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 Ngày 22/9/2014, khóa 449 khai giảng tại Trung tâm Sáng tạo 
Khoa học-kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí 
Minh. 

 Ngày 23/10/2014, khóa 450 khai giảng tại Trung tâm Sáng 
tạo Khoa học-kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí 
Minh. 

 TSK vừa ra mắt một blog mới tại địa chỉ: http://cstc.vn/blogtsk 
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 SwissTech Convention Center 
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Phone: + 41 21 693 42 68 / + 41 21 693 51 09 

tstcc@epfl.ch 

www.tstcc.ch 
www.epfl.ch 
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	“Tranh	đấu	cá	nhân	đang	triệt	tiêu	ý	thức	công	dân”1	

Pierre Darriulat 

Hiểu và yêu Việt Nam như một người Việt thực thụ, người đàn ông Pháp cao lớn với nụ 
cười đôn hậu đó chính là nhà vật lý hạt nhân tầm cỡ thế giới Pierre Darriulat, cố vấn 
khoa học tại phòng thí nghiệm tia vũ trụ Việt Nam – Auger, viện Khoa học và kỹ thuật 
hạt nhân Hà Nội, nguyên giám đốc khoa học của trung tâm Nghiên cứu hạt nhân châu 
Âu. 

Pierre Darriulat từng được trao giải thưởng André Lagarrigue năm 
2008, giải thưởng dành cho các nhà nghiên cứu tiên phong trong 
việc chế tạo và khai thác thành công các thiết bị khoa học lớn như 
máy gia tốc, hệ thiết bị đo tại các phòng thí nghiệm Pháp và của 
các cộng đồng quốc tế có Pháp tham gia. 

Chọn Việt Nam để dâng hiến đời mình, ông đã nỗ lực xây dựng 
một phòng thí nghiệm nghiên cứu về tia vũ trụ đầu tiên cho Việt 
Nam cũng như Đông Nam Á, để đào tạo một thế hệ nghiên cứu 
khoa học tinh hoa. Ông còn là người đóng góp rất thẳng thắn cho 
những vấn đề giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học của Việt Nam. 

Đối với tôi, đó là khoảng thời gian thú vị. Việt Nam trong những 
năm gần đây tựa như một “phòng thí nghiệm” đầy bất ngờ của 
thế giới, nơi ẩn chứa rất nhiều mâu thuẫn nội tại của một đất nước đang phát triển. Tôi rất 
quan tâm đến kết quả của sự chuyển mình ấy, cả những động thái của Chính phủ nhằm thay 
đổi hiện tại trong điều hành kinh tế – xã hội. Về khoa học, sau mấy chục năm làm việc tại các 
trung tâm khảo cứu gia tốc lớn của thế giới, tôi muốn lập một trung tâm khảo cứu tại Việt 
Nam để quan sát những thay đổi của tia vũ trụ. Tôi hy vọng phòng thí nghiệm này sẽ kết nối 
được với nhiều trung tâm khảo cứu vũ trụ khác của thế giới và những đại học danh tiếng, để 
những sinh viên, những giáo sư đại học cùng làm việc với tôi có điều kiện trao đổi khoa học 
với bạn bè trong giới, từ đó trưởng thành hơn. Trong điều kiện phương tiện khảo cứu ở Việt 
Nam còn thiếu thốn, những trao đổi kết quả thu thập được từ các trung tâm lớn về phóng xạ 
vũ trụ của thế giới được bảo trợ bởi giáo sư James Cronin (nhà vật lý đoạt giải thưởng Nobel 
1980) trong chương trình giúp các nước phát triển là rất quan trọng. Còn rất nhiều việc phải 
làm cho Việt Nam. 

Vấn đề cần nhất trong cải cách giáo dục đại học là thay đổi quan niệm về sự học và nhiệm vụ 
của đại học. Gần đây, tôi có đọc một bài viết của ông Hồ Đắc Di nhân ngày khai trương đại 
học đầu tiên ở Việt Nam năm 1947, và ngạc nhiên vì ngay từ thời điểm đó, ông Di đã có 
những suy nghĩ rất sâu sắc về nhiệm vụ của đại học. Tôi cũng rất tiếc vì nhiều giáo sư, sinh 
viên Việt Nam, thay vì lúng túng nhiều năm với những giáo trình hiện tại, nếu đọc lại bài viết 

                                                 
1 http://sgtt.vn/Loi‐song/121731/%E2%80%9CTranh‐dau‐ca‐nhan‐dang‐triet‐tieu‐y‐thuc‐cong‐
dan%E2%80%9D.html (1/5/2010) 

Giáo	dục	&	Tư	duy	sáng	tạo
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năm 1947 của ông Hồ Đắc Di sẽ nhận ra những gì phải làm và đường lối để đi một cách vững 
chắc. Theo ông Di, đại học là nơi không chỉ dạy khoa học, mà để làm khoa học. Chức phận 
của người giáo sư là hỗ trợ giáo huấn. Sự giao luu giữa thầy giáo và sinh viên chỉ để tạo ra 
những kết quả cho đại học, các giáo sư hoàn toàn độc lập trong giảng dạy và những vấn đề 
liên quan đến học thuật. Việt Nam đã từng có rất nhiều nhà trí thức tiên phong với những 
suy nghĩ chuẩn xác về cách tổ chức và đường lối của một trường đại học, nhưng rất tiếc tư 
tưởng đó không được phổ biến rộng rãi. Ra đường hỏi Hồ Đắc Di thì ai cũng ngơ ngác, 
nhưng hỏi Bill Gates thì ai cũng biết, điều đó thật đáng buồn. 

Tại sao Việt Nam cần đại học? Tại sao Việt Nam 
cần nghiên cứu? Đây không phải là những câu hỏi 
tầm thường; câu trả lời cho chúng khác nhau từ 
nước này đến nước khác và trong cùng một đất 
nước, câu trả lời cũng khác tại mỗi thời điểm của 
lịch sử. Chỉ khi những câu hỏi này có lời đáp, mới 
hy vọng trả lời tiếp các câu hỏi liên quan: Việt Nam 
cần loại đại học nào, và Việt Nam cần nghiên cứu 
gì? Những câu trả lời phản ánh kiểu xã hội mà đất 
nước đó muốn có, chúng là các lựa chọn chính mà 
Chính phủ chọn thay cho nhân dân. Việt Nam 
không nên copy một cách mù quáng những cách 
các nước khác đã và đang làm. Tốt hơn là tìm 
những câu trả lời rõ ràng, phù hợp với hoàn cảnh 
Việt Nam, phổ biến chúng, sử dụng chúng như là 
một khung chung để từ đó xác định đường lối chỉ 
đạo và đi lên. 

Tôi rất vui vì thấy ý nguyện của mình đang thành 
hiện thực, một học trò của tôi đang làm luận văn thạc sĩ, và bốn người đang làm luận văn 
tiến sĩ. Nhưng năm người là ít quá, ít nhất phải trên mười người. Mục đích lớn nhất trong 
quãng đời còn lại của tôi là tạo ra một đội ngũ khoa học Việt Nam có hiểu biết căn bản, đầy 
đủ, để sau này nếu tôi không còn nữa, họ sẽ tiếp tục dạy dỗ cho sinh viên, tiếp tục khảo cứu 
về phóng xạ vũ trụ. Có trang bị kiến thức cơ bản và ra ngoại quốc trao đổi kết quả khảo cứu 
thường xuyên với các cường quốc khác thì các nhà khoa học Việt Nam mới có thể thận trọng 
hơn trước những tin tức của thế giới. Không chỉ đào tạo, điều tôi quan tâm hơn là làm sao 
cho các sinh viên có thể gắn bó cùng nhau, tập trung cho công việc khảo cứu trong một thời 
gian dài, mà không phải làm thêm “công việc thứ hai” để kiếm sống. Tôi có dịp trao đổi nhiều 
với giáo sư Phạm Duy Hiển, ông cũng rất tâm huyết với trách nhiệm cụ thể của các nhà khoa 
học đối với lớp kế cận, nhưng dường như các cơ quan nhà nước không mấy ai quan tâm đến 
thế hệ tiếp nối, thiếu hẳn sự hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần, để đám trẻ có thể theo đuổi 
sự nghiệp khoa học đến cùng. 

Sự thực dụng và ích kỷ đang tạo một lực cản lớn khiến những gì tốt đẹp chưa được thực thi. 
Thói đua đòi cá nhân nhiều lên khiến mọi người không thể kết hợp cùng nhau để đổi thay 
đất nước một cách vững chắc 

Sự thực dụng và ích kỷ đang tạo một lực cản lớn khiến những gì tốt đẹp chưa được thực thi. 
Thói đua đòi cá nhân nhiều lên khiến mọi người không thể kết hợp cùng nhau để đổi thay 
đất nước một cách vững chắc 
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Chưa. Vì những gì đã viết trong bài phát biểu của ông Hồ Đắc Di chưa được áp dụng trong 
đại học Việt Nam. Tôi không muốn chỉ trích, vì chỉ trích không mang lại kết quả gì. Tôi muốn 
đưa ra những giải pháp để thay đổi tương lai. Theo nhận xét của riêng tôi, Chính phủ Việt 
Nam đã có ý thức thay đổi tổ chức đại học, nhưng chưa biết làm cách nào vì thiếu chuyên 
môn. Việc này không thể chỉ trông chờ vào các cơ quan chính phủ. Các nhà khoa học, các 
giáo sư Việt Nam phải giúp đỡ, hợp tác với Chính phủ mới mong rút ngắn thời gian. Tôi hy 
vọng các sinh viên trẻ có ý thức hơn, tự hợp tác với nhau, thảo luận, phản biện, đề nghị lại 
với Chính phủ những yêu cầu của chính mình. Tất cả mọi người, từ sinh viên đến nhà cầm 
quyền phải có ý thức muốn thay đổi mới được. Tôi rất ngạc nhiên khi một viện trưởng khoe 
rằng các sinh viên của viện ông ra nước ngoài học rất nhiều, mà đó lại là ngành Việt Nam 
học! Nếu ai cũng chỉ muốn đi nước ngoài học, để làm việc cho các công ty nước ngoài thì 
Việt Nam mãi mãi không có đại học tầm cỡ. Cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giới trẻ, vì 
suốt bao nhiêu năm chiến tranh, trải qua bao cực khổ, những gì họ được dạy dỗ trái ngược 
với hiện thực khi ra đời… Họ phải tranh đấu, phải giành giật bằng mọi giá để kiếm tiền hơn là 
sống cho danh dự nước nhà. Giới trẻ mất dần ý thức mình là nền tảng xã hội tương lai. Một 
đất nước trải qua quá nhiều biến cố, mất mát bởi chiến tranh làm chậm trễ tương lai như Việt 
Nam, phải có những người trẻ có ý thức học giỏi để giúp nước, mới mong tiến nhanh được. 

Phá hủy thì rất dễ dàng, nhưng xây dựng lại thì cần rất nhiều thời gian. Sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, để theo kịp châu Âu, đại học Mỹ phải mất 30 – 40 năm. Việt Nam sau 30 năm 
chiến tranh, để bắt kịp thế giới cũng phải mất ba thế hệ. May mắn của Việt Nam là lực lượng 
trí thức Việt kiều trên toàn thế giới rất đông, nhưng Nhà nước mới chỉ chú trọng mời gọi 
những Việt kiều có vốn về đầu tư thương mại hơn là những Việt kiều trí thức về giúp đào tạo 
con em ở Việt Nam. Điều này quả thật rất đáng tiếc. 

Mặt khác, sự thực dụng và ích kỷ đang tạo một lực cản lớn khiến những gì tốt đẹp chưa được 
thực thi. Thói đua đòi cá nhân nhiều lên khiến mọi người không thể kết hợp cùng nhau để 
đổi thay đất nước một cách vững chắc. Tranh đấu cá nhân đang triệt tiêu ý thức công dân… 
Điểm xấu thì nhiều, nhưng không nên chỉ trích, phải nhìn rõ đường đi mới có thể cùng nhau 
xây dựng nước nhà. 

Trong cuộc đời làm khoa học, tôi may mắn được làm những gì mình thích trong suốt hơn 40 
năm. Đó là đeo đuổi nghiên cứu khoa học phóng xạ của vũ trụ, và luôn bảo đảm sự độc lập, 
không ràng buộc, nên mới có thể gặt hái được một số kết quả. Thời trẻ, tôi chẳng biết lựa 
chọn này của mình có đúng không, nhưng 40 năm sau tôi nhận thấy đó là một chọn lựa may 
mắn. Quyết định sống và làm việc ở Việt Nam cũng đã làm thay đổi số phận tôi, tôi rất hạnh 
phúc với đời sống riêng của mình, với người vợ Việt Nam… Đó là cơ duyên sâu thẳm nhất 
khiến tôi gắn bó với đất nước này. 

Khó khăn tôi gặp trong đời sống hàng ngày không đáng gì so với những việc tôi làm trong 
phòng thí nghiệm, nhưng chính điều đó đem lại cho tôi nhiều niềm vui hơn. 

(Cười) Tôi không được giải Nobel nhưng vẫn hãnh diện khi thấy hai khảo cứu của chúng tôi 
đi song song. Ý tưởng chính về máy gia tốc của người đoạt giải Nobel cũng dựa trên một số 
kinh nghiệm của tôi. Tôi không quan tâm được hay không được giải, mà rất thích thú với 
những kinh nghiệm mình đã trải qua trong nghiên cứu khoa học. 

Con đường nghiên cứu khoa học của tôi bắt đầu từ năm 1964 ở trung tâm Hạt nhân Saclay 
tại ủy ban Năng lượng nguyên tử Pháp, phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkley tại Mỹ 
và trung tâm Nghiên cứu hạt nhân châu Âu tại Geneva, Thụy Sĩ. 
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Vô tư, may mắn, và khoa học. Tôi là một người vui vẻ, linh động trong cả công việc và cuộc 
sống, nên tôi thấy hạnh phúc.  

Tôi có viết mấy truyện nhỏ cho tạp chí Việt Nam học bằng tiếng Pháp về những chuyện thời 
sự của Việt Nam, đối chiếu với thời sự Trung Quốc, để diễn tả những suy nghĩ của mình về 
tình hình chính trị, xã hội Việt Nam từ thế kỷ 19 đến giờ. 

Một nhà khoa học phải có quy tắc nhất định trong thẩm định công việc mình làm, không bị 
ảnh hưởng bởi chính trị và những việc khác. 

Khoa học ngày càng tiệm cận với triết học, nhất là đạo Phật. Nhìn hiện tại với sự hiểu biết 
khoa học song song với đạo học phương Đông, một ngày kia có thể giải quyết những vấn đề 
của con người, giúp con người bớt cô đơn. 

 

GS vật lý Phạm Duy Hiển: 

“Một nhà khoa học thực nghiệm danh tiếng nước ngoài yêu Việt Nam bằng một tình yêu thánh 
thiện như Pierre Darriulat khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ về câu hỏi muôn thuở: 

Thế nào là yêu nước? Ai mà chẳng yêu nước, nhưng hành động mới là thước đo chân thực tình 
yêu nước ở mỗi con người”. 

Nhà thơ Việt Phương: 

“Một nhà khoa học hết lòng vì Việt Nam, thấm thía hơn ai hết nỗi đau giáo dục tụt hậu của 
Việt Nam và coi đó như nỗi đau của chính mình, nỗ lực bằng những công việc cụ thể hàng 
ngày để làm vợi bớt nỗi đau ấy. Một người trí thức nhã nhặn, tử tế, khiêm nhường và cởi mở 
với tất cả mọi người. Không có ý định trở thành nhà văn, những truyện ngắn súc tích của ông 
về những điều đẹp đẽ của con người trước hết là để làm vui mình, và mang niềm vui đến cho 
người khác”. 

Tăng	cường	cơ	sở	nhân	lực	và	sáng	tạo2	

... Không một sáng kiến nào trong số các sáng kiến nói trên có thể đảm bảo chắc hắn thành 
công, nếu không chú ý đến việc tăng cường nguồn nhân lực. Năng lực đổi mới sáng tạo, vốn 
con người và khả năng tạo ra các kỹ năng và năng lực bậc cao hơn là những yếu tố trọng 
tâm để Việt Nam tiến đến các triển vọng phát triển và tăng trưởng kinh tế dài hạn dựa vào tri 
thức. Như đã nói ở trên, đó cũng là điểm chính yếu của ba giai đoạn chuyển đổi cần thiết để 
đi từ mức thu nhập trung bình lên mức thu nhập cao. Giáo dục và kỹ năng cũng là những 
công cụ chính để giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng về mọi mặt. 

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tích ấn tượng về tỷ lệ trẻ em học tiểu học, gần 
như đã đạt mức phổ cập toàn dân, và hệ thống giáo dục cấp hai và cấp ba đã mở rộng 
nhanh chóng trong thập kỷ vừa qua, nhưng cơ sở nhân lực còn thấp hiện ay của Việt Nam 
chưa đủ để hỗ trợ chiến lược quốc gia dài hạn nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình và duy trì 
tốc độ tăng trưởng cao. Cần có những nỗ lực kiên trì để thúc đẩy vốn con người và sự đổi 

                                                 
2 Trích từ “Việt Nam trong thập niên tới và giai đoạn xa hơn: Các vấn đề chiến lược then chốt” 
- nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế xã 
hội Việt Nam 2011 – 2020 của Viện khoa học xã hội Việt Nam và ngân Hàng Thế Giới. 
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mới, sáng tạo. Điều này có nghĩa là phải giải quyết thách thức gồm ba khía cạnh (i) giải quyết 
sự bất bình đẳng trong kết quả giáo dục, (ii) tăng cường chất lượng và kết quả học tập trong 
toàn bộ hệ thống giáo dục nhằm sản sinh ra nhiều ứng cử viên có kỹ năng tốt hơn cho thị 
trường lao động, và (iii) tăng cường hệ thống đổi mới, sáng tạo quốc gia. Đã có những dấu 
hiệu về thiếu hụt kỹ năng ngày càng tăng, đặc biệt trong các công ty xuất khẩu và doanh 
nghiệp nước ngoài. 

Giải quyết bất bình đẳng: Việt Nam vẫn phải đối mặt với hậu quả của bất bình đẳng trong 
giáo dục ở các cấp, và có bằng chứng về bất bình đẳng ngày càng gia tăng về tiếp cận giáo 
dục. Trong khi những hộ gia đình nghèo nhất và dân tộc thiểu số đã là những người hưởng 
lợi chính từ việc tiếp cận gày cang tăng giáo dục tiểu học và cơ sở trong hai thập kỷ qua, số 
liệu khảo sát hộ gia đình cho thấy khoảng cách về tỷ lệ trẻ em đi học và hoàn thành bậc cơ 
sở giữa người nghèo và người không nghèo, giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa các 
dân tộc Kinh và Hoa và dân tộc thiểu số vẫn tiếp tục duy trì, thậm chí là còn tăng lên. Bên 
cạnh sự bất bình đẳng trong đầu ra, còn có sự bất bình đẳng từ đầu vào, bao gồm thời gian 
lên lớp, tỷ lệ giáo viên trên học sinh, chất lượng giáo viên và tài liệu giảng dạy trong cả nước. 
Nếu các nguyên nhân của bất bình đẳng trong giáo dục không được giải quyết một cách căn 
bản, thì sẽ có rủi ro về gia tăng khoảng cách trong tiếp cận giáo dục. 

 Can thiệp từ sớm để có cơ hội lớn trong cuộc sống: Đầu tư cho phát triển tuổi thơ từ sớm 
có tác động lớn đến kết quả giáo dục và đem lại kết quả cho đầu tư sau này (Caneiro và 
Heckman, 2003). Đầu tư cho phát triển tuổi thơ từ sớm nhằm mục đích phát triển kỹ năng 
ngôn ngữ, ứng xử, nhận thức, vận động của trẻ từ 0 – 5 tuổi sẽ tăng cường sự bình đẳng 
hơn được bắt đầu bằng việc tạo điều kiện khi trẻ vào học bậc tiểu học, trong khi đó chăm 
sóc trẻ với chất lượng cao đặc biệt đem lại lợi ích cho trẻ em bị thiệt thòi. Phát triển toàn 
diện giáo dục cho trẻ em từ nhỏ và can thiệp phát triển, nối kết với các vấn đề dinh 
dưỡng, sức khỏe, giáo dục và chăm sóc của gia đình tốt, và tập trung vào cơ chế hỗ trợ 
hiệu quả đối với trẻ em thiệt thòi trong giáo dục như cơ chế hỗ trợ cho giáo viên dân tộc 
thiểu số ở lớp mẫu giáo là định hướng chính sách triển vọng đối với Việt Nam. 

 Các chính sách toàn diện để khắc phục bất lợi về giáo dục ở bậc mẫu giáo, tiểu học và cơ 
sở: Điều này đòi hỏi sự kết hợp của các công cụ cho các trường học gặp khó khăn, bao 
gồm (i) miễn học phí có cơ chế hỗ trợ tài chính cho trẻ em nghèo đi học và hoàn thành 
bậc học, (ii) đảm bảo chất lượng tối thiểu của giáo viên, cơ sở hạ tầng, và trang thiết bị, 
(iii) cơ chế hỗ trợ giáo viên dạy giỏi ở các trường có nhiều thách thức và quy chế thưởng 
cho việc cải thiệnn kết quả học, (iv) chính sách chiến lược để đào tạo và sử dụng giáo viên 
và trợ giảng dân tộc thiểu số, (v) phương pháp sư phạm hợp lý và (vi) học bán trú cho trẻ 
em bị thiệt thòi. 

Tăng cường kết quả học có chất lượng: Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Việt Nam 
đối với lực lượng lao động được đào tạo và có năng lực, hệ thống giáo dục của đất nước sẽ 
cần cung cấp nguồn nhân lực nhiều về số lượng và có kỹ năng tốt hơn. Điều này có nghĩa là 
nhu cầu cần có các kỹ năng tổng hợp, chứ không còn thuần là kỹ năng kỹ thuật. Định hướng 
lại về cơ bản của hệ thống – chuyển từ chú trọng đến đầu vào sang chú trọng đến kết quả 
đầu ra – sẽ là cần thiết. 

Cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng chất lượng tốt hơn sẽ cần có sự thay đổi về cách thức 
quản lý giáo dục. Tăng cường vốn con người và phát triển kỹ năng và sáng tạo sẽ không cần 
thiết phải có nhiều nguồn lực công hơn cho giáo dục và nghiên cứu, nhưng cần phải sử dụng 
tốt hơn các nguồn lực để đạt kết quả cao hơn. Hướng cải cách bao gồm: 
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 Thay đổi quản trị nhà nước đối với hệ thống giáo dục: Có thể đạt được kết quả tốt hơn 
bằng cách trao quyền quyết định nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục, nhưng cần thiết đảm 
bảo họ có trách nhiệm để đảm bảo kết quả học. Ví dụ, quyền tự kiểm soát dành cho các 
cơ sở giáo dục có thể bao gồm cả quyền quản lý kinh phí trường học trực tiếp, thuê giáo 
viên và quyết định hoạt động ngoại khóa. Nếu như vậy thì các cơ sở giáo dục sẽ có trách 
nhiệm đối với học sinh, phụ huynh và cộng đồng địa phương về kết quả học tập mà cơ sở 
cung cấp Nhà nước sẽ giữ vai trò chèo lái, tạo điều kiện thuận lợi và giám sát, và không 
quản lý. Cũng cần có tầm nhìn rõ ràng hơn về vai trò của các cơ sở giáo dục tư nhân và 
một môi trường có lợi cho sự phát triển và hoạt động của họ. 

 Hỗ trợ trực tiếp tài chính cho sinh viên theo hướng đảm bảo chất lượng tốt hơn và hiệu quả 
cao hơn: Phân bổ nguồn tài chính giáo dục dựa trên số lượng sinh viên, hơn là dựa trên 
nguồn đầu vào hiện tại, đảm bảo hiệu quả sử dụng kinh phí tốt hơn. Điều này có thể được 
bổ sung bằng cách sử dụng các cơ chế tài chính khuyến khích thực hiện hoặc để tăng 
cường bình đẳng. 

 Cải thiện thông tin về kết quả học và hiệu quả hệ thống: Cải cách bên trên yêu cầu có sự 
cải thiện quản lý thông tin hệ thống giáo dục, với thông tin có chất lượng tốt hơn về các 
tiêu chí giáo dục cụ thể, kết quả học và tài chính để tạo khả năng đưa ra quyết định của 
phụ huynh và học sinh cho chính quyền trung ương và tỉnh chỉ đạo hệ thống có hiệu quả. 
Các nhà hoạch định chính sách cũng có lợi từ thông tin về kỹ năng và kết quả thị trường 
lao động thông qua khảo sát theo dõi tốt nghiệp và các mô hình kỹ năng trong khảo sát 
công ty. 

Tăng cường sáng tạo. Mặc dù mới có các cải thiện những năm gần đây, Việt Nam vẫn xếp 
thứ hạng thấp trong khu vực và toàn cầu về chỉ số năng lực sáng tạo. Chi cho khoa học, công 
nghệ và sáng tạo (STI) vẫn giữ nguyên, chiếm khoảng 0,5% GDP, thấp hơn nhiều nước thu 
nhập trung bình trong khu vực. Thêm vào đó, nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách nhà nước và 
nhìn chung được phân bổ không có hiệu quả. Nối kết giữa các viện nghiên cứu và doanh 
nghiệp còn yếu, đặc biệt là các viện của nhà nước chiếm đa số trong hệ thống. Hầu hết các 
viện nghiên cứu không có năng lực công nghệ hoặc nguồn lực đầy đủ để thực hiện nghiên 
cứu có hiệu quả, và cơ sở nguồn nhân lực cho STI vẫn chưa đủ. Việt Nam sẽ cần định hướng 
lại cơ bản khung chính sách để thúc đẩy sáng tạo. 

Tăng cường hệ thống sáng tạo quốc gia liên quan đến nỗ lực tăng cường năng lực cho quản 
lý khoa học và công nghệ ở cấp tỉnh và cấp trung ương cũng như các viện nghiên cứu và 
phát triển R&D. Hỗ trợ nhu cầu cao hơn về sáng tạo và nâng cấp công nghệ là định hướng 
chiến lược then chốt cho chính sách về sáng tạo. Đa dạng hóa nguồn kinh phí cho R&D và 
tăng cường hợp tác giữa khu vực doanh nghiệp và các viện R&D song hành với nhau trong 
việc tăng cường nghiên cứu, cũng như hỗ trợ các tổ chức trung gian mà cung cấp hỗ trợ 
quản lý và đào tạo kỹ thuật, phát triển kinh doanh và công nghệ thông tin IT. 

Những bước đi đầu tiên trong định hướng cải cách này cần được thực hiện, đặc biệt là trong 
giáo dục bậc cao hơn và khoa học công nghệ, nhưng cần thiết quan tâm đến việc hoàn 
thành và triển khai. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến giáo dục cơ bản và dạy nghề, vì 
đa phần người lao động tốt nghiệp trung học hoặc bậc thấp hơn. Cải cách giáo dục cần có 
thời gian để lập kế hoạch và thực hiện, và chỉ có thể nhìn thấy kết quả trong thế hệ tới, vì vậy 
vấn đề này cần phải triển khai sớm... 
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Thiết	kế	khéo	léo	này	làm	cho	chiếc	xe	của	bạn	
khó	bị	trộm	hơn 

Hàng năm tại Mỹ có khoảng 1,3 triệu xe 
đạp bị đánh cắp. Giải pháp ? Sáng chế 

“khóa đai ốc” ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bánh xe đạp thông thường dễ bị tháo trộm 
với một cờ lê bất kì. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Trong sáng chế “khóa đai ốc”, Nutlock là 

một loại đai ốc chỉ có thể mở với một chiếc 
khóa duy nhất. Một khi nó được lắp đặt, bạn 

sẽ không cần phải khóa.  
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Hình dạng của Nutlock được thiết kế để vô 
hiệu kẻ trộm sử dụng những cờ lê, dao cắt 
bu lông, tuốc nơ vít, ... Các sinh viên nói 
rằng, Nutlock không phải là thiết kế tối ưu 
nhưng là một sáng chế cạnh tranh về mặt 
giá cả và độ tiện nghi. 
 
 
 
 

 

 

Với 25 USD, một người đi xe đạp có thể có 
được một bộ đai ốc Nutlock, cùng với một 

chiếc khóa thao tác đặc biệt. 

 

 

 

 

 

Nutlock còn có thể sử dụng như một dụng cụ mở nắp chai bia. 
 

 

 

 

 

 

 

Nutlock hoạt động theo nguyên tắc bảo vệ 
xe đạp thông thường: Làm cho xe đạp của 

bạn khó bị đánh cắp hơn. 
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Sản	phẩm	sáng	tạo	

	

Sản phẩm dành cho người khuyết tật 

Lord Of The Sign Rings1 
Sản phẩm “Sign Language Ring” do Cao Zu-Wei, Hu Ya-Chun, Huang Ching-Lan, Liao Po-
Yang, Tsai Yu-Chi và Yang Yi-Hsien thiết kế, là tập hợp những chiếc nhẫn và một vòng tay có 
khả năng nhận ra ngôn ngữ cử chỉ và phiên dịch chúng thành ngôn ngữ tự nhiên dưới dạng 
âm thanh và văn bản. Văn bản được hiển thị trên vòng tay. 

 

 
                                                 
1 http://www.yankodesign.com/2014/04/09/lord-of-the-sign-rings/ 

Thực hiện: 
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http://www.yankodesign.com/2009/08/06/no-more-overspills-even-if-you-are-blind/  
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ĐI	LẠI	ĐƯỜNG	XƯA	
Dương Ngọc Anh 

Không cứ gì quên hay nhớ, có những người bạn rất thân, có những con đường luôn luôn rất 
đẹp, nếu thỉnh thoảng ta quay về thăm những con người ấy, những phong cảnh ấy thì đó 
chính là những niềm vui lớn 

1. Không nói đâu xa, một hôm ngồi buồn, nhớ lại thời thơ 
ấu, cái hôm thầy tôi giảng cho tôi rằng: “Tổng số 3 góc 
trong một tam giác là 180o”. Định lý đó là bạn đồng 
hành thân thiết với tôi suốt bao năm tháng trên con 
đường học tập Toán – Lý. Đường về nhà bạn không xa: 
chỉ một lối rẽ CD song song với tỉnh lộ AB là tôi đã đến 
nhà bạn (Hình 1). 

Vui sướng quá, tôi lên xe đò về lại quê xưa. Không ngờ con đường cũ nay đẹp đẽ vô ngần 
với chỉ một lối rẽ song song với tỉnh lộ, mà tôi như đứng giữa 3 vườn hoa A, B, C, tạo 
thành một công viên lớn mà phải bao nhiêu công sức mới có thể thay đổi được như vậy. 

Đứng giữa vườn hoa mới đầy hoa lá, lòng tôi đầy thán phục. Ôi cái thông minh đơn giản 
mà vĩ đại của con người! 

2. Đường đi không chỉ là một đoạn cong hay lối rẽ mà còn 
có thể một lập luận, một ý kiến. 

Tôi còn nhớ hồi nhỏ, khi học định luật Archimède, sách 
giáo khoa phải viện đến thí nghiệm bằng cách cân đo. 
Lớn lên một tí nữa, sách dạy chúng tôi dùng tổng áp 
suất thủy tĩnh lên các mặt của một vật hình hộp lập 
phương được để nổi ngay ngắn trong chất lỏng (Hình 2) 

Song tôi vẫn luôn luôn bất lực trong trường hợp vật đó 
có hình dạng bất kỳ khi chưa có phép tích phân. 

Rồi một ngày nọ, tôi đã thật sự gặp một sự “quái đản” 
(!). Trong một quyển sách, người ta lập luận bằng cách… 
“khoét chất lỏng” (Hình 3): Có thể nói trọng lượng P của 
thể tích V chất lỏng được khoét tưởng tượng trong chậu 
bằng trọng lượng P của chính thể tích V của cùng chất 
lỏng bị chiếm chỗ. Đó là định luật Archimède. 

Hình 1 

Hình 2 

Hình 3 
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Lập luận đó, theo tôi, y như khi ta nghĩ rằng quay 
lưng 180o là toàn bộ núi non, đồng ruộng trước 
mặt liền quay về sau lưng ta mà không cần lực 
hướng tâm lên mọi vật. 

3. Đây rồi! Có phải nhà nàng kia không? Tôi muốn 
nói đến định lý Pythagore. Nó chính là ngôi nhà 
mái rêu có hàng cau: a2 = b2 + c2 rồi đó. Rất quen 
thuộc! Nhưng chắc gì diện tích hình vuông cạnh a 
bằng tổng diện tích của hai hình vuông kia? (Hình 
4) 

Đó chỉ là cái đích để hy vọng. Tôi phải tìm qua 
một con suối trong, mới chắc đó là ngôi nhà ngày 
nhỏ. 

Thì đây rồi (Hình 5), chính con suối đó. 

Ta có ABC, HAC, HAB là những tam giác đồng 
dạng và: ABC = HAC + HBA 

Viết tắt cho gọn: Sa = Sb + Sc 

Theo luật về hình đồng dạng, ta có: 
2 2

b b b

2 2

2 2

2 2 2

a c
S S S

b b

a c
1

b b
a b c

       
   

 

  

  

Tôi đã đến đúng đích xưa. Dù là đường đời hay đường trí tuệ, những ai đã đi qua một lần, 
nên để tâm chờ ngày tìm lại hay đi lại để hưởng lại những niềm vui đã qua. 

TẢNG	BĂNG	
Dương Ngọc Anh 

Dưới trời mùa đông mù mịt, một chỏm nước trong veo, đang 
lững lờ như còn ngái ngủ. Nó hiền lành và “không biết gì” . 
Nhưng các bạn và tôi biết: 

Gọi 

Vn : thể tích của toàn bộ tảng băng 

ρn : khối lượng riêng của nước 

Vb : thể tích biển bị Vn chiếm chỗ 

ρb : khối lượng riêng của nước biển 

Theo định luật Archimède: ρn .Vn =ρb . Vb 

Vì ρn < ρb nên Vn > Vb 

Hình 5 

Hình 4 
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Cái nguy hiểm cho tàu bè là ở chỗ Vn > Vb (cái phần chìm của tảng băng) 

Biết vậy mà ngày tháng trôi đi, bỗng một hôm tôi thấy nó rất khác. Nhiều người tôi thường 
gặp: Họ “thể hiện” ở bên trên ầm ỉ quá mà phần chìm không giữ được cân bằng khi có sóng 
lớn! Đó là bài học mà tảng băng đã dạy cho tôi khi tôi “đọc” nó. 

ĐỌC	THIÊN	NHIÊN	
Dương Ngọc Anh 

Tôi xin bảo đảm với bạn rằng đọc thiên nhiên, nếu không phải là niềm kỳ thú thì cũng cần 
một sáng kiến bậc zêrô. 

1. Một đêm tối trời, nhìn ra chiếc xe đạp của thằng cháu tôi để ở hiên, mờ trong bóng tối 
(hình 1), tôi hốt hoảng không biết kẻ nào đã bẻ gãy ghi-đông trái xe thằng 
bé nhà tôi làm cho nó chĩa ra phía trước. Tôi hoàn toàn không tin ở mắt 
mình rằng, tự nhiên chiếc ghi-đông có cấu tạo ngược đời như vậy. 

Bằng lý trí tôi tự bắt phải thấy rằng cánh trái ghi-đông đó phải quặt về sau. 

Tuy nhiên, cái cảm giác vô lý đó không thể bị xóa bỏ cho đến khi tôi sực 
cầm chiếc đèn pin ra chiếu sáng và thấy thêm một chi tiết tròn nối lên đầu 

lõm của tay cầm cao su ở đầu ghi đông, tôi mới tin điều lý trí của tôi khẳng 
định (hình 2). 

2. Cũng tương tự, một hôm chiều xẩm nhìn ra sân, quên rằng mình đã treo 
móc áo theo chiều sau ra trước hay trước ra sau, tôi buồi cười cho sự vô 
nguyên tắc của mình (hình 3). 

3. Trong một cuộc thi của học sinh lớp 5, có một bài 
toán: 

“Trong một thùng có các hộp lập phương mỗi cạnh 1 cm. Người 
ta xếp chúng thành một hình hộp chữ nhật mỗi cạnh 80 cm, 110 cm 
và 160 cm rồi sơn xanh các mặt xung quanh. Hỏi có mấy hộp không 
bị sơn?” (h.4) 

Nhiều trò bối rối vì không biết cách tính tổng số các hình hộp con 
bên trong hình hộp lớn. 

Tôi chợt nhớ ngày nhỏ, ở một thôn nọ có 150 nhà. Người ta đã phát 
cờ cho 85 nhà đi biểu tình. Không biết còn sót bao nhiêu người, anh 
cán bộ thôn phải đi hỏi từng nhà! 

4. Buổi chiều đi dạo phố, tôi thấy một anh thanh niên tiễn cô bạn 
gái. Khi chiếc xe buýt đã lăn bánh đi xa, anh thanh niên sực quên một điều gì, đã phóng xe 
máy theo cô gái nhắn nhủ thêm đôi lời. 

Tôi hỏi thằng cháu tôi “Xe máy dùng để làm gì?”. Nó rất thông minh, trả lời tôi: “Để đuổi 
theo xe buýt!”. Tôi bảo nó: “Để làm dừng chiếc xe buýt!” 

Đi một đoạn xa, thấy một nhóm sinh viên đang túm tụm chụp ảnh ở vườn hoa, tôi hỏi 
cháu tôi: “Họ đang làm gì vậy?” Cháu tôi trả lời “Họ chụp ảnh kỷ niệm” Tôi bảo: “Họ đang 

Hình 1

Hình 2 

Hình 3

Hình 4 
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làm dừng lại cuộc sống để dành lại mai sau”. Cháu tôi đáp lại ngay: “Thưa ông, họ đang thu 
nhỏ không gian để bỏ vào túi”. Đó cũng là một cách đọc thiên nhiên. 

5. Chuyển động có tính tương đối. Vì vậy, chúng ta rất có thể chọn hệ quy chiếu để có một 
chuyển động như ý muốn đối với hệ quy chiếu đó. Từ nhỏ đã biết bao lần chúng ta quay 
lơ để thấy trời đất quay quanh ta và đã nhiều lần chúng ta “thấy” quả đất “rơi” lên chạm 
quả xoài mà không biết 

… 

“Đọc thiên nhiên”, một năng lực cực kỳ thú vị cho những ai biết quan sát và tìm ra những nét 
mới. Không những các điều mới lạ đó chỉ nằm ở bề ngoài đẹp đẽ của sự vật mà còn ở sáng 
kiến của cách nhìn. 

LỜI	THOẠI	NGOÀI	LỀ	
Dương Ngọc Anh 

Độc giả (Đ.G): Chúng ta đang bàn về sáng kiến bậc zero. Đó là những sáng kiến bậc “hạng 
bét” trong thế giới tư duy sáng tạo. 

Tác giả (T.G): Tuy vậy, nó quyết không phải vì thế mà có giá trị bé nhất so với các sáng kiến 
bậc đàn anh. Tôi nhớ rất rõ, hồi đất nước đang còn chiến tranh, một hôm các nhân viên sứ 
quán Trung Quốc và Liên Xô (ở cạnh nhau), có lẽ vì hăng máu, kéo nhau ra đường để tiếp tục 
cãi vả rất căng, sắp xô xát. Công an Hà Nội không biết làm sao mời “các đồng chí” lui vào nhà 
để đàm đạo. Lúng túng quá, họ bèn gọi điện xin ý kiến cụ Hồ Chí Minh, cụ chỉ bảo nhẹ: “Các 
chú kéo còi báo động lên!”… 

Đ.G: Tôi có biết chuyện đó và nghĩ rằng, nếu sau con số 1 là khả năng tư duy sáng tạo mà 
chúng ta có nhiều con số 0 thì nhất định chúng ta sẽ không có được những con số vài chục, vài 
trăm nhưng hy vọng có thể có được một tỷ hay hơn nhiều. Ở đời, nhiều khi chúng ta cần 
những con số zero đó. 

T.G: Ta chỉ cần một sáng kiến bậc zero không phải chỉ để nâng cao mãi các tiện nghi vật chất 
phù hoa mà để làm cuộc đời của chúng ta được an lành và bớt khổ đau. Đó chính là chữ số 
zero rất rộng, bao trùm mọi con số toán học. 

Đ.G: Lúc bấy giờ chúng ta sẽ gọi đó là sáng kiến sống hạnh phúc, chống khổ đau hay “sáng 
kiến bậc zero về cuộc sống”. 

LỜI	CẢM	TẠ	
Dương Ngọc Anh 

Kính gửi G.S Phan Dũng 

Đáng lý tôi viết những lời cảm tạ này ở đầu sách nhưng sợ đi sau sự trân trọng ấy là những 
bài viết nhạt nhẽo, không cân xứng. Nay tôi đã viết những điều muốn nói ra một cách cẩn 
thận, tuy còn sơ lược. Hy vọng chúng tạm đủ để khích lệ tôi chân thành cảm ơn anh, người 
duy nhất đã giúp đỡ tôi một cách đầy đủ tài liệu để tôi bước đầu có ý kiến và sự thuận tiện 
viết về tư duy và sáng tạo. 

Kính chúc anh thành công trên con đường rộng lớn còn quá mới mẻ ở xã hội ta. 
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Vài	kỷ	niệm	đáng	nhớ	về	anh	Bửu	

Hoàng Tụy1 

Tôi có những kỷ niệm khó quên với anh Bửu, người đối xử 
thân tình và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cần đến, không câu 
nệ việc lớn việc nhỏ, không tính toán thời gian, công sức, kể 
cả tiền, nhất là đối với cán bộ khoa học, nên khi anh mất, tôi 
đã có một cảm giác hụt hẫng vì cái khoảng trống anh để lại 
quá lớn. Đã gần ba mươi năm rồi, khoảng trống ấy vẫn chưa 
lấp được, tuy người trẻ, giỏi và tâm huyết ngày nay không 
thiếu, đó là điều day dứt không nguôi cho những kẻ đã cùng 
anh một thời ôm ấp biết bao hoài bão có phần thiếu thực tế 
nhưng không kém cao cả, vĩ đại. 

Tôi trẻ hơn anh khoảng 15 tuổi, gần một thế hệ. Khi tôi mới 
vào học năm đầu tiên cao đẳng tiểu học (tương đương lớp 7 bây giờ) thì anh đã là một thầy 
giáo nổi tiếng uyên bác về toán và khoa học nói chung, và còn nổi tiếng hơn về các hoạt 
động xã hội, đặc biệt anh là một trong các lãnh tụ hướng đạo sinh thời đó. Sau đảo chính 
Nhật, anh trở thành lãnh tụ thanh niên, cùng với luật sư Phan Anh xây dựng Trường Thanh 
niên tiền tuyến – một trường quân sự kỳ lạ, chỉ tồn tại mấy tháng nhưng đã góp công lớn 
đào tạo nhiều người sau này trở thành những tướng lĩnh tài năng trong quân đội cách mạng. 
Sau Cách mạng tháng Tám, anh tham gia Chính phủ kháng chiến và là người đã thay mặt 
Nhà nước ta ký Hiệp định Genève lập lại hòa bình ở Đông Dương năm 1954.  

Như vậy, tuy vô cùng ngưỡng mộ anh, nhưng một thời gian dài tôi chưa bao giờ được hân 
hạnh gần gũi anh. Những năm dạy học ở Liên khu 5 và sau này ở Khu học xá Trung ương 
thỉnh thoảng tôi được đọc những sách anh viết rất hấp dẫn về những vấn đề khoa học hiện 
đại, cùng với những kỳ vọng nhiệt thành của anh đối với những nhà khoa học Việt tài năng ở 
nước ngoài, và chỉ thế thôi. 

Cho đến năm 1959, sau khi bảo vệ luận án ở Liên Xô, tôi về nước đến trình diện ở Ủy ban 
Khoa học Nhà nước thì mới được gặp anh lần đầu tiên. Lúc ấy anh là Phó chủ nhiệm kiêm 
Tổng thư ký Ủy ban, tôi không chắc gì được gặp, nhưng anh đã tiếp tôi nồng nhiệt và chân 
tình. Từ đó cho đến khi anh từ giã cõi đời, giữa chúng tôi đã dần dần nảy nở một mối thân 
tình dựa trên sự quý trọng nhau, mặc dù khoảng cách khá lớn về tuổi tác và còn lớn hơn nữa 
về địa vị xã hội và vị trí công tác. Một thời gian dài anh là thủ trưởng ở trên cao, còn tôi chỉ là 
thuộc cấp nhỏ của anh, tuy không “quèn” nhưng lại “có vấn đề” dưới con mắt một số cán bộ 
chính trị thời ấy đang là cấp phó của anh. Điều đáng quý là tuy biết vậy, nhưng chúng tôi 
không có mặc cảm gì về tôn ti trật tự, phần anh không bao giờ tỏ ra cấp trên, cũng không 
bao giờ đề cập “các vấn đề” của tôi mà tôi chắc anh vẫn thường phải được nghe các phó của 
anh báo cáo. Về phía tôi, tuy vẫn ý thức coi anh là bậc đàn anh đáng kính, nhưng không hề bị 
ảnh hưởng bởi quan niệm kẻ dưới người trên. Sự đối xử dân chủ, bình đẳng với cấp dưới, với 
người trẻ tuổi hơn, đó là điều khác biệt trong tính cách Tạ Quang Bửu, nhờ đó giữa chúng tôi 
mới có được mối quan hệ thân tình có vẻ vượt quá lề thói xã hội một cách khó tin như vậy. 
(Thời nay không hiểu vì đâu không còn nhiều những tình bạn trong sáng kiểu ấy.) 

                                                   
1 http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&News=7505&CategoryID=36 
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Hồi đó chúng ta vừa từ chiến tranh bước ra, mới bắt đầu xây dựng khoa học, cái gì cũng bỡ 
ngỡ. Cho nên thật là quý giá có được những nhà lãnh đạo khoa học như anh, không chỉ có 
hiểu biết khoa học rộng mà còn có tầm nhìn rất xa và  nhất là biết thật thà quý trọng con 
người lao động khoa học.  

Tuy anh và một số anh cùng thế hệ đều là những nhà khoa học được đào tạo ở phương Tây 
nhưng cũng đã lâu rồi, từ thời Thế chiến II hay trước nữa, mà từ bấy đến giờ, trong lúc ta bận 
kháng chiến chống Pháp, tình hình khoa học và đại học trên thế giới đã có quá nhiều thay 
đổi sâu sắc. Vào thời ấy, miền Bắc bị cô lập hoàn toàn với phương Tây, nhưng được cái khoa 
học Liên Xô đang thời cực thịnh, Đại học Quốc gia 
Mạc Tư Khoa và riêng Khoa Toán cơ ở đó chiếm vị 
trí hàng đầu trên thế giới, với một mật độ tên tuổi 
khoa học lẫy lừng ít có ngay cả ở các đại học lớn 
phương Tây. Hơn nữa, tình trạng học phiệt thời 
Lưxenco đã qua rồi, xu hướng dân chủ hóa xã hội 
đang phát triển sau việc phê phán mạnh mẽ sùng 
bái cá nhân Stalin, nên nói chung không khí học 
thuật ở Liên Xô thời đó khá lành mạnh. Anh Bửu 
đánh giá đúng tình hình này từ sớm nên đã có ý 
thức tận dụng mọi chuyến công tác ra nước ngoài 
(chuyến đi Pháp khoảng thời gian 1945-46, những chuyến công tác chính thức ở Liên Xô và 
các nước Đông Âu, cho đến cả thư từ trao đổi với nghiên cứu sinh Việt Nam đang học ở Liên 
Xô (tuy khi đó còn ít), để xây dựng những kênh liên lạc cá nhân nhưng hữu hiệu với giới khoa 
học ở nước ngoài, qua đó theo dõi và kịp thời cập nhật thông tin về tình hình tổng quát cũng 
như các xu hướng chính của khoa học, công nghệ thế giới. Như những nhà khoa học từng 
trải, anh hiểu rằng trong hoạt động khoa học, những kênh liên lạc không chính thức (nhưng 
chân tình) với bạn bè đồng nghiệp có giá trị gấp nhiều lần những quan hệ nhà nước chính 
thức (và cũng lắm khi hình thức).  

Chính quan niệm đúng đắn đó đã giúp nhiều cho công tác lãnh đạo khoa học của anh. Dù ở 
cương vị Tổng thư ký Ủy ban Khoa học hay Bộ trưởng Đại học anh luôn là một nhà lãnh đạo 
có đầu óc chiến lược, biết nhìn xa trông rộng. Với khả năng giao tiếp tuyệt vời, anh có rất 
nhiều bạn bè trong giới bác học ở các nước, về nhiều ngành khác nhau chứ không chỉ về 
toán là sở trường của anh.  

Tôi đã có lần chứng kiến khả năng xử trí mềm dẻo khôn khéo của anh trong dịp đón tiếp 
Grothendieck (huy chương Fields 1966), một nhà toán học thiên tài, nhưng tính tình khá bất 
thường. Nguyên từ lâu Grothendieck đã kịch liệt phản đối cuộc chiến tranh leo thang của Mỹ 
chống Việt Nam nên năm 1968, để biểu lộ sự phẫn nộ đối với cuộc chiến tranh ấy và bày tỏ 
cảm tình với nhân dân Việt Nam, ông đã ngỏ lời tặng ta cả số tiền thưởng của huy chương 
Fields và mong muốn sang thăm và giúp đỡ giảng dạy 4 tuần ở Đại học Hà Nội, mặc dù lúc 
đó Mỹ đang ném bom ác liệt miền Bắc. Vừa đến Hà Nội Grothendieck đề nghị được gặp 
ngay một gia đình ở Hà Nội để trao một gói quà do một người bạn Việt Nam nhờ ông 
chuyển giúp. Dễ hiểu, vì lý do an ninh khắt khe thời chiến, yêu cầu đó của ông bị từ chối. Thế 
là ông nổi giận đùng đùng và để phản đối, tối đó ông thẳng thừng không đến dự buổi đầu 
tiên Bộ trưởng Đại học tiếp và chiêu đãi ông ở khách sạn. Chờ mãi không thấy ông đến, cuối 
cùng buổi tiếp và chiêu đãi thất bại. Mọi người lo lắng cho buổi giảng khai mạc ngày mai của 
ông, đã được loan báo và chắc chắn sẽ có rất đông người đến nghe. Thế nhưng khi giới thiệu 
khai mạc buổi giảng đó, anh Bửu vẫn không tiếc lời ca ngợi và cảm ơn ông, sau đó chủ với 

Trong mấy chục năm qua, tôi chưa 
thấy có thời kỳ nào đời sống học 
thuật hào hứng như những năm 
1959-1964 khi anh Bửu làm Tổng Thư 
ký  Ủy ban Khoa học. 
Cũng chính trong thời kỳ này đã có 
một phong trào ứng dụng khoa học 
mà sau này nhìn lại được đánh giá là 
hiếm thấy trong lịch sử các nước 
chậm phát triển. 
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khách chuyện trò vui vẻ, tự nhiên như không. Càng về sau khách và chủ càng tỏ ra thông cảm 
và quý mến nhau hơn. Sau này khi về Paris, trước một cử tọa đông kỷ lục, Grothendieck đã kể 
lại chuyến đi Việt Nam với rất nhiều thiện cảm và ngưỡng mộ đối với nhân dân Việt Nam và 
đặc biệt đối với ông Bộ trưởng Đại học.  

Sau Grothendieck đến lượt L. Schwartz thăm Việt Nam và lần này anh Bửu đã kết thân thật sự 
với nhà toán học lỗi lạc này (huy chương Fields 1950, thầy của Grothendieck) mà cũng là 
người đã luôn luôn sát cánh với nhân dân Việt Nam trong suốt hành trình Việt Nam chiến 
đấu giành độc lập. Một nhân vật khác cũng nên nhắc đến ở đây từng có ấn tượng sâu sắc về 
anh Bửu là nhà ngôn ngữ học Mỹ Chomsky khi ông sang thăm và nói chuyện cho chuyên gia 
ngôn ngữ ở Hà Nội. Giữa lúc người phiên dịch đang lúng túng thì trước sự vô cùng ngạc 
nhiên của Chomsky, ông Bộ trưởng Đại học bình tĩnh bước lên tự làm nhiệm vụ phiên dịch 
trực tiếp, và làm việc này xuất sắc đến mức tạo thêm nhiều hứng thú bất ngờ cho buổi trình 
bày khoa học vốn có vẻ khô khan, khó hiểu ban đầu. 

Anh Bửu đã từng được Giáo sư L. Schwartz nhận xét rất nghiêm túc là một trong những Bộ 
trưởng Đại học xuất sắc nhất mà ông từng được biết. Dĩ nhiên đó là dựa trên trình độ năng 
lực khoa học vượt trội đối với nhiệm vụ nhưng tôi nghĩ trước hết là nhờ năng lực ấy đi đôi với 
cái tâm thật sự trong sáng, tấm lòng rộng mở, thương yêu bao dung đối với mọi người, nhất 
là người yếu thế và người trẻ, biết sống tử tế, có nguyên tắc, có trách nhiệm, không hẹp hòi 
cực đoan nhưng cũng không ba phải, luôn hướng tới gần như say mê cái mới, cái đẹp, cái 
chân thật, cái cao cả, cho nên tư duy năng động, uyển chuyển, không xơ cứng, luôn hiện đại. 
Không phải anh không có thiếu sót nhầm lẫn, nhưng điều đáng quý là anh dễ nhận ra sai lầm 
của mình, và khi đó không trốn tránh trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác. Chính nhờ 
thế mà dù phải lãnh đạo đại học trong một giai đoạn khó khăn, khi bên cạnh anh và ở cấp 
cao hơn anh đã có chiều hướng ngả theo tư duy cực đoan Mao-ít, với những cuộc thanh 
trừng bất công tàn bạo dưới danh nghĩa chống xét lại, mà anh vẫn kiên trì thực hiện thành 
công một số chính sách, biện pháp quản lý bảo đảm công bằng, dân chủ, nghiêm minh. Rất 
tiếc cho đất nước, cuối cùng bản thân anh đã phải trả cái giá khá đắt cho những gì tốt đẹp, 
đúng đắn, nhân văn anh đã làm cho đại học. Mãi đến gần đây, khi hội nhập quốc tế mới thấy 
rõ đại học đã xuống cấp thảm hại một phần vì cái giá đó. 

Trở lại những kỷ niệm khó quên của tôi với anh Bửu, tôi không thể không nhắc đến thời tôi 
cùng với anh Thiêm đã mong muốn mang những kinh nghiệm xây dựng học thuật ở Liên Xô 
về ứng dụng trong nước. Anh Bửu trên cương vị của mình đã hết lòng ủng hộ những ý tưởng 
và chủ trương của chúng tôi. Từ những việc như tổ chức các seminar khoa học, hội nghị khoa 
học, tổ chức phản biện và bảo vệ luận án (chính cái từ “phản biện” mà ngày nay được dùng 
rộng rãi trong xã hội đã xuất hiện đầu tiên trong hoàn cảnh này), biên soạn và xuất bản tạp 
chí khoa học để trao đổi quốc tế, thành lập Hội Toán học, tổ chức những buổi nói chuyện 
khoa học cho công chúng rộng rãi, cho đến việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức hiện đại 
cho thầy giáo toán, mở các lớp chuyên toán, tham gia Olympic Toán quốc tế, v.v. tất cả 
những ý kiến đề nghị của chúng tôi đều được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt thành của anh, 
nhờ đó trong một thời gian ngắn, không khí học thuật sôi nổi từ ngành toán đã lan rộng 
nhanh chóng sang các ngành khác. Tôi còn nhớ thời đó cứ vài ba tuần lễ có một buổi nói 
chuyện khoa học ở trụ sở 39 Trần Hưng Đạo, thường vào buổi tối mà người nghe vẫn rất 
đông, ngồi kín cả phòng. Những bài giảng chuyên đề cho cán bộ giảng dạy đại học và các 
buổi giảng toán cho học sinh phổ thông cũng vậy. Hằng tuần vào tối thứ năm tôi giảng 
chuyên đề về lý thuyết độ đo, một bộ môn rất trừu tượng, mà sau mấy tháng số người dự 
(phần lớn là cán bộ giảng dạy toán ở đại học) vẫn đông đủ gần như buổi đầu tiên. Trong mấy 
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chục năm tôi chưa thấy có thời kỳ nào đời sống học thuật hào hứng như những năm 1959-
1964 khi anh Bửu làm Tổng thư ký Ủy ban Khoa học. 

Sau thời kỳ Nhân văn - Giai phẩm, đã có cuộc vận động trong giới trí thức đại học từ bỏ tháp 
ngà, đi vào thực tế để tìm cách đưa kiến thức ra ứng dụng. Qua sách báo tiếng Nga tôi được 
biết một ngành học ứng dụng có tên operations research (vận trù học) ra đời ở Mỹ, Anh 
trong Thế chiến II để phân tích tìm ra phương án tối ưu (đạt hiệu quả cao nhất) cho từng tác 
vụ cụ thể. Ngành học này sử dụng kết hợp thống kê với lý thuyết tối ưu, đặc biệt là lý thuyết 
linear programming (quy hoạch tuyến tính), sau chiến tranh đã có nhiều ứng dụng thành 
công trong kinh tế và đời sống. Vừa lúc đó, tin tức từ Trung Quốc cho hay, dưới sự lãnh đạo 
của nhà toán học lừng danh Hoa-La-Canh, một cuộc vận động áp dụng vận trù học (VTH) 
đang diễn ra rầm rộ khắp Trung Quốc. Thời đó quan hệ giữa ta với Trung Quốc rất tốt, nên 
nhân anh Bửu sắp có chuyến thăm Trung Quốc, tôi nhờ anh sang đó gặp gỡ các nhà toán 
học và tìm hiểu cụ thể về cuộc vận động này xem họ có những kinh nghiệm gì chúng ta có 
thể tham khảo, học tập. Tôi biết mỗi chuyến đi nước ngoài của anh đều rất bận rộn và phiền 
phức về lễ nghi, nên không dám mong đợi nhiều, chỉ mong có được vài thông tin tổng quát. 
Nhưng không ngờ, chuyến ấy anh mang về chuyển ngay cho tôi cả một đống tài liệu dày 
cộp, gồm những ghi chép rất tỉ mỉ của bản thân anh trong các buổi gặp và hỏi chuyện các 
bạn đồng nghiệp Trung Quốc về VTH, kèm theo đầy đủ các tài liệu liên quan chủ yếu bằng 
tiếng Trung Quốc. Tôi thầm nghĩ giá bản thân tôi được giao làm mỗi việc ấy trong một 
chuyến đi chắc chắn cũng không thể làm tốt hơn. Cách đối xử thân tình với mọi người, sẵn 
sàng giúp đỡ bất cứ ai cần đến, không câu nệ việc lớn việc nhỏ, không tính toán thời gian, 
công sức, kể cả tiền, nhất là đối với cán bộ khoa học, đó là một tính cách khác biệt nữa của 
anh Bửu.  

Chính nhờ sự giúp đỡ hiệu quả đó của anh mà từ những năm đầu thập kỷ 60 thế kỷ trước, 
một phong trào sâu rộng áp dụng vận trù học đã lôi cuốn hàng nghìn người khắp các ngành 
tham gia. Ảnh hưởng phong trào này đã khiến nhiều người nước ngoài không khỏi ngạc 
nhiên nhưng có lẽ tôi sẽ kể chi tiết về chuyện này trong một dịp khác. 
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