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Nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4

MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG

Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 
từng được đế quốc Mỹ tiến hành 
với tham vọng: triệt tiêu phong 

trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, dung 
dưỡng bè lũ ngụy quyền tay sai để dần thôn 
tính miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, 
biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và 
căn cứ quân sự của Mỹ, tạo lập phòng tuyến 
ngăn chặn chủ nghĩa xã hội ở châu Á...

Tuy nhiên, những mưu toan xấu xa và phi 
lý đó đã không bao giờ thực hiện được. Sau 
thất bại thảm hại của các cuộc “chiến tranh 
đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, nhất là thất 
bại của cuộc tập kích chiến lược bằng máy 
bay B52 ném bom Hà Nội, Hải Phòng và 
một số tỉnh miền Bắc cuối năm 1972, trước 
sức ép mạnh mẽ của dư luận quốc tế, ngày 
27/1/1973 Mỹ đã phải ký Hiệp định Paris, 

buộc rút hết quân khỏi miền Nam, dù vẫn bảo 
kê chế độ ngụy quyền Sài Gòn nhằm thực thi 
chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Đánh giá đúng âm mưu của Mỹ và bọn tay 
sai, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (Khóa III) đã nhận định: “... Bất kể 
trong tình huống nào, con đường giành thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam là con đường vũ 
lực”. Do vậy, phải nắm vững chiến lược tấn 
công, kiên quyết đấu tranh trên cả 3 mặt trận: 
quân sự - chính trị - ngoại giao, tiến lên giành 
toàn thắng.

Đương đầu với cuộc tổng tiến công và nổi 
dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân miền 
Nam, sau khi bại trận ở Buôn Ma Thuột (Dak 
Lak), bè lũ ngụy quyền tan tác, phải bỏ vùng 
chiến lược Tây Nguyên, rồi mất dần hết các 
tỉnh Nam Trung Bộ và phải chạy dạt về co cụm, 
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cố thủ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với 
trung tâm là Sài Gòn. Ngày 14/4/1975, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở 
Chiến dịch Hồ Chí Minh. Ngày 26/4, bắt đầu 
Chiến dịch. Ngày 30/4, quân Giải phóng từ 
5 hướng ồ ạt tiến vào giải phóng Sài Gòn. 
11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Tổng thống 
ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu 
hàng vô điều kiện, Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử đại thắng. Những ngày đầu tháng 
5/1975, ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ, quân 
dân ta đã đồng loạt tấn công và nổi dậy, tiêu 
diệt và làm tan rã nốt lực lượng còn lại của 
chế độ ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn 
miền Nam Việt Nam.

Như vậy, trải qua 20 năm, nhân dân ta đã 
đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược kiểu 
thực dân mới, quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, 
ác liệt và tàn bạo nhất từ sau Chiến tranh 
Thế giới lần thứ hai. Đế quốc Mỹ đã đưa vào 
miền Nam nước ta đội quân viễn chinh hơn 
600.000 tên làm nòng cốt cho hơn 1 triệu tên 

ngụy. Nếu tính cả số lính ở nước ngoài khác 
(chư hầu) tham chiến tại Việt Nam thì chúng 
đã sử dụng hơn 800.000 quân, ném xuống 
lãnh thổ nước ta 7.850.000 tấn bom và tiêu 
tốn tổng cộng tới 352 tỷ USD.

Thắng lợi của cuộc Tổng Tiến công và Nổi 
dậy mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc oanh 
liệt 30 năm kháng chiến gian khổ của dân 
tộc ta (1945-1975). Thắng lợi này chấm dứt 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế 
quốc trên đất nước Việt Nam, làm cho Tổ 
quốc ta độc lập, hai miền Bắc Nam thống 
nhất vẹn toàn, bước theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. Nó cũng góp phần quan trọng vào 
sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới 
chống áp bức và nô dịch, để vươn tới độc 
lập, tự do, công bằng, dân chủ, văn minh, 
đồng thời làm thất bại chiến lược toàn cầu 
của Mỹ, làm chao đảo vị thế bá chủ của Hợp 
chúng quốc Hoa Kỳ trên thế giới sau chiến 
tranh Việt Nam.
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Trong “Lời kêu gọi” tuyên bố khi Quốc tế 
Cộng sản I được thành lập năm 1861, lãnh tụ 
Karl Marx đã nói nhiều đến việc phải rút ngắn 
thời gian lao động trong ngày. Đại hội lần thứ 
nhất của Quốc tế Cộng sản I họp ở Geneve 
(Thụy Sĩ) tháng 4/1864 coi vấn đề đấu tranh 
cho ngày làm việc 8 giờ là một nhiệm vụ quan 
trọng trước mắt. Sau đó, tại Đại hội lần thứ 
hai ở London (Anh), Eugene Dupond - người 
thay mặt Karl Marx - đã đưa ra một dự thảo 
nghị quyết đòi thực hiện ngày làm 8 giờ.

 Những công nhân viên chức người Anh 
di cư sang Mỹ làm ăn đã mang tới nước này 
phong trào đấu tranh đòi làm việc 8 giờ một 
ngày. Năm 1868, nhà cầm quyền Mỹ buộc 
phải ban hành đạo luật ấn định ngày làm 8 
giờ trong các cơ quan, xí nghiệp nhà nước; 
nhưng ở các xí nghiệp tư, công nhân vẫn 
phải làm việc từ 11 đến 12 giờ mỗi ngày.

Tháng 1/1884, tại thành phố công nghiệp 
lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ 
thông qua nghị quyết nêu rõ: “... Từ ngày 
1/5/1886, ngày lao động của tất cả các công 
nhân sẽ là 8 giờ”. Sở dĩ chọn ngày ấy là do 
hàng năm, hợp đồng mới giữa thợ và chủ 
được ký vào ngày 1/5 và để bọn chủ tư bản 
biết trước quyết định của công nhân mà không 
kiếm cớ chối từ. Đến ngày 1/5/1886, khắp 
nơi công nhân mang biểu ngữ: “Từ nay trở đi 
không người thợ nào phải làm việc quá 8 giờ 
một ngày”, “Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 
giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập”. Gần 5.000 cuộc 
bãi công với khoảng 340.000 công nhân tham 
gia đã nổ ra trên toàn nước Mỹ. Ngay trong 

hôm đó, ở Washington, New York, Baltimore, 
Boston... đã có 125.000 công nhân giành 
được quyền ngày chỉ làm 8 giờ. Tại Thành 
phố Chicago, cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra 
hết sức ác liệt. Ngày 1/5, toàn thể công nhân 
Chicago nghỉ việc, xuống đường biểu tình đòi 
làm việc 8 giờ. Những hôm sau, 40.000 công 
nhân vẫn tiếp tục bãi công. Bọn chủ đuổi 
những công nhân bãi công, thuê người làm ở 
các thành phố bên cạnh đến, thuê bọn khiêu 
khích và cảnh sát đàn áp, phá hoại cuộc đấu 
tranh của công nhân. Nhiều xung đột dữ dội 
xảy ra làm hàng trăm công nhân chết và bị 
thương, các thủ lĩnh công đoàn bị bắt... Báo 
cáo của Liên đoàn Lao động Mỹ xác nhận: 
“Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có 
một cuộc nổi dậy mạnh mẽ, toàn diện trong 
quần chúng công nghiệp đến như vậy”.

Ngày 14/7/1889, Quốc tế Cộng sản II 
được thành lập ở Paris (Pháp), dưới sự lãnh 
đạo của Friedrich Engels và Đại hội lần thứ 
nhất của Quốc tế Cộng sản II đã quyết định 
lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương 
lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp 
vô sản các nước. Từ đó, ngày 1/5 trở thành 
Ngày Quốc tế Lao động, ngày đấu tranh của 
giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu 
dương lực lượng, ngày hội của công nhân và 
nhân dân lao động toàn thế giới.

Ở nước ta, ngày 1/5/1925, lần đầu tiên 
bộ phận vô sản, cần lao Việt Nam tổ chức, 
hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động. Từ đây, 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt 
Nam đã lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đỉnh 

Nhân kỷ niệm

Ngày Quốc tế Lao động

An Hòa
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cao của phong trào đấu tranh chống thực dân 
- đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, 
giành những quyền lợi kinh tế - xã hội. Vào 
ngày này, trên khắp ba miền Bắc - Trung - 
Nam, người lao động đều tiến hành rầm rộ 
mít tinh, biểu tình với sự xuất hiện cờ đỏ búa 
liềm, truyền đơn đòi tăng lương, giảm giờ 
làm, bỏ lệ đánh công nhân, hoãn sưu thuế 
cho nông dân… Lịch sử đấu tranh cách mạng 
đã ghi dấu ấn về những cuộc biểu tình, bãi 
công tiêu biểu của công nhân tại Nhà máy 
điện Yên Phụ (Hà Nội), Nhà máy xi măng Hải 
Phòng (Hải Phòng), Mỏ than Hòn Gai, Cẩm 
Phả (Quảng Ninh)… ở Bắc Kỳ. Còn nổi bật 
ở Nam Kỳ là công nhân Nhà máy điện Chợ 
Quán (Sài Gòn), Nhà máy xe lửa Dĩ An, nông 
dân Đức Hòa (Long An), Cao Lãnh (Đồng 
Tháp), Chợ Mới (An Giang) và tại nhiều tỉnh 
đòi bỏ sưu, hoãn thuế… Và tại Trung Kỳ, từ 
Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam đến 
Khánh Hòa, Bình Thuận, nông dân cũng nổi 
dậy đấu tranh chống sưu cao thuế nặng. 
Phong trào đấu tranh ở Nghệ An, Hà Tĩnh mở 
đầu với cuộc biểu tình lớn ngày 1/5/1930 tại 
Thành phố Vinh - Bến Thủy: công nhân Nhà 
máy xe lửa Tràng Thi, nhà máy cưa, nhà máy 
diêm, nhà máy cá hộp, nhà máy điện cùng 
với nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nghi 
Lộc sát cánh bên nhau biểu tình đấu tranh 
đòi tăng lương, bớt giờ làm, phản đối chính 
sách khủng bố của đế quốc và tay sai, đòi bồi 
thường thiệt hại cho các gia đình bị tàn sát 
trong Cuộc bạo động Yên Bái, ủng hộ cuộc 
đấu tranh của Nhà máy sợi Nam Định. Phong 
trào đấu tranh tại Nghệ An nhanh chóng lan 
sang các huyện của Hà Tĩnh, làm nên cao trào 
cách mạng tiêu biểu (Xôviết Nghệ Tĩnh) năm 
1930-1931. Còn tại Hà Nội, ngày 1/5/1938, 
một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn 
người đã diễn ra ở khu Đấu xảo với sự tham 
gia của 25 ngành, giới: thợ hỏa xa, thợ in, 
nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, 
nhà báo... Đây là cuộc mít tinh lớn nhất trong 
thời kỳ vận động dân chủ (1936-1939), một 
cuộc biểu dương hùng hậu sức mạnh đoàn 
kết của nhân dân lao động. 

Sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ra đời, ngày 18/2/1946 Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Sắc lệnh số 22 quy định những ngày 
nghỉ Tết, kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo, trong 
đó ghi nhận ngày 1/5 là một trong những 
ngày quốc lễ lớn, nhân dân lao động được 
nghỉ ngơi. Ngày 29/4/1946, Bác ký Sắc lệnh 
số 56 quyết định để công nhân, nhân viên 
được nghỉ nhưng có hưởng lương đầy đủ 
trong Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và trong 
ngày đó, ai vì điều kiện khách quan của công 
việc không thể nghỉ được thì sẽ hưởng lương 
gấp đôi. Ngày 1/5/1946, Bác ra lời kêu gọi 
trong đó xác nhận: “Ở nước ta lần này là lần 
đầu mà đồng bào ta, anh chị em lao động ta 
được tự do đón tiếp ngày 1/5… Đối với chúng 
ta nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng 
ngày này chẳng những là ngày tết lao động, 
mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn 
kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để 
kiến thiết nước nhà.Đoàn kết để xây dựng 
một đời sống mới”.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực 
dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946-1975), ở các 
vùng bị địch tạm chiếm, cuộc đấu tranh của 
nhân dân lao động để đòi quyền lợi, độc lập, 
dân chủ, tự do nhân kỷ niệm ngày 1/5 cũng 
thường diễn ra sôi nổi và có khi rất quyết 
liệt. Cuộc biểu dương lực lượng trong ngày 
1/5/1961 của 16.000 công nhân Sài Gòn, 
Chợ Lớn chào mừng sự ra đời của Liên hiệp 
Công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam là 
một minh chứng điển hình.

Từ khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất Tổ quốc (tháng 5/1975) và nhất là 
từ khi khởi đầu công cuộc đổi mới toàn diện 
(tháng 12/1986), ngày 1/5 đã trở thành ngày 
hội lớn của nhân dân Việt Nam, ngày biểu 
dương sức mạnh của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, quyết tâm thực hiện thành 
công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đồng thời, đó 
cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị 
với giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của 
hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.
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Hành trình đến với chân lý
của Hồ Chí Minh đầu thế kỷ XX

Từ thành phố này, 
Người đã ra đi tìm 
chân lý cho dân 

tộc, cho đất nước Việt Nam 
đến thế kỷ XX. Không có 
ai đưa tiễn, không có bạn 
đồng hành, không dựa vào 
người khác, không theo các 
bậc tiền nhân, Văn Ba chọn 
cho mình một lối đi thẳng 
vào cuộc sống. Trải qua lao 
động, kiếm sống, quan sát, 
khảo nghiệm; không nhờ 
vả, trông cậy vào nước này, 
nước khác, “Ông nọ bà 
kia”; không giáo điều, mọt 
sách, tầm chương trích cú, 
sao chép, rập khuôn máy 
móc, Nguyễn Ái Quốc đã 
tìm được chân lý cho dân 
tộc Việt Nam. Muốn cứu 
nước và giải phóng dân 
tộc, không có con đường 
nào khác cách mạng vô 
sản! Hồ Chí Minh vận dụng 
và phát triển sáng tạo thành 
hiện thực cách mạng sinh 
động: Không có gì quý hơn 
độc lập tự do và chủ nghĩa 

xã hội. Một trăm năm từ 
ngày Người ra đi, đất nước 
Việt Nam vẫn đang tiếp tục 
hành trình theo chân lý 
của Người, anh hùng giải 
phóng dân tộc, danh nhân 
văn hóa thế giới.

Không chịu được nỗi nhục 
mất nước, đã có nhiều người 
con của đất nước Việt Nam 
ra đi tìm đường cứu nước.
Nhưng thật trớ trêu, tất cả các 
con đường cứu nước đều trở 
nên bất lực trước sự tàn bạo 
của chế độ thực dân. Một nhà 
thơ đã viết đại ý rằng: 

Ông cha ta đấm nát tay 
trước cửa cuộc đời

Cửa vẫn đóng và đời im 
ỉm khoá!

Trước sự bế tắc của lịch 
sử đầu thế kỷ XX, có một con 
người đã làm thay đổi lịch sử, 
làm thay đổi cuộc đời. Con 
người đó là Văn Ba - Nguyễn 
Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Tại 
sao những người tiền bối, 
những người đương thời đều 
thất bại khi tìm con đường 

cứu nước? Vì sao những 
con đường cứu nước mà họ 
tìm được lại sai lầm, không 
phù hợp và thất bại? Vì sao 
Nguyễn Ái Quốc lại tìm được 
con đường cứu nước đúng 
đắn? Tục ngữ dân tộc Việt 
Nam có câu: Vạn sự khởi đầu 
nan! Cũng như nhiều người 
Việt Nam đương thời ra đi tìm 
đường cứu nước, cứu nhà, 
Văn Ba cũng ra đi tìm đường 
cứu nước. Nhưng khác với 
nhiều người ra đi, nhiều cuộc 
ra đi theo lối mòn, theo mốt, 
theo xu hướng hợp thời lúc 
bấy giờ, Văn Ba đã chọn lựa 
một sự ra đi hết sức độc đáo 
và sáng tạo. Kết quả của sự 
độc đáo và sáng tạo này là đã 
tìm được chân lý, tìm đúng 
sản phẩm mà nhân dân cần, 
lịch sử cần, đất nước cần. đó 
là con đường gắn giải phóng 
dân tộc với giải phóng giai 
cấp, giải phóng xã hội và 
giải phóng con người. Đó là 
chân lý độc lập dân tộc gắn 
với chủ nghĩa xã hội. Hành 

TS. Nguyễn Đình Cả
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trình đi tìm đến với chân lý 
của Người được thể hiện ở 
những dấu ấn sau:

Tự mình ra đi tìm đường 
cứu nước, không đi theo 
người khác, không có một 
tổ chức nào đỡ đầu, không 
dựa dẫm vào nước này, 
nước khác hay nhờ vả kêu 
gọi người khác giúp mình 
tìm con đường cứu nước, 
cứu nhà.

Không hô hào, kêu gọi ồn 
ào, hay tập hợp lực lượng 
để cứu nước cứu nhà như 
những người yêu nước tiền 
bối đã làm. Cũng không bó 
tay ôm gối, ngậm đắng nuốt 
cay ngồi nhìn giang sơn 
chìm đắm trong nỗi nhục 
mất nước. Càng không trốn 
chạy cuộc đời, vùi đầu vào 
chốn bồng lai, tiên cảnh “để 
nắng trôi đi oan uổng bấy 
nhiêu ngày”. Người thanh 
niên tuổi vừa bước qua tuổi 
20 Nguyễn Tất Thành đã ra 
đi tìm đường cứu nước vào 
ngày 5-6-1911 ở bến cảng 

Nhà Rồng - Thành phố Sài 
Gòn - Chợ Lớn (nay là Thành 
phố Hồ Chí Minh). Không 
có người đưa tiễn, không 
có người cưu mang, không 
theo một đường dây, một tổ 
chức nào bảo trợ, anh thanh 
niên với cái tên Văn Ba, nghề 
nghiệp là phụ bếp đã bắt đầu 
hành trình tìm đường cứu 
nước với vốn liếng không có 
gì khác hơn chính bản thân 
mình. Yếu tố tự thân, tự lực, 
tự cường như là một nhân tố 
tự nhiên của con người Việt 
Nam và cả dân tộc Việt Nam. 
Ra đi tìm đường cứu nước, 
Nguyễn Tất Thành xuất phát 
với yếu tố tự thân, tự mình 
tìm đường. Có rất nhiều cách 
thức và rất nhiều con đường 
để đi tìm chân lý. Bắt đầu tốt 
nhất, khởi đầu tốt nhất là sự 
khởi đầu trên cơ sở điều đã 
có, những nhân tố đã có. Sự 
sáng tạo đầu tiên trong hành 
trình tìm đường cứu nước 
của Nguyễn Tất Thành mang 
quy luật tự thân vận động. 

Chính sự khởi đầu đúng đắn 
và hợp quy luật này là cơ sở 
cho những thành công tiếp 
theo của Người trên hành 
trình tìm đường cứu nước. 
Với yếu tố tự thân này đã thể 
hiện được bản lĩnh, trí tuệ của 
một con người khi một thân 
một mình đối mặt với thế giới, 
đối mặt với những thách thức 
ở phía trước. Cũng từ yếu tố 
tự thân này, chúng ta bắt đầu 
nhìn thấy bóng dáng của một 
lãnh tụ, của một vĩ nhân, một 
người anh hùng.

Không ngờ cậy ai, nương 
nhờ người khác tìm lối, chỉ 
đường cho mình ở một lĩnh 
vực mà hầu như cả dân tộc 
và nhiều lớp người đã bất 
lực bó tay, đã thể hiện một ý 
chí mạnh mẽ, một khát vọng 
làm thay đổi cuộc đời và một 
trí tuệ đủ tri thức để tìm thấy 
con đường cách mạng. Thái 
độ tự tin của người thanh 
niên yêu nước Nguyễn Tất 
Thành trước những sóng 
gió của cuộc đời là kết quả 

Hành trình đến với chân lý
của Hồ Chí Minh đầu thế kỷ XX
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của cả một quá trình nhận 
thức cả về lý luận và thực 
tiễn con người, đất nước, kẻ 
thù, khả năng của mỗi giai 
cấp, tầng lớp, của nước này, 
nước khác trên thế giới. Chỉ 
khi thấy rõ như ban ngày bộ 
mặt thật một thế giới đầy mâu 
thuẫn và bí ẩn thì Nguyễn 
Ái Quốc mới đủ bản lĩnh để 
không phải dựa vào ai cả, 
cũng chẳng nhờ người nào 
hoặc nước nào đó giúp đỡ. 
Từ đây, chúng ta thấy rõ lòng 
kiêu hãnh và khát vọng cháy 
bỏng của Nguyễn Ái Quốc về 
một con đường cứu nước mới 
mà điểm đầu tiên là phải tự 
mình chinh phục, tự mình tìm 
ra. Đồng thời, việc tìm kiếm 
đó không bị lệ thuộc, không 
bị ảnh hưởng của các yếu tố 
bên ngoài, không do người 
khác gợi ý hay giúp đỡ mang 
lại. Dấu ấn sáng tạo đầu tiên 
của Nguyễn Ái Quốc trong 
hành trình tìm đường cứu 
nước không có gì xa lạ mà 
rất cụ thể, thiết thực. Điều đó 

bắt nguồn từ chính mình, tự 
mình, tin vào bản thân mình. 
Đây chính là tiền đề đầu tiên 
mở ra hướng tiếp cận và chọn 
lựa đúng đắn con đường cứu 
nước và giải phóng dân tộc 
của Người: muốn cứu nước 
và giải phóng dân tộc, không 
có con đường nào khác con 
đường cách mạng vô sản.

Đi vào cuộc sống, lao 
động, hoà mình vào trong 
đời sống của các tầng lớp  
nhân dân từ đó mở mang 
nhận thức, tìm ra chân lý 
cách mạng từ thực tiễn 
sinh động của đời sống, 
của các cuộc đấu tranh, 
các cuộc cách mạng.

Điểm khác biệt lớn nhất 
của Nguyễn Ái Quốc với hầu 
hết những người đã và đang 
ra đi tìm đường cứu nước lúc 
bấy giờ chính là ở sự xuất 
phát ban đầu của Người. 
Có rất nhiều con đường để 
đi ra nước ngoài, để đi tìm 
con đường cứu nước, nhưng 
cách thức và sự lựa chọn của 

Nguyễn Ái Quốc là hết sức 
độc đáo. Nói như vậy vì khi 
đề cập đến lý luận, đến con 
đường, chúng ta thường nghĩ 
đến cuốn sách này, tác phẩm 
nọ, nghĩ đến lý luận này, 
trường phái kia, ít ai cho rằng 
cứ lao động đi, làm việc đi thì 
sẽ có lý luận, sẽ tìm được lý 
luận. Vì thế, khi Văn Ba nói 
với những người bạn của 
mình là ra đi tìm đường cứu 
nước thì họ rất ngạc nhiên, 
nghi ngờ. Họ không thể nhận 
thức được rằng câu trả lời 
chân thành cụ thể của người 
phụ bếp trên con tàu buôn 
năm xưa là cơ sở cho một 
tư tưởng lớn, là tiền đề cho 
việc nhận thức lý luận khoa 
học. Các nhà lý luận Mác - 
Lênin đã khẳng định: Thực 
tiễn là tiêu chuẩn của chân 
lý. Nguyễn Ái Quốc đã sớm 
nhận ra được quy luật này. 
Không thể có một thứ đường 
lối, một thứ lý luận được hình 
thành từ... lý luận.Nếu có thì 
đó là kinh viên chủ nghĩa, là 
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giáo điều máy móc, là tầm 
chương trích cú chứ không 
phải là chân lý khoa học. Lý 
luận khoa học là thứ lý luận 
được tổng kết từ thực tiễn.
Các nhà yêu nước Việt Nam 
trước đó dù đã đọc nhiều 
sách lý luận, tham khảo nhiều 
kinh nghiệm cách mạng, học 
hỏi cách thức tổ chức đấu 
tranh. Nhưng tất cả những 
thứ đó đều nằm trên các bàn 
giấy, trang sách vở, trong 
các kho tư liệu, thư viện hay 
các dinh thư, tư thất sang 
trọng. Những loại lý luận đó 
đều không thể áp dụng, vận 
dụng hoặc có thể đi vào cuộc 
đời. Đi vào đời sống, đi vào 
lao động, hòa mình vào cùng 
với các giai cấp, các tầng 
lớp người lao động, người 
thanh niên Nguyễn Ái Quốc 
đã đi tìm ra những chân lý 
vô cùng đơn giản nhưng giá 
trị thì cực kỳ to lớn. Chân lý 
đó là: những người lao động, 
những người bị bóc lột bất 
luận da vàng hay da trắng, 

da đen và dù ở thuộc địa hay 
ở chính quốc thì họ cũng đều 
là người làm thuê, là người 
bị bóc lột, họ đều là bạn, là 
đồng chí. Còn chủ nghĩa tư 
bản dù ở chính quốc hay ở 
thuộc địa thì cũng là kẻ bóc 
lột, là kẻ thù của nhân dân 
lao động. Mác và Ăngghen 
là những người thuộc tầng 
lớp trên của xã hội. Nhưng tư 
tưởng, tình cảm và trí tuệ của 
các ông đều thuộc về giai cấp 
công nhân và những người 
lao động. Nguyễn Ái Quốc từ 
một học sinh, từ tầng lớp trên 
đã hoà mình vào với những 
người lao động. Người đã 
từng là công nhân, nhân viên, 
phóng viên, làm bếp... Cũng 
từ địa vị là người công nhân, 
là người lao động, Nguyễn Ái 
Quốc nhận thức được sức 
mạnh của sự đoàn kết, tính kỷ 
luật, sự giác ngộ và khả năng 
cách mạng của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động. 
Đây là cơ sở cho sự chuyển 
hoá từ chủ nghĩa yêu nước 

đến với chủ nghĩa quốc tế 
của giai cấp công nhân. Con 
đường đến với lý luận cách 
mạng của Nguyễn Ái Quốc là 
con đường lao động và thông 
qua lao động. Mười năm ra đi 
tìm đường cứu nước cũng là 
mười năm người thanh niên 
yêu nước Nguyễn Ái Quốc 
lao động miệt mài, chăm chỉ. 
Lao động để kiếm sống, lao 
động để tìm hiểu, lao động 
để học tập, lao động để giác 
ngộ, rèn luyện bản lĩnh và trí 
tuệ, lao động để tìm ra chân 
lý khoa học cách mạng. Đó là 
một chặng đường lao động 
đạc biệt của Nguyễn Ái Quốc 
với một sản phẩm là chân lý 
cách mạng cho toàn dân tộc..

Nguyễn Ái Quốc tham 
gia hoạt động chính trị, 
tiếp cận với các trường 
phái cách mạng, các luồng 
tư tưởng, khảo nghiệm 
tính chân thực của các 
cuộc cách mạng, lựa 
chọn sang lọc nghiên cứu 
cả hình thức, nội dung và 

Hành trình đến với chân lý
của Hồ Chí Minh đầu thế kỷ XX
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hiệu quả để chọn đúng 
con đường mà cả dân tộc 
Việt Nam đang chờ đón, 
tránh được giáo điều, rập 
khuôn, máy móc.

Người Việt Nam có câu 
cách ngôn: Đi một ngày đàng 
học một sàng khôn! Đi qua 
3 đại dương, 4 châu lục, 29 
quốc gia trong hành trình tìm 
đường cứu nước, điều mà 
Nguyễn Ái Quốc thu được 
là gì? Trong lời tâm sự với 
những người bạn trên hành 
trình đi ra nước ngoài, anh 
thanh niên Văn Ba đã nói: tôi 
đi ra nước ngoài, xem các 
nước họ làm như thế nào, từ 
đó mà học tập, chọn lọc rồi về 
cùng nhân dân, đất nước làm 
cách mạng. Đến nước Pháp, 
Người đặt ra câu hỏi: tự do, 
bình đẳng, bác ái ở đâu? Đất 
nước Mỹ, Người đến chân 
tượng Thần Tự Do để xem 
thế giới tự do là như thế nào, 
văn minh là thế nào khi vào 
khu lao động HácLem, và 
những khu nhà tồi tàn phía 

sau sự hào nhoáng của các 
toà nhà sang trọng, được coi 
là thế giới tự do? Đến châu 
Phi, Người đồng cảm với thân 
phận của những người nô lệ 
da đen. Họ cũng là những 
anh Pha, chị Dậu trong Tắt 
đèn của Ngô Tất Tố ở Việt 
Nam. Từ quan sát chiêm 
nghiệm cuộc sống, Nguyễn 
Ái Quốc nhận ra đâu là cách 
mạng chân chính, đâu là cách 
mạng đầu lưỡi, cách mạng 
nửa vời. Như là cái duyên của 
dân tộc và thời đại, giữa lúc 
người thanh niên Nguyễn Ái 
Quốc đang trong hành trình 
tìm đường cứu nước thì cách 
mạng tháng Mười Nga 1917 
nổ ra. Đây là “mười ngày 
rung chuyển thế giới”. Châu 
Âu vốn là quê hương của các 
cuộc cách mạng đã bùng nổ 
ra một cách mạng vạch thời 
đại. Sự kiện này tác động hết 
sức mạnh mẽ đến việc chọn 
lựa con đường cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc. Tuy chưa 
thật rõ ràng và cụ thể, nhưng 

Nguyễn Ái Quốc đã đặt tất cả 
niềm tin và hy vọng của bản 
thân mình vào sự kiện lịch sử 
đặc biệt này. Sau cách mạng 
tháng Mười Nga thành công, 
tháng 3-1919 Quốc tế Cộng 
sản do V.I Lênin sáng lập đã 
dương lên ngọn cờ đấu tranh 
cho giai cấp công nhân trên 
toàn thế giới. Để rồi khi cầm 
trên tay bài báo của V.I Lênin: 
Sơ thảo lần thứ nhất, luận 
cương về các vấn đề dân tộc 
và thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc 
đã không dấu được niềm 
hạnh phúc vô bờ. Cụm từ 
cách mạng thuộc địa là điều 
mà Nguyễn Ái Quốc đang cần 
và cả dân tộc Việt Nam cũng 
đang chờ đợi. Bài báo nhỏ 
của V.I Lênin, nhưng nó là cái 
“cẩm nang” cho phong trào 
cách mạng thuộc địa, trong 
đó có cách mạng Việt Nam. 
Mười năm đi tìm con đường 
cứu nước của Nguyễn Ái 
Quốc là 10 năm lao động, học 
tập, từng bước trưởng thành 
trong nhận thức, trong tư duy 
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về con đường cách mạng cho 
dân tộc. Chọn con đường 
nào cho dân tộc Việt Nam? 
Lực lượng ở đâu cho cuộc 
cách mạng? Dùng phương 
cách gì để tiến hành thắng 
lợi? Cùng với lao động, học 
tập, tham gia hoạt động chính 
trị, tư duy về con đường cách 
mạng Việt Nam cứ dần dần 
hình thành. Chọn lựa, sàng 
lọc các cuộc cách mạng ở 
các nước tư sản, Người nhận 
thấy các cuộc cách mạng ấy 
làm không đến nơi. Khi cách 
mạng tháng Mười Nga thành 
công, Người đã hướng về 
cuộc cách mạng này.Nhưng 
cách mạng Nga vẫn khác so 
cách mạng Việt Nam vì Nga 
là một nước tư bản lớn. Ở đó 
giai cấp công nhân lớn mạnh, 
có đảng tiến bộ, có lãnh tụ V.I 
Lênin thiên tài... Rồi như là 
sự “tình cờ” của lịch sử, khi 
V.I. Lênin viết Sơ thảo lần thứ 
nhất luận cương về các dân 
tộc thuộc địa thì nhà cách 
mạng Nguyễn Ái Quốc  đã 

chín muồi trên con đường 
khảo nghiệm, tìm kiếm lý luận 
cách mạng. Kết thúc chặng 
đượng hành trình tìm đường 
cứu nước với cẩm nang về 
cách mạng thuộc địa, Nguyễn 
Ái Quốc cũng đồng thời trở 
thành người cộng sản. Dấu 
ấn lớn nhất trong hành trình 
tìm đường cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc không chỉ 
là tìm được con đường cứu 
nước mới, mà cũng chính từ 
hành trình ấy đã hình thành 
một con người, một tài năng, 
một nhân cách, một lãnh tụ 
thiên tài cho cách mạng Việt 
Nam. Thành quả của Nguyễn 
Ái Quốc trong hành trình tìm 
đường cứu nước trước hết 
xuất phát từ lòng yêu nước 
và khát vọng cứu nước của 
tuổi trẻ.Đây là một sự dấn 
thân và hiến thân cho dân 
tộc, cho đất nước. Một câu 
ngạn ngữ của người Phương 
Tây nói dại ý rằng: Hãy làm 
đi khi chúng ta còn trẻ! Chính 
sự hiến thân dũng cảm 

của tuổi trẻ đã làm nên một 
Nguyễn Ái Quốc - ngôi sao 
sáng nhất trên bầu trời cách 
mạng Việt Nam đầu thế kỷ 
XX. Kết quả này của Nguyễn 
Ái Quốc còn xuất phát từ sức 
mạnh và trí tuệ siêu việt của 
một thiên tài! Để có những 
phút giấy thăng hoa khi tiếp 
cận trực tiếp với Bản Sơ thảo 
lần thứ nhất luận cương về 
các dân tộc thuộc địa của 
V. I Lênin, người thanh niên 
Nguyễn Ái Quốc đã đi hết 
tuổi trẻ của mình, đã sử dụng 
toàn bộ quãng đường trong 
sáng nhất, toàn vẹn nhất, 
mạnh mẽ nhất cả về thể lực 
và trí lực cho việc tìm ra con 
đường cứu nước. Sự chọn 
lựa con đường cứu nước của 
Nguyễn Ái Quốc  cũng chính 
là sự chọn lựa của chính lịch 
sử dân tộc Việt Nam đầu thế 
kỷ XX. Từ sự lựa chọn này, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, nhân 
dân Việt Nam đã hiện thực 
hoá con đường cứu nước 
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của Nguyễn Ái Quốc thành 
cách mạng tháng Tám 1945 
lật nhào chế độ thực dân 
phong kiến, cháy lên ngọn 
lửa chống ngoại xâm để quét 
sạch lũ đế quốc lang sói trên 
đất nước ta và tiến hành công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội với đổi mới đang nở hoa 
kết trái.

Kỷ niệm 115 năm ngày 
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 
nước, chúng ta trở về với sự 
mở đầu sáng tạo của chính 
Người không có gì khác hơn 
là muốn hiểu sâu hơn tư 
tưởng cách mạng của Người, 
muốn nhận thức được nhiều 
hơn giá trị khoa học của con 
đường cứu nước do Người 
chọn lựa, mang lại cho nhân 
dân Việt Nam. Người anh 
hùng dân tộc Hồ Chí Minh 
đã mang lại cho dân tộc ta 
con đường cứu nước, cứu 
nhà. Lẽ nào Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã cứu được nước nhà 
thoát khỏi nô lệ lầm than để 
đến với độc lập hoà bình 

mà chúng ta lại không xây 
dựng được đất nước “đàng 
hoàng hơn, to đẹp hơn” 
như ý nguyện dang dở của 
Người. Đất nước ta đang đổi 
mới, cùng với lý luận Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã trở thành cơ sở, nền tảng 
và kim chỉ nam cho toàn bộ 
hoạt động của đất nước. 

Kỷ niệm 115 năm ngày 
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu 
nước 1911 - 2016, toàn Đảng, 
toàn dân đang tiếp tục đẩy 
mạnh cuộc vận động học tập 
và làm theo tấm gương đạo 
đức của Người và thực hiện 
Nghị quyết đại hội  lần thứ 
12 của Đảng. Cùng với cuộc 
vận động này, cần phải tiếp 
tục đẩy mạnh việc nghiên 
cứu, vận dụng tư tưởng Hồ 
Chí Minh vào sự nghiệp đổi 
mới. Đặc biệt trong di sản tư 
tưởng của Người cần nhấn 
mạnh những vấn đề cơ bản 
như đề cao hiệu quả kinh tế 
xã hội một cách thiết thực, 
coi trọng tính nhân văn, chủ 

nghĩa nhân văn, giá trị đạo 
đức của con người; xây 
dựng Đảng, đội ngũ cán bộ 
vừa hồng, vừa chuyên, đoàn 
kết, dân chủ trên cơ sở của 
luật pháp, triệt để chống 
tham nhũng và những tiêu 
cực của xã hội trong quá 
trình phát triển. Đồng thời, 
cần phải đẩy mạnh công 
tác nghiên cứu lý luận, tăng 
cường tổng kết thực tiễn, 
phát triển điểm sáng, điểm 
tốt ở các sơ sở, địa phương 
để bổ sung và phát triển lý 
luận, đề xuất cái mới, cách 
làm mới tiếp tục bổ sung lý 
luận cho con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Vận dụng thành 
công tư tưởng Hồ Chí Minh 
vào công cuộc xây dựng đất 
nước hiện nay chính là sự 
tiếp tục và phát huy kết quả 
tìm đường cứu nước đầy 
sáng tạo của Người ở đầu 
thế kỷ XX.

Hành trình đến với chân lý
của Hồ Chí Minh đầu thế kỷ XX
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130 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 – 1/5/2016)

Hòa cùng không khí những ngày 
mùa xuân tháng Tư lịch sử trên 
thành phố mang tên Bác, sáng 

28/4/2016, tại Hội trường lớn trường đại học 
Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
(số 1, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) đã 
diễn ra lễ kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng 
Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 
- 30/4/2016), 130 năm ngày Quốc tế Lao 
động (1/5/1886 - 1/5/2016) và vòng Chung 
kết hội thi tìm hiểu Lịch sử Đảng qua các kỳ 
đại hội.

Đến dự lễ kỷ niệm, phía Đảng ủy Khối 
các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp 
Chuyên nghiệp có sự hiện diện của đồng 
chí Lê Ngọc Hạnh - Trưởng Ban Tuyên 
giáo Đảng ủy Khối; về phía Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu nhà trường có sự hiện diện của 
NGƯT.PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Bí thư Đảng 
ủy - Hiệu trưởng, PGS.TS. Lê Hiếu Giang - 
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng, ThS. 
Trương Thị Hiền - Trưởng Ban Tuyên giáo 
Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng. Cùng quý thầy, 
cô là lãnh đạo và phụ trách chuyên môn từ 
các đơn vị phòng, khoa, ban, trung tâm, viện 
và trường học trực thuộc nhà trường, đông 

đảo các bạn Đoàn viên Thanh niên, sinh 
viên cũng có mặt trong không gian xúc động, 
thành kính của buổi lễ.

Trong diễn văn chào mừng kỷ niệm, 
NGƯT.PGS.TS. Đỗ Văn Dũng đã ôn lại 
những trang sử hào hùng có cả máu, nước 
mắt và hoa của dân tộc vào những thời khắc 
quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi 
dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi 
hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi 

PGS. TS. Đỗ Văn Dũng đọc diễn văn kỷ niệm và chúc mừng

Hoàng Nhi – Giáng Tiên
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vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi 
đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ 
đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết 
thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa.

Trải qua 41 năm, đất nước dần thay da đổi 
thịt, vết thương chiến tranh dần được phục 
hồi khép lại quá khứ, Việt Nam trong những 
ngày tháng Tư này là Việt Nam của hội nhập, 
người bạn nghĩa tình, đối tác tinh cậy, thành 
viên có trách nhiệm và vị thế ngày càng được 
nâng cao trên trường quốc tế. 

Và 41 năm ấy, trường đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn song 
hành cùng sự vươn mình của đất nước.Ngay 
trong bài diễn văn, NGƯT.PGS.TS. Đỗ Văn 
Dũng đã bày tỏ sự vui mừng, gửi lời chúc và 
cảm ơn đên toàn thể đại gia đình Sư phạm Kỹ 
thuật với cùng lúc có 3 chương trình đầu tiên 
được đánh giá AUN-QA, trong đó có chương 
trình Công nghệ Kỹ thuật ô tô là ngành đầu 
tiên của Việt Nam đạt chuẩn khu vực. Đây 
cũng là một bước tiến, một thành tích, một 
bước ngoặt ghi vào lịch sử nhà trường khi 
chúng ta đã vươn ra tầm khu vực. Cảm ơn nỗ 
lực rất lớn không chỉ riêng CB-GV khoa Điện 
Điện tử, Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí Động 
lực mà của cả trường ta trong suốt 
một năm chuẩn bị. Hy vọng cuối 
năm sẽ có thêm ngành Xây dựng 
gia nhập các ngành được đánh giá 
AUN-QA.

Hòa chung với việc kỷ niệm 41 
năm ngày giải phóng hoàn toàn 
miền Nam thống nhất đất nước 
trong những ngày này hàng năm 
cứ đến 1/5, nhân dân lao động trên 
toàn thế giới lại háo hức tổ chức kỷ 
niệm ngày Quốc tế lao động, ngày 
hội của những người lao động yêu 
chuộng hòa bình.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày 
Quốc tế Lao động (01/5/1886-

01/5/2016) Thầy cũng đã ôn lại lịch sử về 
ngày của những người lao động. Cùng trong 
không khí ấy, đội ngũ giảng viên, CBVC và 
học sinh sinh viên trường tự hào, phấn đấu 
để không ngừng lớn mạnh cả về số lượng 
và chất lượng. Trình độ học vấn, chuyên 
môn của cán bộ công nhân viên nhà trường 
đang không ngừng được nâng cao. Toàn thể 
công nhân, viên chức, cán bộ và học sinh 
sinh viên trường tuyệt đối tin tưởng vào vai 
trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích 
cực vào các phong trào thi đua, nâng cao 
năng lực chuyên môn, gặt hái nhiều thành 
quả trong hoạt động dạy và học, nghiên cứu, 
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh 
tế xã hội phát triển.

Ngay sau buổi lễ kỷ niệm, vòng chung kết 
trao giải hội thi Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng 
sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội được diễn 
ra với sự tranh tài sôi nổi của 6 đội thi đến 
từ hai bảng, Sinh viên và Các bộ viên chức. 
Bảng Sinh viên gồm ba đội Kinh tế 1 (Khoa 
Kinh tế), Điện - Điện tử 1 (Khoa Điện - Điện 
tử) và ĐT CLC1(Khoa Đào tạo Chất lượng 
cao). Bảng Cán bộ viên chức gồm ba đội: 
Chi bộ 04 - Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Chi bộ 
06 - Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm 
và Chi bộ 10 - Phòng Kế hoạch Tài chính. 
Trước đó, Hội thi đã diễn ra vòng thi trắc 

Đông đảo thầy cô giáo, CBVC, HSSV đến dự lễ và cổ vũ vòng thi Chung kết
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nghiệm online trong tháng 3 với hơn 5000 
lượt cá nhân tham gia thi và vòng sơ tuyển 
ngày 02/4/2016 với 44 đội thi chọn ra 18 đội 
nổi bật bước vào vòng bán kết diễn ra sôi 
động ngày 21/4 vừa qua.

Ở vòng chung kết, thành phần Ban Giám 
khảo gồm: đồng chí Lê Ngọc Hạnh - Trưởng 
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, TS.Nguyễn 
Đình Cả - Trưởng Khoa Lý luận chính trị, 
ThS. Nguyễn Thị Phượng - Chủ nhiệm Bộ 
môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Lý luận 
chính trị.

Hội thi Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam qua các kỳ Đại hội là hoạt động 
thiết thực chào mừng thành công Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ khối các trường Đại học 
- Cao đẳng & Trung cấp chuyên nghiệp lần 
thứ V (2015 - 2020), Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X (2015 - 
2020) và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng (2016 - 2021). Thực hiện chỉ 
đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban 
Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại 
học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, 
tạo môi trường cho sinh viên cọ xát, chuẩn bị 
cho hội thi Olympic các môn Khoa học Mác 
- Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp khu vực 
do trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành 
phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức vào tháng 
10 sắp tới. 

Hội thi diễn ra với sự tranh tài quyết liệt 
giữa các đội trong hai bảng, các đội đã thể 
hiện sự chuẩn bị của rất kỹ mình qua những 
phần kiến thức và chiến lược phù hợp cho 
từng chặng. Với nội dung các câu hỏi của 
bốn phần thi Nhập môn tri thức, Vấn đề và 
sự kiện, Diễn đạt và trả lời, Tự hào và tiếp 
bước cùng phần thi không bắt buộc Câu hỏi 
thử thách đã giúp cho người xem có cơ hội 
điểm lại những thời khắc quan trọng của 
Đảng, những nhân vật và sự kiện lịch sử 
một cách trực quan, sinh động. Song song 
đó nắm bắt kịp thời những chủ trương, quan 
điểm, phương hướng của Đảng trong các 
vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và những thử 
thách vượt ra ngoài biên giới quốc gia trong 
tầm nhìn đến năm 2020.

Kết quả hội thi:
- Bảng sinh viên: Giải nhất thuộc về khoa 

Kinh tế, Giải nhì thuộc về khoa ĐT CLC, thứ 
3 là khoa Điện - Điện tử. 

- Bảng Cán bộ viên chức: Giải nhất thuộc 
về Phòng Kế hoạch Tài chính, Giải nhì thuộc 
Khoa Cơ khí Chế tạo máy và giải ba thuộc  
khoa CNHH&TP.

Hội thi kết thúc nhưng không khí sôi 
động hòa cùng tinh thần của 41 năm 
ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước và Quốc tế 1/5 bất diệt vẫn còn 
vang mãi.

Trao giải đồng đội cho 3 đội HSSV Trao giải đồng đội cho 3 đội CBVC
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Sáng 27/4/2016, tại phòng họp 
2, tầng 6, tòa nhà Trung tâm, 
trong buổi giao lưu trò chuyện 

“Ngọn nến không bao giờ tắt”, Nhà giáo 
Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, thầy giáo - nhà 
văn viết chữ bằng chân, đã có dịp trò 
chuyện với hơn 200 sinh viên trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM về 
quá trình phấn đấu vươn lên qua bao 
gian khó của mình, trong hoàn cảnh cả 
hai tay đều bị liệt. Chương trình được 
Trung tâm Dịch vụ Sinh viên, CLB Sinh 
viên Kinh tế ESCUTE (khoa Kinh tế), 
trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên 
SACUTE và công ty Cổ phần Đào tạo 
và Truyền thông Sài Gòn STMC phối 
hợp tổ chức.

Trong sinh hoạt bình thường của 
cuộc sống, đôi tay không phải lúc nào 
cũng dễ dàng làm được tất cả mọi việc, 
vậy làm thế nào để dùng đôi chân thay 
thế? Từ những việc nhỏ nhất như đánh 
răng, rửa mặt, chải đầu đến viết chữ, 
cắt hoa, gõ máy tính…? Hàng ngàn thao 
tác là hàng ngàn lần kiên trì, đau đớn, 
thất bại và quyết tâm. Mỗi ngày, mỗi 
tháng, mỗi năm, nghị lực kiên cường 
đã biến đôi chân anh Nguyễn Ngọc Ký 
trở nên khéo léo phi thường, đôi chân 
ấy đã làm được những việc mà rất - 
rất nhiều người có đôi tay bình thường 
không làm được. Anh đã trở thành thầy 
Nguyễn Ngọc Ký nổi tiếng. Thầy đã viết 
chữ, thêu thùa rất đẹp, đánh máy tính 
rất nhanh… Trước hàng trăm đôi mắt 

Nhà giáo ưu tú NGUYỄN NGỌC KÝ –

NGỌN NẾN NGHỊ LỰC KHÔNG BAO GIỜ TẮT
Tin: Bùi Thu Anh 

Ảnh: Nguyễn Anh Chiến

Hoạt động đầu giờ: các bạn sinh viên cùng làm
bức tranh cuộn giấy “Ngọn nến không bao giờ tắt”

để tặng thầy Nguyễn Ngọc Ký

Hoạt động đầu giờ: Giảng viên Tâm lý học
Hoàng Thị Thu Hiền (Viện Sư phạm Kỹ thuật)

giới thiệu về các tấm gương vượt khó trên thế giới 

Sinh viên bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ và trân trọng 
nỗ lực phi thường của thầy Nguyễn Ngọc Ký
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ngưỡng mộ của các bạn sinh viên, thầy 
đã dùng kéo cắt hoa và viết thư pháp 
chữ “Nhẫn” tặng các khán giả nhiệt tình 
yêu quý.

Từng ngày qua đi là một ngày nỗ 
lực. Thầy Ký không những đã đạt giải 
5 kỳ thi Học sinh giỏi Toán Quốc gia, 
mà còn có bằng Cử nhân Ngữ văn, ĐH 
Tổng hợp Hà Nội. Chính nhân vật Pavel 
Korchagin trong tiểu thuyết “Thép đã tôi 
thế đấy” đã truyền cho thầy tình yêu đối 
với văn chương để chuyển từ chuyên 
Toán sang học văn. Pavel bị bệnh sốt 
thương hàn và bị bại liệt, vôi hóa cột 
sống, phải ngồi xe lăn, nhưng anh cảm 
thấy mình không được quyền lùi bước 
trước khó khăn và chuyển sang viết 
sách với ngọn lửa và chất thép đã được 
tôi luyện ngày nào.

Nhận thấy tố chất văn chương trong 
tâm hồn thầy Ký, cố Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng đã động viên thầy trở về 
quê nhà giảng dạy, cống hiến cho quê 
hương và viết sách cho thiếu nhi. Từ 
đó đến nay, thầy Ký đã viết được 34 
đầu sách, nổi bật là các sách viết cho 
thiếu nhi. Trong đó, có các cuốn sách 
“Tôi học đại học”, “Biết học hết mình” 
mà các bạn sinh viên được cầm trên tay 
hôm nay.

Tâm sự về quá trình giảng dạy, thầy 
chia sẻ về quá trình viết bảng độc đáo 
của mình.Thầy viết sẵn tất cả bài học 
trên các tờ giấy to, rồi treo giấy lên và 
dùng chân điều khiển các đầu dây để 
lật các trang giấy. Ý tưởng sáng tạo thú 
vị này đã trở thành yếu tố thu hút các 
cô cậu học trò. Tuy nhiên, sâu xa hơn, 
thầy đã biến lớp học thành một thế giới 

Sinh viên hào hứng tìm kiếm 6 chữ M
mà thầy Nguyễn Ngọc Ký đúc kết được

Các bạn sinh viên vượt khó được BTC chương trình 
tặng quà và được thầy Nguyễn Ngọc Ký

động viên thăm hỏi và tặng sách

Thầy Nguyễn Ngọc Ký ký tặng sách bằng chân
cho sinh viên



17

TIN SỰ KIỆN

vui vẻ. Mỗi lần chuẩn bị lên lớp, thầy 
đều soạn giáo án 3 lần, bảo đảm cho 
học sinh của mình: “vui với các đã biết” 
trước để rồi tự các em sẽ biết “vui với 
cái chưa biết”.

Những câu chuyện cuốn hút về 
cuộc đời sóng gió của thầy đã được 
thầy kể lại bằng tâm hồn sáng trong 
và lạc quan, qua lời văn mượt mà 
và chất giọng du dương, khiến cho 
cả khán phòng say mê theo dõi. Từ 
giảng viên Tâm lý học Hoàng Thị Thu 
Hiền (Viện Sư phạm Kỹ thuật) đến các 
bạn sinh viên đều chia sẻ sự ngưỡng 
mộ nghị lực phi thường của thầy, xem 
thầy là một huyền thoại sống, một câu 
chuyện cổ tích giữa đời thường. Hình 
ảnh thầy đã đi vào tâm trí tuổi thơ của 
nhiều người, để rồi trở thành chỗ dựa 
tinh thần cho họ trong những lúc khó 
khăn trên đường đời sau này. Một 
sinh viên năm 3, khoa Cơ khí Chế tạo 
máy đã tâm sự với thầy về người cha 
bị liệt nửa người của mình và đã được 
thầy tặng cho đôi câu thơ: “Đời người 
như đám mây trôi. Cứ buồn là lỗ, cứ 
vui là lời”.

Cứ như thế, thầy đúc kết lại những 
bài học ngắn gọn cho mỗi bạn trẻ đặt 
câu hỏi hôm nay để sống vui, sống lạc 
quan và sống có ích. Thầy có biệt tài 
kết nối các từ thành nhóm từ để biến 
điều phức tạp thành đơn giản, để 
cho dễ hiểu, dễ nhớ. Thầy chỉ ra chữ 
“Nhẫn” chỉ cần bỏ dấu ngã sẽ trở thành 
chữ “Nhân”. Cặp chữ “cái Tâm” và “cái 
Tầm” cũng phải đi đôi với nhau để trở 
thành kim chỉ nam giải quyết tận gốc 
rễ các vấn đề của xã hội đương thời. 
Các bạn sinh viên cũng đã hào hứng 
cùng thầy tìm kiếm 6 chữ M luôn đồng 
hành trong cuộc đời mỗi người, đó là 

Mơ Mộng, Miệt Mài, Mưu Mẹo, Mạnh 
Mẽ, Mềm Mại và May Mắn.

Tổng kết lại cuộc đời tưởng như 
bất hạnh của mình, thầy vẫn cảm thấy 
may mắn. Tinh thần lạc quan, hài hước 
này đã chinh phục các bạn sinh viên 
hôm nay, khiến cho các bạn cảm thấy 
thầy thật gần gũi, ấm áp và thân tình. 
Cuối buổi giao lưu, rất nhiều bạn trẻ đã 
nán lại chụp hình, xin chữ ký, hỏi han, 
tâm sự với thầy Ký và được thầy dạy 
cho những bài học rất giản dị và dễ áp 
dụng vào đời thường, vẫn bằng cách 
nói chuyện hóm hỉnh và giọng nói nhẹ 
nhàng, truyền cảm như thường thấy. 
Thầy chỉ trở về khi đã thấm mệt và trời 
đã chuyển sang trưa.

Tạm biệt thầy Ký, nhưng ngọn lửa ý 
chí trong thầy đã được thắp lên trong 
tâm hồn của các bạn sinh viên, đặc 
biệt là 5 sinh viên vượt khó được nhận 
học bổng hôm nay.

Bức tranh được ghép từ hàng 
trăm mảnh giấy cuộn mà các bạn 
sinh viên đã cùng nhau làm trao 
tặng thầy có hình 3 ngọn nến không 
bao giờ tắt, như một lời hứa với thầy 
rằng: chúng con sẽ tiếp nối ngọn lửa 
nghị lực từ thầy, để biết đứng lên khi 
vấp ngã và dấn thân không mệt mỏi 
trên đường đời.

Bức tranh giấy cuộn “Ngọn nến không bao giờ tắt” 
thể hiện nỗ lực vượt khó không bao giờ dừng lại

của thế hệ trẻ, tiếp bước tấm gương
của thầy Nguyễn Ngọc Ký
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3
AUN-QACHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỦA ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM ĐẠT CHUẨN
Thu Thủy

Mạng lưới các trường ĐH Đông 
Nam Á (ASEAN University 
Network - AUN) đã tổ chức 

đánh giá chất lượng đào tạo của ba 
chương trình đào tạo tại Trường ĐH Sư 
phạm Kỹ thuật TP.HCM bao gồm Công 
nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ kỹ 
thuật Điện - Điện tử và Công nghệ kỹ 
thuật Ô tô từ ngày 15-17 tháng 3 năm 
2016. Theo thông tin chính thức từ tổ 
chức AUN, 3 chương trình đào tạo của 
Nhà trường đã đạt chuẩn chất lượng 
AUN-QA với số điểm như sau:

CNKT Điện – Điện Tử: 4.8 / 7 điểm.
CNKT Cơ điện tử: 4.7 / 7 điểm.
CNKT Ô tô: 4.7 / 7 điểm.
Mức điểm 4: Đạt yêu cầu của AUN.
Mức điểm 5: Vượt trên sự mong đợi 

của AUN.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà 

trường có 3 chương trình đào tạo được 
đồng thời đánh giá theo bộ chuẩn của 
tổ chức AUN và đã được công nhận đạt 
chuẩn với chất lượng tương đối đồng đều.
Với kết quả trên, ba ngành đào tạo của 

Nhà trường có số điểm thuộc top dẫn đầu 
theo ngành so với các ngành tương ứng 
đã được AUN-QA đánh giá tại Việt Nam kể 
từ 2009. 

Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy mạnh 
mẽ hoạt động hội nhập quốc tế, chương 
trình CNKT Công trình xây dựng thuộc 
khoa Xây dựng và Cơ học ứng dụng sẽ 
tiếp tục được tổ chức AUN đánh giá vào 
tháng 12/2016.

Mạng lưới các trường đại học Đông 
Nam Á (Asean University Network – AUN) 
được thành lập vào năm 1995, với mục 
tiêu thúc đẩy sự hiểu biết giữa các trường 
thành viên thông qua các hoạt động đào 
tạo, đánh giá chất lượng, tiến tới sự liên 
thông và công nhận lẫn nhau trong lĩnh 
vực học thuật. Trong giai đoạn hiện nay, 
AUN rất chú trọng đến công tác đánh giá 
chất lượng và các hoạt động như trao đổi 
giảng viên, sinh viên, liên thông đào tạo 
theo tín chỉ giữa các trường đại học. ĐH 
Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM đã trở thành 
một trong những thành viên liên kết của tổ 
chức AUN từ 7/2014.
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HỘI NGHỊ GIÁO DỤC
KỸ THUẬT VIỆT NAM VEEC 2016

Trong hai ngày 14 và 15/4/2016; tại 
thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra 
Hội nghị Giáo dục Kỹ thuật Việt Nam 

lần thứ IV - VEEC 2016. Năm nay chương 
trình hội nghị được trường Đại học Bang 
Arizona (ASU)  kết hợp với đối tác tại Việt 
Nam là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. 

Hội nghị là một trong những hoạt động 
thường niên của Liên minh Giáo dục Đại 
học ngành Kỹ thuật tại Việt Nam (HEEAP) 
nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo 
dục đại học, đặc biệt là các ngành trong lĩnh 
vực kỹ thuật.

Năm nay, với chủ đề: “Tính cạnh tranh 
của nguồn nhân lực - Quan hệ đối tác thúc 
đẩy kỹ năng và tiêu chuẩn vốn con người”, 
hội nghị xoáy sâu vào vấn đề nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của Việt Nam nhằm 
tăng cường khả năng cạnh tranh trong thời 
kì mới.  Phát biểu tại hội nghị có TS. Hà Hữu 
Phúc, Vụ trưởng –Giám đốc cơ quan đại diện 
Bộ GD-ĐT tại Tp.HCM; ngài Ted Osius, Đại 
sứ Mỹ tại Việt Nam; và các đại diện đến từ 
các đối tác của HEEAP như USAID, National 
Instruments, Intel, Microsoft, Oracle,…

Chương trình cũng là cơ hội để các đại diện 
đến từ các trường đại học – cao đẳng kỹ thuật 
danh tiếng của Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm 
trong quá trình đổi mới phương pháp giảng 
dạy đại học, trang bị các kĩ năng kiến thức cần 
thiết cho sinh viên. Qua các phiên họp toàn thể 
và các buổi thảo luận chuyên ngành, nhiều ý 
tưởng đổi mới đã được đưa ra thảo luận, phân 
tích, hứa hẹn mang lại nhiều thay đổi.

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành 
phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Nhiều cải cách 
trong trường bắt nguồn từ ASU. Việc thành 
lập Khoa Sáng tạo và Khởi nghiệp có thể xem 
là một ví dụ cụ thể. Bên cạnh đó, việc ứng 
dụng phương pháp học trực tuyến, học qua 
thiết bị di động và mô hình học kết hợp đã tạo 
ra một cuộc cách mạng trong văn hóa dạy và 
học tại trường”.

Lê Bảo Toàn
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Sau 5 năm thành lập, HEEAP đã hỗ trợ 
đào tạo cho hơn 400 giảng viên của các 
trường kỹ thuật tại Việt Nam, bên cạnh đó 
hàng trăm phần học bổng cho sinh viên trên 
khắp cả nước. VEEC cũng trở thành một sự 
kiện thường niên quan trọng tạo điều kiện để 
các cơ sở giáo dục có thể gặp gỡ thảo luận 
với bản thân các doanh nghiệp từ đó đề ra 
các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 
sinh viên.

T.H.T. Thơm – Hồng Nhung
Ở học kỳ này, sinh viên 

UTE đã được thử sức nhiều 
cuộc thi với những đột phá 
mới giúp các bạn học tiếng 
Anh thêm hứng thú và hiệu 
quả. Trong đó, 3 cuộc thi 
Speak Now, EOC và Spelling 
Bee đến từ 3 CLB Anh văn 
nòng cốt của trường đang 
thu hút sự chú ý đông đảo từ 
phía nhà trường và các bạn 
sinh viên.

Đầu tiên, từ rất sớm - ngày 
3/3/2016, cuộc thi Nói tiếng 
Anh Speak Now do CLB 
Anh văn Ký túc xá DEC tổ 
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chức đã khởi động vòng loại 
bằng hình thức thi online trên 
mạng Facebook với các clip 
nói tiếng Anh theo chủ đề mỗi 
tuần. Nhằm giúp các bạn sinh 
viên vượt qua nỗi sợ nói tiếng 
Anh - qua 7 tuần dự thi với các 
chủ đề thú vị, các bạn thí sinh 
không chỉ chứng tỏ khả năng 
nói tiếng Anh lưu loát, mà còn 
thể hiện quyết tâm chinh phục 
Anh văn “Muốn nói giỏi, đừng 
ngại sai” rất đáng khâm phục. 
Trải qua các vòng thi gay cấn: 
làm dự án, thuyết trình, phản 
biện bảo vệ dự án với chủ đề 
“LÀM SAO ĐỂ SV UTE TỰ 
TIN NÓI TIẾNG ANH?” trong 
đêm bán kết 08/5; thi đối đáp 
phản ứng nhanh - “Ơn giời 
cậu đây rồi” trong đêm chung 

kết 14/5 bạn Phạm Thị Ca 
Dao - Khoa Ngoại Ngữ UTE 
đã giành ngôi vị quán quân, 
về nhì là bạn Hà Đức Anh 
trường Sư Phạm Tp.HCM, 
giải ba thuộc về bạn Đào 
Mạnh Tiến Đạt - Khoa Cơ Khí 
Động Lực UTE, cuối cùng 
giải khuyến khích là bạn Phan 
Nguyễn Quang Huy, SV Khoa 
Ngoại Ngữ UTE.

Tiếp sau đó là cuộc thi EOC 
- English Olympic Contest 
được tổ chức thường niên 
bởi CLB Anh văn Giao tiếp 
Hội Sinh viên UTE - ESC.
Vòng loại đầu tiên vào ngày 
12-14/4/2016 với hình thức 
kiểm tra trên giấy đã chọn ra 
48 bạn có kết quả xuất sắc 
nhất để đi tiếp vào vòng bán 

kết. Sau vòng 
bán kết với hình 
thức thi làm clip 
theo chủ đề do 
BTC đưa ra, 
cuộc thi đã xác 
định được 3 đội 
thi xuất sắc tiến 
vào đêm chung 
kết 18.05 với 
nhiều phần thi 
hấp dẫn, thử 
thách khả năng 
tiếng Anh của 
các bạn sinh 
viên ở nhiều 
lĩnh vực: thuyết 
trình, phản 
biện, phát âm, 
kiến thức xã 
hội,… Kết quả, 
đội S.T.Flyers 
với các bạn 
SV đến từ ĐH 
KHXH-NV và 

Khoa Cơ khí Động lực SPKT 
giành giải nhất, đội V.C.D với 
các bạn đến từ Khoa Công 
nghệ Hóa - Thực phẩm và 
CLC SPKT đạt giải nhì, và 
giải ba thuộc về đội T.H.D 
với các bạn sinh viên đến từ 
Khoa Ngoại Ngữ và Cơ Khí 
Máy SPKT.

Cuối cùng nhưng không 
kém phần mới mẻ là cuộc thi 
Đánh vần tiếng Anh Spelling 
Bee do CLB Anh văn STEP 
UP khoa Ngoại Ngữ tổ chức. 
Vòng loại được tổ chức trong 
hai ngày 25-27/4/2016 với 
hình thức trả lời câu hỏi từ 
vựng và phát âm online trên 
hệ thống LMS Moddle của 
nhà trường. BTC đã chọn 
ra 100 thí sinh có số câu trả 
lời đúng nhiều nhất trong 
thời gian quy định để bước 
vào vòng bán kết với hình 
thức Rung chuông vàng. 
Trong đêm chung kết 12/5, 
4 thí sinh xuất sắc nhất đã 
giành được các giải thưởng 
giá trị của chương trình là 
Phạm Trường Nhân - ĐH 
SPKT - giải nhất; Nguyễn 
Quốc Trung- ĐH Công nghệ 
Thông tin - giải nhì. Nguyễn 
Lưu Nguyên Khánh - ĐH 
KHXH&NV - giải ba.

Hi vọng năm học sắp tới 
các bạn SV UTE tiếp tục 
đồng hành và học hỏi thêm 
nhiều hơn nữa từ các cuộc thi 
bổ ích này, hướng đến mục 
tiêu nâng cao năng lực ngoại 
ngữ cho sinh viên trường ta, 
xây dựng thương hiệu kỹ sư, 
cử nhân SPKT vững chuyên 
môn - giỏi ngoại ngữ, bản lĩnh 
hội nhập quốc tế.
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Ngọc Huyền
Ngày 11/3/2016, tại Hội đồng thi số 07 - 

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM 
đã diễn ra Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi 
nghề” giữa các trường trung cấp và cao đẳng 
là hoạt động thường niên do Thành Đoàn, Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo 
dục và Đào tạo Tp. HCM phối hợp thực hiện.

Đến với hội thi năm nay có các trường: 
Trung cấp Bến Thành, Cao đẳng nghề Kỹ 
thuật - Công nghệ Tp. HCM, Trung học Kỹ 
thuật thực hành - ĐH SPKT Tp. HCM, trung 
cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh và Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. HCM.

Đúng 8h, hội thi chính thức bắt đầu. Các 
thí sinh được chia thành nhiều đội, thực hành 
phần thi cắt may và thiết kế tại hai xưởng 
may số 1 và số 2.

Đến 15h30 cùng ngày, sau bảy tiếng đồng 
hồ căng thẳng, miệt mài và tập trung làm việc, 
các bài thi đã hoàn tất, cuộc thi kết thúc và 
chuyển sang giai đoạn tổng kết, chấm điểm.

Cuộc thi là sân chơi lớn cho các bạn sinh 
viên, học sinh thử sức trong 17 ngành nghề: 
Phục vụ nhà hàng, Phục vụ phòng, Hướng 
dẫn viên du lịch; Cơ điện tử, Điện công 
nghiệp, Điện tử, Điện lạnh, Hàn, Tiện, Công 
nghệ ôtô; Cắt may, Thiết kế thời trang, Thiết 
kế website,  Kế toán doanh nghiệp, Giáo viên 
mầm non, Điều dưỡng, Dược sĩ. Tham gia 
hội thi, các bạn thí sinh phải nắm chắc kiến 
thức lý thuyết, kiến thức xã hội liên quan đến 
ngành nghề của mình, đồng thời, với phần thi 
thực hành, các bạn phải chế tạo hay thiết kế 
ra sản phẩm theo yêu cầu của đề thi.

Ngoài tính hấp dẫn thường lệ, Hội thi lần 
này được sự quan tâm, cổ vũ đặc biệt của 
đông đảo các bạn sinh viên còn do có phần 
trình diễn thời trang đến từ các đơn vị dự thi.

Với trang phục đỏ ánh kim quý phái, Đội 
thi Trường trung cấp Bến Thành đã mang lại 
cho Ban Giám khảo và người xem một màn 
trình diễn khá ấn tượng. Dù chỉ có hai thành 
viên nam nhưng các bạn đã thành công khi 
tạo ra được một sự phá cách. Thiết kế độc 
đáo lấy cảm hứng từ  những bông hoa hồng, 
bộ trang phục dự thi của Cao đẳng nghề Kỹ 
thuật Công nghệ đã tôn lên được vẻ đẹp của 
người phụ nữ, mang đến cho người xem ấn 
tượng thật sâu sắc. Những bông hồng xinh 
tươi vừa khép lại, một sắc thu vàng dịu dàng 
ấm áp tỏa ra từ mẫu trang phục đến từ trường 
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tp. HCM tạo một 
cảm giác êm đềm, an lành như đứng trước 
người thiếu nữ đôi mươi xinh đẹp. Ngoài 
ra, đội thi này còn mang đến một mẫu thiết 
kế màu hồng phối hết sức ngọt ngào, thanh 
lịch. Cũng là màu hồng tươi tắn nhưng không 
đơn điệu và trùng lặp, mẫu trang phục của 
đội Trường Trung cấp Kinh tế Nguyễn Hữu 
Cảnh đã phô diễn hết vẻ lộng lẫy, quyến rũ 
làm khán giả ngất ngây. Khép lại màn trình 
diễn luôn sôi động là mẫu trang phục vô cùng 
quý phái, tôn lên nét đẹp tuyệt vời của người 
thiếu nữ Việt Nam mà Trường trung cấp Bến 
Thành đã mang đến hội thi.

Hội thi Học sinh - Sinh viên giỏi nghề lần 
VIII đã thành công tốt đẹp với những thiết kế 
theo chủ đề “Trang phục dự tiệc cho lứa tuổi 
18 - 35”. Các đội thi đã mang đến cho Ban 
Giám khảo và người xem những ấn tượng 
tuyệt vời. Các thí sinh đã thể hiện xuất sắc tài 
năng của những bạn trẻ đã và đang kế thừa, 
tiếp thu thành quả của thế hệ trước cùng với 
những sáng tạo của bản thân, hứa hẹn đem 
đến một nền thời trang mới phát triển hơn 
trong tương lai.

Sôi Nổi Hội Thi
Học Sinh, Sinh Viên

Giỏi Nghề 
Lần Thứ 8 Năm 2016
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MÔ HÌNH MỚI HỖ TRỢ
SINH VIÊN UTE HỌC NGOẠI NGỮ

Trần Hoàng Thị Thơm

Tiếp nối thành công của mô hình Anh văn Cộng đồng Mùa hè xanh 2015 do Đoàn 
Ttrường phối hợp với CLB Anh văn Ký túc xá DEC tổ chức, học kỳ này Đoàn Thanh 
niên, Hội sinh viên cùng Đoàn Khoa Ngoại Ngữ tiếp tục phát triển mô hình Tiếng Anh 

cộng đồng, với sự tham gia của 3 CLB Anh văn nòng cốt hoạt động hiệu quả nhất của trường: 
CLB Anh văn giao tiếp thuộc Hội Sinh viên - ESC, CLB Anh văn Khoa Ngoại Ngữ - STEP 
UP, CLB Anh văn Ký túc xá - DEC. Được mở rộng hơn về quy mô, hoàn thiện về chất lượng 
nội dung, với mục tiêu “Sẻ chia kiến thức, đón đầu hội nhập”, Tiếng Anh Cộng đồng 2016 là 
chương trình kết hợp từ  các dự án lớp học dành cho các đối tượng: trẻ em cơ nhỡ trên địa 
bàn quận 9, sinh viên UTE với 2 lớp Anh văn giao tiếp và luyện thi TOEIC.

Đầu tiên, lớp ôn tập các kỹ năng thi TOEIC do CLB Anh văn Ký túc xá đảm nhiệm là dự 
án đã được thử nghiệm với kết quả tiến bộ của học viên được ghi nhận trong chiến dịch 
Mùa hè xanh 2015, vinh dự nhận được bằng khen của Hội Sinh viên thành phố và Hiệu 
trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật. Đây là cơ sở để BTC tiếp tục mở rộng thí điểm với 
các dự án lớp học khác trong chương trình. Khai giảng ngày 11.4.2016, lớp tập trung vào kỹ 
năng nghe - kỹ năng gây khó khăn nhất cho sinh viên khi ôn luyện thi TOEIC. Để cung cấp 
căn bản từ đó sinh viên có thể tự học nâng cao thêm, khóa học được thiết kế cho trình độ 
begin và basic, với 12 buổi học tập trung giảng dạy kỹ năng phát âm cơ bản nhất dành cho 
người bắt đầu học tiếng Anh (lớp Beginners) và kỹ năng nghe của 2 phần đầu tiên trong bài 
thi nghe TOEIC 4 phần (lớp basic). Để thuận tiện cho sinh viên nội và ngoại trú tham gia, 
các lớp học được tổ chức song song tại trường và KTX D2 của SPKT.

Lớp học tiếp theo nhận được sự quan tâm khá lớn của sinh viên là lớp Anh văn giao tiếp, 
do CLB Anh văn Giao tiếp Hội sinh viên và CLB Anh văn khoa Ngoại Ngữ  STEP UP đảm 
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trách. Khóa học được thiết kế thành 12 buổi sinh hoạt theo chủ đề cung cấp cho người học 
những kiến thức đàm thoại Anh văn căn bản, trong môi trường vừa học vừa chơi thoải mái 
mà hiệu quả. Lớp sẽ chính thức triển khai vào ngày 12.05.2016, hứa hẹn đem lại làn gió mới 
cho phong trào tự học tiếng Anh giao tiếp của sinh viên UTE.

Cuối cùng, lớp Anh văn thiếu nhi do chính Đoàn Khoa Ngoại ngữ đảm nhiệm đánh dấu 
sự hợp tác hỗ trợ của Đoàn trường SPKT với Quận đoàn 9 và các Đoàn phường Tăng Nhơn 
Phú, Long Trường, Phú Hữu, Tân Phú A. Khóa học được tổ chức thành 4 lớp, thực hiện trong 
vòng 3 tháng (tháng 4 đến tháng 7 năm 2016), thực hiện giảng dạy các em thiếu nhi không 
có điều kiện đến trường những kiến thức Anh văn căn bản nhất: số đếm, bảng chữ cái, chào 
hỏi, … giúp các em tiếp cận với giáo dục căn bản, tạo điều kiện để các em có thể theo đuổi 
con đường học vấn sau này dễ dàng hơn.

Một nội dung quan trọng khác của chương trình là tư vấn chia sẻ kiến thức, tài liệu, kinh 
nghiệm học tiếng Anh online qua trang fanpage của chương trình 

English for All, cũng như chia sẻ thông tin các chương trình, 
cuộc thi, hoạt động hỗ trợ sinh viên học tiếng Anh của các 

đơn vị - đặc biệt là các CLB Anh văn trong trường: ESC, 
STEP UP, DEC, TOASTMASTER (Khoa Điện, điện tử), 

AEEC (Khoa Cơ khí động lực), FHQE (Khoa Chất 
lượng cao), CLB Anh văn TT DVSV, … giúp sinh 

viên có lựa chọn đa dạng trong việc tìm kiếm môi 
trường rèn luyện ngoại ngữ cho riêng mình.

Với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng, mà trước 
hết là sinh viên UTE trau dồi nâng cao 

năng lực ngoại ngữ để đáp ứng chuẩn 
đầu ra của nhà trường cũng như yêu 

cầu của thị trường lao động, Tiếng 
Anh cộng đồng là mô hình hứa hẹn 

nhiều kết quả thiết thực. Đây cũng 
là chương trình đánh dấu sự hợp 
tác chung tay của các đơn vị 
nòng cốt của nhà trường trong 
phong trào trau dồi ngoại ngữ 
cho sinh viên: Đoàn Thanh 
niên, Hội Sinh viên, Khoa 
Ngoại ngữ, các CLB Anh 
văn. Đây là tiền đề hình 
thành cộng đồng học tiếng 
Anh ở UTE. Chúc chương 
trình sớm thu được những 
kết quả đáng mong đợi.
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DươngHuệ -  Thùy Diễm

Nhằm đánh dấu quá 
trình “40 năm - một 
chặng đường”, hành 

trình trưởng thành và phát 
triển phong trào thanh niên 
của Đoàn Trường ĐH SPKT 
Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 
vừa qua, trường ta đã diễn ra 
chuỗi hoạt động thu hút hơn 
1.500 trại sinh.

Hoạt động đầu tiên và diễn 
ra xuyên suốt toàn chương 
trình là Hội Trại truyền thống. 
Công tác chuẩn bị cho Hội 
Trại đã được chuẩn bị từ 
trước, sáng sớm ngày 26 
tháng 3 các cụm trại đã tập 
trung để dựng trại. Với 5 cụm 
trại bao gồm: cụm trại Trung 
tâm, cụm trại Song tử, cụm 
trại Nam Yết, cụm Sinh Tồn 

và cụm Trường Sa. Cùng 
với đó, Ban Tổ chức chương 
trình cũng gấp rút hoàn thành 
công việc, thiết lập sân khấu 
để chuẩn bị cho đêm hội lớn 
cũng chính là điểm nhấn của 
toàn bộ chương trình.

Bên cạnh công tác chuẩn 
bị cho đêm hội lớn, Đoàn 
Trường cũng đồng thời triển 
khai, giới thiệu những Công 
trình Thanh niên nhằm đóng 
góp vào sự phát triển của 
phong trào Đoàn, hỗ trợ và 
tạo điều kiện cho các bạn 
Thanh niên tham gia tình 
nguyện.

 Lễ khởi công xây dựng 
Cửa hàng Dịch vụ Tin học 
- Điện tử Thanh niên nhằm 
phục vụ, đáp ứng nhu cầu 

nghiên cứu, học tập của 
các bạn sinh viên, đồng thời 
tạo môi trường cho các bạn 
thanh niên trao đổi kiến thức 
chuyên ngành, tạo việc làm 
và là nơi thích hợp cho các 
bạn trau dồi những kỹ năng 
mềm cần thiết - đã được tiến 
hành.

Lễ ra mắt Trung tâm 
Truyền thông và Sự kiện 
(MECUTE) cũng được tổ 
chức trang trọng. Tiền thân 
là Tổ truyền thông Đoàn - 
Hội, với sự cố gắng của tất 
cả các thành viên, tổ đã và 
đang hoàn thành tốt nhiệm 
vụ tuyên truyền, giới thiệu và 
khuyến khích các bạn đoàn 
viên thanh niên tích cực tham 
gia các phong trào Đoàn 
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- Hội. Nhân ngày sinh của 
Đoàn, tổ đã chính thức được 
công nhận trở thành Trung 
tâm Văn hóa - Thông tin - Sự 
kiện của Đoàn trường.

Tiếp theo đó là lễ khánh 
thành các Công trình Thanh 
niên: Hệ thống đóng - ngắt 
đèn tự động ở nhà vệ sinh,… 
Hy vọng các công trình này 
sẽ đem lại lợi ích cho các bạn 
sinh viên, khuyến khích hơn 
nữa phong trào thi đua, cống 
hiến vì sự đi lên của trường 
ta nói riêng và của đất nước 
nói chung.

Hội trại truyền thống bắt 
đầu bằng những trò chơi 
mang tính đoàn kết, sáng tạo 
và đầy năng động. Các đội 
chơi đã tham gia một cách 
nhiệt tình tạo không khí cho 
hội trại thật sôi nổi.

Vào chiều cùng ngày, một 
sự kiện hết sức quan trọng 
đã diễn ra trong sự hồ hởi, 
mong đợi của tất cả sinh viên 
trường Đại học SPKT, đó là 
màn đồng diễn dân vũ “Tự 
hào thanh niên Việt Nam” 
- tiết mục đã  xác lập kỉ lục 
Guiness Việt Nam với sự 
tham gia của 3000 sinh viên 
trường Đại học SPKT.

Đáp lại những cố gắng 
của Ban Tổ chức chương 
trình, sự tập luyện tích cực 
cũng như tinh thần của các 
bạn sinh viên tham gia phá kỉ 
lục đồng diễn dân vũ, Đoàn 
trường đã vinh dự nhận được 
chứng nhận của Tổ chức Kỉ 

lục Việt Nam.
Được sự đồng ý của 

Thành Đoàn Tp.HCM, Ban 
Giám hiệu Nhà trường, Đoàn 
Trường ĐH SPKT đã long 
trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 85 
năm ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, 40 năm 
thành lập Đoàn trường SPKT 
và khai mạc Hội trại truyền 
thống “Sức sống mới’’ vào lúc 
18h cùng ngày.

Sau nghi thức Chào cờ, 
Quốc ca, Đoàn ca và tưởng 
niệm các anh hùng liệt sĩ - 
những người có công với Tổ 
quốc, đồng chí Phạm Hữu 
Thái - Đảng ủy viên, Bí thư 
Đoàn Trường Đại học SPKT 
đã lên phát biểu, khai mạc hội 
trại truyền thống.

Tiếp theo chương trình là 
Lễ tuyên dương 40 gương 
mặt Cán bộ Đoàn - Hội tiêu 
biểu trong hơn 1000 Cán 
bộ Đoàn - Hội các cấp trong 
trường nhằm tạo tinh thần 
cho các thế hệ Cán bộ Đoàn 
tiếp theo cũng như ghi nhận 
sự cống hiến của 40 gương 
mặt trên.

Trải qua 40 năm hình thành 
và phát triển, Đoàn trường 
Đại học SPKT đã giành được 
nhiều thành tích nổi bật. 
Bên cạnh sự quan tâm của 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà 
trường là sự đóng góp tích 
cực, nỗ lực, không ngần ngại 
khó khăn của các thế hệ Cán 
bộ Đoàn qua các thời kì. Để 
thể hiện sự biết ơn những 

cống hiến của những người 
đi trước, Đồng chí Phạm Hữu 
Thái đã trao biểu trưng vì Thế 
hệ trẻ cho các thầy cô.

Nhằm thể hiện sự đoàn 
kết, hữu nghị cũng như 
khát vọng của những con 
người làm công tác Đoàn - 
Hội, nghi thức rước đuốc kỉ 
niệm 85 năm thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh là một 
phần không thể thiếu trong 
Lễ khai mạc hội trại. 40 Cán 
bộ Đoàn tiêu biểu đã cùng 
giơ cao ngọn đuốc trên tay, 
với mong muốn hoạt động 
Đoàn - Hội ngày càng phát 
triển và vững mạnh.

Sau nghi thức rước đuốc 
là phần mong đợi nhất của 
các trại sinh.Các bạn được 
thỏa sức với nhiều trò chơi 
hấp dẫn, với chương trình 
đốt lửa trại và đêm không 
ngủ của những bạn tham gia 
trò chơi lớn. Các bạn đã nắm 
tay nhau cùng chạy quanh 
đống lửa. Nó không chỉ thể 
hiện khát vọng, nhiệt huyết 
của tuổi trẻ mà còn làm cho 
những con người xa lạ bỗng 
gần gũi với nhau hơn.

Chương trình Hội trại đã 
kết thúc rất thành công.Nó để 
lại trong mỗi chúng ta những 
kỉ niệm khó phai. Hãy cùng 
nhau cống hiến, đóng góp 
cho công tác Đoàn - Hội nói 
riêng và ngôi trường Đại học 
SPKT nói chung ngày càng 
phát triển và vững bước trong 
tương lai.


