hà Nội trong suốt 15 năm. Sau khi được chúng tôi phát 
hiện và mang về, nó đã được một sinh viên của tôi sử dụng phục vụ nghiên cứu cho luận văn 
thạc sỹ. Nhưng rồi một vị công chức bàn giấy trong trường phát hiện ra rằng danh sách hàng 
tồn kho của anh ta thiếu mất thiết bị ấy nên đã gọi chúng tôi đòi lại. Vậy là nó lại quay về 
nằm im trong tủ và nhiều khả năng sẽ ở lại đó vĩnh viễn.  

Khoa vật lý hạt nhân của một trường đại học từng bỏ ra vài triệu đô la để mua một chiếc máy 
gia tốc mà họ cũng không biết phải dùng để làm gì. Thực ra, loại máy gia tốc này chỉ hữu ích 
cho giới vật lý hạt nhân khoảng 60 năm về trước, còn hiện nay nó chỉ có thể được sử dụng 
trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu mà thôi. Tuy vậy, người ta vẫn quyết định mua, nhưng lại 
không cho các nhà khoa học vật liệu cơ hội sử dụng nó.  

Sự thật là tôi đã thấy có những cá nhân xin mua những thiết bị lớn đắt tiền, giá cả có khi lên 
tới hàng trăm triệu đô la hoặc hơn, mà không hề tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và cũng 
không lưu tâm tới thực tế là trong nước không có người đủ kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết 
để vận hành và bảo dưỡng thiết bị đó một cách hợp lý. Tôi còn được biết rằng bạn bè quốc 
tế đã tặng cho Việt Nam những công cụ máy móc cơ khí hiện đại nhưng rồi tất cả đều bị đắp 
chiếu trong xưởng tới hàng thập kỷ đơn giản vì không có người vận hành. 
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Bằng cấp và đạo đức  

Những người sở hữu bằng đại học lẽ ra phải được coi là người có năng lực, và tấm bằng đại 
học lẽ ra phải là bàn đạp phát triển cho giới trẻ hòa nhập vào giới tinh hoa của nước nhà, là 
nền tảng xây dựng tương lai đất nước. Sự thật, là tiền lương công nhân viên chức không đủ 
để họ nuôi gia đình, nên họ phải bươn chải làm ngoài để sinh tồn. Trong khi đó, không có sự 
khác biệt về tiền lương nào giữa những người làm việc chăm chỉ và những người thậm chí 
còn không thèm bước chân vào cửa cơ quan, ngoại trừ những dịp như dịp lễ tết để thu 
phong bì. Sự thật thì chiếc bằng đó chẳng mấy hữu dụng, và cách tốt nhất để kiếm được một 
vị trí như ý nhiều khi là đưa những chiếc phong bì cộm tiền cho những vị thủ trưởng, hoặc có 
người thân làm to. Đó là những câu chuyện đáng buồn mà tôi đã từng chứng kiến.  

Mấy năm trước, ngài Phó Thủ tướng chia sẻ tham vọng được thấy 20.000 tiến sĩ tốt nghiệp 
vào năm 2020. Sự thật, là ba cựu nghiên cứu sinh của tôi từng theo học tiến sĩ trong dự án 
hợp tác giữa Việt Nam và các trường đại học danh tiếng của Pháp, nhưng cho tới giờ họ vẫn 
chưa nhận được bằng của phía Việt Nam cấp, bất chấp sự tồn tại của cái thỏa thuận chính 
thức giữa hai nước rằng sau khi nghiên cứu sinh bảo vệ khóa luận, trường đại học của cả hai 
bên đều phải cấp bằng. Một sinh viên của tôi đang làm tiến sĩ tại Việt Nam đã viết xong luận 
án từ cách đây vài tháng, nhưng giờ lại phải vượt qua một chặng đường dài gồm một loạt 
những thủ tục hành chính đặt ra chỉ để đánh đố nhau: tám buổi thuyết trình; một bản nhận 
xét của hai thầy phản biện – một trong hai người đó đã đưa ra những nhận xét lộ rõ sự yếu 
kém năng lực chuyên môn của mình; thu thập đủ 15 đánh giá tốt từ 50 tiến sĩ tại Việt Nam – 
thực tế là phần lớn những người này không hiểu gì về luận văn đó dù đã được gửi bản thuyết 
minh tóm tắt.  

Hiện nay, các nghiên cứu sinh cứ ba tháng một lần 
phải gửi báo cáo cho phòng phụ trách nghiên cứu 
sinh của trường để báo cáo tiến độ, như thể người ta 
cho rằng vị quản lý nghiên cứu sinh là kẻ bất tài, 
thiếu trách nhiệm, hay gian dối, không đáng tin cậy 
để thực hiện công việc đó. Chúng ta sẽ dễ nghĩ rằng 
cách giám sát kỹ càng như vậy có thể hạn chế những 
gian lận trong việc cấp bằng, nhưng trên thực tế, 
chúng ta lại thường xuyên phải nghe đến những vụ 
mua bán bằng cấp hay thuê người viết luận văn, hay khá khẩm hơn là được cắt dán xào xáo 
bởi những người chuyên sống bằng nghề này.    

Người ta ưa dùng những danh xưng nghe thật “kêu”. Đi dọc hành lang các viện nghiên cứu 
hay các trường đại học, ta sẽ bắt gặp không ít những cánh cửa gắn biển giám đốc phòng 
này, giám đốc ban nọ, nhưng sự thật, là phòng này ban nọ mà vị giám đốc đó lãnh đạo 
thường chỉ gồm có một người – tức là chính vị giám đốc đó – còn văn phòng của ông ta thì 
hầu như lúc nào đóng cửa bỏ không. Tôi có những sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp của 
một khoa được coi là chất lượng cao tại một trường đại học Hà Nội, có tên gọi Năng lượng 
cao và Vũ trụ học. Nhưng thực tế là những sinh viên 
của khoa này chẳng hề biết thuyết tương đối hay vũ 
trụ học là gì, thậm chí thiếu cả những kiến thức rất 
sơ đẳng về vật lý. 

Cách đây mấy năm dư luận xôn xao về một vụ đạo 
văn. Nguyên là một nhóm các nhà vật lý, trong đó có 
hai giáo sư, một người giữ chức vụ cao, từng đại 

Nền giáo dục sẽ chẳng đi tới đâu 
khi mà cách tốt nhất để người ta 
kiếm được một công việc tốt là có 
tiền, mối quan hệ, hay có người 
thân làm quan chức. Tham nhũng 
là kẻ thù tồi tệ nhất của giáo dục. 

Chúng ta phải có can đảm để đối 
diện với sự thật. Vấn đề không 
phải là đổ lỗi cho ai đó, bởi có 
quá nhiều tác nhân lịch sử dẫn tới 
tình trạng như hiện nay. Người 
duy nhất có lỗi ở đây là người 
chối bỏ sự thật. 



17 
BTSK số 1/2014 

diện Việt Nam trong một sự kiện quốc tế, đã “xào nấu” một công trình nghiên cứu bằng cách 
cắt dán lại từ những tài liệu đã được công bố, sau đó thêm thắt vào một vài câu vô nghĩa rồi 
gửi tới nhiều tạp chí quốc tế khác nhau. Một số báo đã nhận đăng – điều này phản ánh chất 
lượng thẩm định của các báo đó tệ hại như thế nào – nhưng có một số báo đã phát hiện ra 
được sự gian dối. Nhưng sự thật là đến nay các nhà quản lý của chúng ta vẫn chưa có biện 
pháp nào ngăn cản, hạn chế những sự việc như vậy tái diễn. 

Đối diện với sự thật như thế nào? 

Sự thật, là chúng ta phải xây dựng lại từ đầu một 
hệ thống trường đại học Việt Nam đáp ứng nhu 
cầu của tương lai, và việc che giấu những khuyết 
điểm như chúng ta vẫn làm trong suốt những 
thập kỷ qua sẽ không đi tới đâu cả. Chúng ta phải 
có can đảm để đối diện với sự thật. Vấn đề không 
phải là đổ lỗi cho ai đó, bởi có quá nhiều tác nhân 
lịch sử dẫn tới tình trạng như hiện nay. Người duy 
nhất có lỗi ở đây là người chối bỏ sự thật. Sự thật 
là việc xây dựng một hệ thống trường đại học 
như vậy sẽ phải trải qua nhiều thế hệ. 2/3 người 
Việt Nam sinh ra sau thời kỳ Đổi mới. Chúng ta 
cần phải suy nghĩ lại xem mình cần – và có thể – 
đem lại cho họ loại hình giáo dục, đào tạo nào. 
Chúng ta phải ngừng ngay việc so sánh các 
trường đại học Việt Nam với các trường đại học 
trên thế giới, bởi đây không chỉ là một việc làm vô 
nghĩa mà, tai hại hơn, còn gây ra những ngộ nhận 
về đường hướng.  

Chúng ta phải đặt ra các ưu tiên, và điều chỉnh 
cân đối tỉ lệ các trường hướng nghiệp, trường 
chuyên nghiệp, trường kinh doanh, và trường đại 
học. Chúng ta phải tìm hiểu rõ hơn đất nước mình 
cần bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu kỹ sư, hay giáo 
viên, những dự đoán sát thực tế hơn về số lượng 
nhà kinh tế, nhà quản lý, và doanh nhân cần thiết. 
Chúng ta cũng cần biết rõ về tỉ trọng nhân lực 
giữa hai khu vực nhà nước và tư nhân. 

Ngoài những vấn đề ưu tiên nói trên, chúng ta 
cũng cần phải ưu tiên khôi phục lại đạo đức và sự 
trung thực trong các hoạt động. Nền giáo dục sẽ 
chẳng đi tới đâu khi mà cách tốt nhất để người ta 
kiếm được một công việc tốt là có tiền, mối quan 
hệ, hay có người thân làm quan chức. Tham nhũng là kẻ thù tồi tệ nhất của giáo dục.  

Vậy đến bao giờ chúng ta mới giải quyết được những vấn đề này, và tới khi nào trường đại 
học mà Giáo sư Hồ Đắc Di từng mơ ước mới trở thành hiện thực?  

Dĩ nhiên, chưa thể mong sẽ trông thấy nó trong tương lai gần. Chúng ta phải xây dựng nó từ 
đầu nên quá trình hoàn thiện có thể phải kéo dài hàng nhiều thế hệ chứ không chỉ vài năm. 

Tôi vừa đọc xong cuốn hồi ký của bà 
Nguyễn Thị Bình (Gia đình, Bạn bè, 
và Đất nước), trong đó có một 
chương thú vị nói về những vấn đề 
xảy ra trên dưới 30 năm trước mà bà 
phải đối mặt trong giai đoạn 10 năm 
bà làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Đó 
là: hợp nhất hai nền giáo dục Nam 
Bắc, xóa nạn mù chữ trong công 
nhân, xây trường mới (ở cả các vùng 
sâu vùng xa) và mở trường sư phạm 
để đào tạo giáo viên, duy trì hoạt 
động giáo dục trong giai đoạn khó 
khăn những năm 1979 – 1980, trồng 
cây vải ở Hải Dương giúp cải thiện 
đồng lương giáo viên, hướng dẫn 
thực hiện các hoạt động như “Phủ 
xanh đất trống đồi núi trọc”, “Góp 
giấy làm kế hoạch nhỏ”, “Thu gom 
chai lọ”, hay “Góp lông gà lông vịt”. 
Qua cuốn hồi ký, có thể thấy  rằng 
vào cuối thập niên 1980, các trường 
đại học hiện đại Việt Nam đều được 
xây dựng lên từ rất nhiều khó khăn, 
thiếu thốn. Ngày nay, chúng ta cũng 
cần đối diện với một sự thật, rằng ở 
nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như hai 
lĩnh vực mà tôi quen biết là vật lý 
hạt nhân và vật lý học thiên văn, thì 
mọi việc hầu như phải bắt đầu từ 
con số 0. 
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Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rằng ngay từ bây giờ chúng ta vẫn có thể gieo trồng hạt giống 
của khoa học cơ bản với những nghiên cứu khai phá ở tận biên giới tri thức khoa học của 
nhân loại. Tất nhiên những nghiên cứu như vậy chỉ có thể thực hiện ở quy mô khiêm tốn, và 
phải ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Muốn vậy ta phải làm gì? Trước tiên, cần chọn ra một 
số lĩnh vực mà Việt Nam sẵn sàng – và có đủ khả năng – hậu thuẫn. Khi lựa chọn cần lưu ý 
đến tiềm năng phát triển một số lĩnh vực vẫn còn để ngỏ nhiều cơ hội nghiên cứu và chúng 
ta dễ đạt được thành tựu hơn trong một vài thập kỷ tới.  

Cũng cần phải cân nhắc tới vấn đề tài chính, 
không nên bỏ tiền xây dựng, chế tạo những 
thiết bị, cơ sở vật chất tốn kém trong khi có 
thể tận dụng những thiết bị ở nước ngoài 
với mức chi phí phải chăng; trước khi đầu tư 
xây dựng thiết bị khoa học mới trong nước, 
cần bàn bạc với nhiều bên, kể cả các 
chuyên gia nước ngoài. Cần phải tìm hiểu 
cụ thể về tài năng và năng lực của những 
người làm nghiên cứu trong nước; một 
ngành nghiên cứu nào đó chỉ có thể được 
tài trợ một cách hữu hiệu khi đã có sẵn một đội ngũ nghiên cứu năng động trong nước, đã 
từng chứng tỏ khả năng hoạt động hiệu quả của mình trong lĩnh vực đó. Và, mặc dù đây 
không phải là ưu tiên, nhưng cũng cần quan tâm tới mối liên hệ giữa lĩnh vực đó với các 
nghiên cứu ứng dụng và các địa chỉ ứng dụng khác. Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào trang 
thiết bị, chúng ta cần đầu tư vào con người, chúng ta cần đầu tư vào trí tuệ, chúng ta phải 
xây dựng được những đội ngũ có đủ năng lực để sử dụng, vận hành, và bảo dưỡng những 
trang thiết bị đó. 

Một vấn đề khác cần quan tâm là việc trọng đãi nhân tài. Ở đây, chúng ta cũng cần phải 
dũng cảm đối diện với sự thật. Sự thật là ở Việt Nam nhiều giảng viên đại học chỉ biết đọc 
bài giảng sẵn có trong sách giáo khoa và không đủ năng lực thực hiện công việc nghiên cứu. 
Vì vậy chúng ta phải khen thưởng cho những người có thể tự thiết kế chương trình, tự soạn 
bài giảng, và có tham gia nghiên cứu; những người này cần có những mức lương xứng đáng 
để họ có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời 
được xã hội tôn trọng. Hiện nay, thu nhập của một nhà nghiên cứu trẻ còn thấp hơn rất 
nhiều so với thu nhập của một nhân viên bàn giấy tại ngân hàng hay doanh nghiệp tư nhân, 
khiến họ không được gia đình, bạn bè coi trọng và buộc phải làm thêm, dạy thêm quá sức để 
có thể sinh tồn. Với thực tế như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có thể xây dựng được ngôi 
trường đại học như mong muốn. Tuy nhiên, việc cần làm gấp hiện nay là trang bị cho giới trẻ 
những gì là cần thiết để họ có đủ dũng cảm đối diện với sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, hình 
thành lối tư duy phê phán, và theo đó mà hành động. Tức là, chúng ta cần đào tạo được 
những người trưởng thành có trách nhiệm. 

(Bùi Thu Trang dịch) 

 

Người ta vẫn thường kêu ca rằng sở dĩ nền 
nghiên cứu của Việt Nam khó cất cánh 
được là vì thiếu thiết bị nghiên cứu. Nhưng 
sự thật như tôi được biết có những thiết bị 
quan trọng do các cơ quan nghiên cứu 
mua, hoặc do nước ngoài tài trợ, nhưng rồi 
bị đắp chiếu vì trong nước không có người 
đủ năng lực khai thác, sử dụng. 


