
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC
SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHÀO XUÂN ẤT MÙI 2015
KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY

THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TIN SỐ 26

Tháng 2-2015



MỤC LỤC
 
1.LỜI BAN BIÊN TẬP   Trang 3
2.THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI  2015  Trang 4
3. DIỄN VĂN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY – HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG DỊP KỶ NIỆM 85 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ( 03/02/1930 – 03/02/2015) 
  Trang 5 – 9
4. HƠI THỞ BÓNG ĐÁ NGÀY XUÂN   Trang 10- 11
5. HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG VỚI DẤU MỐC 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI 
NHÂN DÂN VIỆT NAM ( 22/12/1944 – 22/12/2014)  Trang 12 – 13
6. HAI BÀI THƠ CỦA VUA MINH MẠNG VỀ DÊ  Trang 14 – 15
7. ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2015  Trang 16
8. NGÀY XUÂN CẢM THỨC VỀ THỜI GIAN  Trang 17
9. TẾT ẨM THỰC CÁC NƯỚC VÀ NÀNG ẤY  Trang 18 – 19
10. KỸ NĂNG MỀM VÀ CUỘC SỐNG TÂN CỬ NHÂN   Trang 20 – 22
11. TẢN MẠN VỀ SƯ PHỤ DÊ  Trang 23 – 24
12. LÀM VIỆC TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH  Trang 25 – 26
13. SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CHÀO ĐÓN NĂM ẤT MÙI 2015
  Trang 27 – 28
14. CHUYỆN VUI NĂM ẤT MÙI   Trang 29 – 30
15. MÙA XUÂN TUYỂN SINH  Trang 31 – 33
16. TÂM SỰ CÙNG TRƯỜNG  Trang 34
17. HỌC TIẾNG VIỆT BẰNG SÁCH LỊCH SỬ LÀO XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM
  Trang 35
18. GHI CHÉP VỀ ROBOT  TRANG 36
19. TẾT DƯƠNG LỊCH TRONG LÒNG NGƯỜI VIỆT – GALANIGHT 2014
  Trang 37
20. GIỚI TRẺ VÀ CÁC LOẠI BÁNH TRUYỀN THỐNG   Trang 38
21. CUNG ĐƯỜNG NẮNG VÀNG TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT
  Trang 39
22. BA MƯƠI NĂM ĐỔI MỚI KHỞI SẮC – MÙA XUÂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TẠI VIỆT 
NAM   Trang 40 – 41
23. CỔ TÍCH NĂM MÙI  Trang 42 – 43
24. MÙA XUÂN TRONG TIẾNG ĐÀN LỜI CA  Trang 44 – 45
25. HỎI VÀ ĐÁP   Trang 46 – 50
26. ĐÓN CHỜ MÙA ROBOT 2015  Trang 51 – 52



CHÀO XUÂN ẤT MÙI 2015

LỜI BAN BIÊN TẬP
Kính thưa quí độc giả!

 Cùng với cả nước, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang 
rộn ràng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2015) và hân hoan 
chào đón Tết Ất Mùi 2015, cũng tròn 40 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30/04/1975-
30/04/2015), Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM trở thành trường đầu ngành đào tạo 
những nhà giáo kĩ sư. Những mùa xuân thống nhất trở nên tròn vẹn hơn, hòa hợp hơn giữa 
thiên nhiên, đất trời và con người. Đây cũng là mùa Xuân đầu tiên Bản tin Sư phạm Kỹ 
thuật không ấn hành bản in giấy mà xuất bản dưới hình thức bản tin điện tử với nhiều đổi 
mới về nội dung nhằm thu hút hơn 27 ngàn độc giả sinh viên, 800 cán bộ giảng viên Nhà 
trường và những bạn đọc quan tâm tới những hoạt động của Nhà trường. 

Sinh viên đón Tết thường tụ hội nhau trong ánh lửa truyền thống tại sân trường để nhớ 
về quê hương, về gia đình. Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng với cả dân tộc, với mỗi gia 
đình, tâm trạng của những đứa  con xa nhà muôn ngàn cảm xúc.Tết sinh viên đã xóa đi mọi 
khoảng cách về địa lí, về tuổi tác, về cá tính của mỗi người, tất cả hòa chung niềm vui, nỗi 
nhớ trong cảm xúc của cả dân tộc. Ngôi nhà lớn Sư phạm Kỹ thuật đã che chở bao con người 
càng trở nên tươi mới hơn trong dịp Xuân. Ban Biên tập bản tin online Sư phạm Kỹ thuật 
trân trọng gửi lời chúc quí HSSV, giảng viên Nhà trường năm mới an khang, thịnh vượng, 
hanh thông, hạnh phúc và may mắn. 

Bản tin Xuân xoay quanh các nội dung trọng tâm của đất nước trong năm 2015, chào 
đón năm mới Ất Mùi, tiễn năm Nhâm Ngọ với những thành tích trên mọi lĩnh vực hoạt 
động của Nhà trường; Tết truyền thống - Đại lễ dân tộc luôn thắm đượm tình yêu lứa đôi, 
phong cách văn hóa đặc trưng, nghi lễ tốt đẹp … đã được duy trì qua hơn 4000 năm…; Kế 
hoạch phát triển nhà trường với hàng loạt những dự án lớn, việc nâng cao chất lượng giảng 
dạy đi kèm hiện đại hóa cơ sở vật chất, hội nhập quốc tế...; Hình ảnh người lính thời hậu 
chiến - những trí thức, những giảng viên buông súng cầm phấn đã góp phần xây dựng nên 
một Đại học Sư phạm Kỹ thuật lớn mạnh như ngày nay luôn hiện diện trong từng hơi thở 
của Nhà trường... Thời điểm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944 - 22/12/2014) đã trôi qua cách đây không lâu, bản tin cũng xin đăng tải một 
số bài viết về người lính năm xưa và công dân thời bình hôm nay.

Tất cả sẽ được thể hiện trong ấn phẩm online Xuân Sư phạm Kỹ thuật. 
Một lần nữa, kính chúc toàn thể quý vị độc giả một mùa xuân như ý.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2015
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Kính chào quí thầy cô, cán bộ viên chức nhà trường và các em học sinh - sinh viên thân mến!
Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, tôi chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường và 

các em sinh viên đã cùng nỗ lực để Trường ta đạt được những thành tích rất ấn tượng trong năm 2014. Chúng 
ta đã vinh dự được nhận bằng khen xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, 7 chương trình hành 
động của hiệu trưởng đã được triển khai.

 Sự thay đổi quá nhanh của trường trong năm vừa qua đã khiến công việc đôi khi quá tải, tất cả mọi 
người đều phải phấn đấu rất nhiều mới hoàn thành nhiệm vụ.Tuy vậy,để trường ta có thể trở thành 1 trong 150 
trường hàng đầu khu vực Đông Nam Á,chúng ta phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện các mục tiêu 
mà chúng ta đã đề ra.Trong năm tới,năng lực tiếng Anh của giảng viên và sinh viên trường ta phải được nâng 
lên 1 bước bởi năm 2015,chúng ta sẽ gia nhập thị trường kinh tế chung khu vực Đông Nam Á, lúc đó, sự dịch 
chuyển lao động trong khu vực sẽ diễn ra mạnh mẽ, vì vậy, tiếng Anh là mục tiêu vô cùng quan trọng.Trong 
những năm gần đây,với sự phát triển thần tốc của khoa học công nghệ, phong cách và văn hóa làm việc của 
con người đã thay đổi mạnh mẽ. Chính vì vậy cần phải thay đổi cách dạy,cách học,cách đánh giá cho phù hợp. 
Nhà trường mong rằng: Các thầy cô có kinh nghiệm và giảng viên trẻ sẽ đi đầu trong việc  áp dụng vừa học 
trên lớp vừa học online để đưa trường ta đi lên theo xu thế của thời đại. Phòng học digital studio là kết quả mà 
Trường đã nỗ lực với sự hỗ trợ từ chương trình Heap, là trường đầu tiên khu vực phía Nam có phòng học trực 
tuyến. Phương pháp giảng dạy truyền thống Face to face và Oline learning sẽ là phương hướng chính của Nhà 
trường. Trong thời đại mới, kiến thức của loài người thay đổi và phát triển liên tục, cần phải giúp sinh viên tìm 
hiểu thông tin, ứng dụng thông tin vào việc các em sẽ làm sau này.

Thực tế cho thấy, trong cuộc sống cũng như nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật, nếu quá phụ thuộc 
vào lí thuyết, vào việc học thuộc lòng sẽ làm giảm đi, thậm chí làm thui chột khả năng sáng tạo của con người.
Trong thế kỷ này, tốc độ phát triển của nhân loại, của mỗi quốc gia thể hiện ở khả năng sáng tạo, đây cũng 
chính là đặc điểm nền kinh tế tri thức.                         

Năm 2015, chúng ta có những việc lớn phải làm:
- Kiểm định 3 chương trình thuộc 3 khoa lớn: khoa Cơ khí Máy, khoa Điện, khoa Cơ khí Động lực với tiêu 

chuẩn AUN - QA. Để 3 chương trình này đánh giá, kiểm định chất lượng thành công cần có sự nỗ lực của toàn 
trường.

- Tiếp tục thực hiện triển khai KPi cho toàn bộ các phòng khoa ban trong Trường, tiếp tục đưa trường ta 
thành trung tâm học thuật khu vực với việc tổ chức các hội thảo, hội nghị và các bài báo khoa học. 

- Đặc biệt với vấn đề quản lý trường công theo mô hình trường tư, tức là tự chủ tài chánh, chúng ta có 
quyền hy vọng: Trường ta sẽ có đủ động lực, năng lực đầu tư và phát triển.

Một lần nữa, trước thềm năm mới 2015, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi xin cám ơn tất cả những đóng 
góp của toàn thể CB-GV-CNV và HS-SV vào những thành công lớn của trường trong năm qua. Xin chúc tất cả 
mọi người dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích,đặc biệt đạt được những mục tiêu riêng và chung 
đã đề ra để đưa Trường ta lên 1 tầm cao mới.
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HƯỚNG VỀ 70 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH
(02/09/1945 – 02/09/2015)

40 NĂM NƯỚC NHÀ THỐNG NHẤT
(30/04/1975 – 30/04/2015)

DIỄN VĂN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2015)

Kính thưa quí vị đại biểu, các đồng chí đảng viên, quý thầy cô cùng các em học 
sinh sinh viên thân mến!

Hòa trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ kinh tế-xã hội năm 2014,bước vào đầu năm mới 2015 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân 
tộc Ất Mùi, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ 
chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh - Một Đảng Cộng 
sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân 
dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân 
tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến 
bộ nhân loại. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức chính trị - xã hội và tập thể sư 
phạm Nhà trường tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Nhà trường, các đồng chí đảng viên, 
các thầy, cô giáo, cán bộ viên chức và các em sinh viên lời chúc sức khoẻ và lời chào mừng 
nồng nhiệt nhất.

Trong niềm vui, niềm tự hào hôm nay, trước hết, chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ 
và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người kế thừa và phát huy cao độ truyền thống 
đại đoàn kết - nguồn sức mạnh vô địch của dân tộc ta; Người sáng lập, lãnh đạo Đảng ta, dẫn 
dắt nhân dân ta đến độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc,46 năm Bác đã đi xa, để lại Di chúc 
thiêng liêng và muôn vàn tình thân yêu, niềm tin tất thắng cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn 
quân ta. Với dân tộc Việt Nam, với non sông, đất nước Việt Nam, trong trái tim của mỗi người 
con đất Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi; tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người 
luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng ta, Nhà nước ta, dân tộc Việt Nam chúng ta. 

Chúng ta tưởng nhớ biết bao thế hệ những chiến sĩ cộng sản kiên cường, những nhà 
lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của nhân dân; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng 
bào đã trọn đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Sự 
hy sinh anh dũng của lớp lớp thế hệ đồng chí, đồng bào càng tô thắm thêm lá cờ cách mạng 
quang vinh của Đảng, làm nở hoa độc lập, kết trái tự do và mở đường cho dân tộc ta đi tới ấm 
no, hạnh phúc. Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh; quyết noi theo tinh thần 
xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ trước đã dày công gây dựng.

Thưa các đồng chí:
Cách đây 85 năm, vào mùa xuân năm 1930, một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại của 

đất nước chúng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đây là bước ngoặt lịch sử của 
cách mạng Việt Nam,sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với 
tên tuổi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.Ngay từ khi ra đời, Đảng đã có Cương lĩnh 
chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng 
cách mạng vô sản, chính là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã giữ được ngọn cờ 
lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường 
lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, mở ra con đường và 
phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo 
cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc cùng chung tư tưởng 
và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này. Đây 
cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt 
Nam trong suốt 85 năm qua.

 Đảng ta đã đảm nhận sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam giao cho, một lòng tận 
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trung với nước, tận hiếu với dân, luôn thể hiện là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng 
thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi 
ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là 
kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh 
đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. 
Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt 
vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con 
đường phát triển của dân tộc ta.Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

 Đó là:
1.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực 
dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội.

2.Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh 
thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực 
hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3.Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập 
quốc tế, đưa đất nước từng bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới 
đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Trải qua hơn tám thập kỷ, Đảng cộng sản Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với chủ 
nghĩa Mác –Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với 
nhân dân, luôn tập hợp, phát huy trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nhờ vậy, Đảng đã 
đề ra đường lối đúng đắn, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ cách mạng của đất nước, thực 
hiện vững chắc vai trò lãnh đạo, dẫn dắt nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, bao khó khăn 
thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta vươn lên 
ngang tầm thời đại. Đồng thời, Đảng ta không ngừng nghiên cứu lý luận, phân tích thực tiễn 
để ngày càng làm sáng tỏ hơn nhận thức về  xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên Chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta; định ra đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện 
thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã 
hội dân chủ công bằng, văn minh”, tạo nền tảng chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận xã hội vững 
chắc thúc đẩy sự nghiệp cách mạng không ngừng phát triển.

Nhìn lại chặng đường 85 năm từ ngày có Đảng, Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa 
phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế 
giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước.Đất nước ta từ một 
nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
và hội nhập quốc tế. Có thể nói: Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam 85 năm 
qua là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố: là sự hy sinh phấn đấu bền bỉ của toàn dân với sức 
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà hạt nhân là liên minh vững chắc giữa giai cấp 
công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Trong đó, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 
là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi.

Thưa các đồng chí
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ 

nghĩa và công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được những bài học có giá trị lý 
luận và thực tiễn. Đó là bài học giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong 
toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng; về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân 
tộc thống nhất; về xây dựng liên minh vững chắc giữa công nhân với nông dân và trí thức; về 
vai trò của phương pháp cách mạng và lựa chọn phương pháp cách mạng đúng đắn; về lãnh 
đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước; về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh của thời đại; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng.

Và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý 
báu, thể hiện bản chất tốt đẹp. Đó là:

- Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tinh thần độc lập 
tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn 
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cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó 
mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của 
Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế …

- Những truyền thống đó là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, 
của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời 
đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là kết quả của quá trình vun 
trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên.

- Những truyền thống ấy có ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần 
cách mạng triệt để. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời 
đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, giải quyết đúng 
đắn vấn đề độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Trên con đường phát triển của cách mạng 
Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch 
sử, vượt qua mọi thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thưa các đồng chí 
- Những thắng lợi giành được trong 85 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh 

chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to 
lớn của nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước ta tiến lên phía trước, 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã 
không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có 
nhiều diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức 
được đẩy mạnh; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; 
xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và 
đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng...

- Công tác xây dựng Đảng được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp 
theo Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá 
VIII, Đảng ta ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc 
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 
14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ngày 16/1/2012 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng 
hiện nay, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới…

 Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, lập thành tích 
thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
vững tay lái, sáng suốt lãnh đạo toàn dân tộc, trước mắt thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015 do Đại hội lần thứ XI đề ra. Tiếp tục nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ 
thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; 
giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại.

Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng 
đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là 
đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và 
toàn dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự 
hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên 
những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.

Thưa các đồng chí
Cùng chung lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng ta, Đảng bộ 

Trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật  trong quá trình thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản 
Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng đã tôi luyện và tạo nên cho Đảng bộ một truyền thống 
quý báu - đó là tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn trăn trở tìm tòi, thực hiện cách 
làm mới, tháo gỡ khó khăn trước những thử thách trong thựctiễn

Trong năm 2015, Đảng bộ Trường Đại học SPKT chúng ta vô cùng phấn khởi và tự hào 
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40năm xây dựng và phát triển, luôn không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho. Mỗi bước đi của Nhà trường đã gắn liền 
với sự phát triển của đất nước, đã để lại những dấu son trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo 
của Nước nhà. Đảng bộ Trường liên tục được Đảng bộ Khối các trường Đại học-Cao đẳng - 
Trung cấp chuyên nghiệp công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Hiện tại, Đảng bộ 
Trường có 473 Đảng viên trong đó có 25 đồng chí Đảng viên hơn 30 năm tuổi Đảng. Năm 
2014, Đảng ủy đã kết nạp  120  Đảng viên mới, công nhận Đảng viên chính thức, tổ chức mở 
lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 172 quần chúng ưu tú; và lớp bồi dưỡng lý luận chính 
trị cho 110  Đảng viên mới; tổ chức trao tặng cho 02 đồng chí Huy hiệu 40 năm và 01 đồng 
chí 30 năm tuổi Đảng; công nhận 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường đạt danh hiệu “Chi bộ 
trong sạch, vững mạnh”;  57 Đảng viên đạt danh hiệu:“ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ tiêu biểu”. 

Đặc biệt, Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện tốt và nghiêm túc công tác kiểm điểm, tự 
phê bình, phê bình theo Nghị quyết lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (Khoá 
XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục triển khai thực hiện 
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng 
tạo” . Nhiều đồng chí đảng viên của Trường là những tấm gương sáng trong rèn luyện, tu 
dưỡng, nghiên cứu khoa học và đã được Đảng, Nhà nước phong tặng Phó Giáo sư,  Nhà 
giáo ưu tú, Huân chương Lao động; Nhiều đảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp 
Trường và cấp Bộ, vì đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, quản lý và phục vụ. 
Tuy nhiên, trong tình hình mới, với mục tiêu xây dựng Đại học SPKT. TP.HCM thành Trường 
Đại học định hướng nghiên cứu, có chất lượng cao, đạt đẳng cấp trong nước đang đòi hỏi 
phải tăng cường và đổi mới hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng. Kế thừa và phát huy truyền thống 
tốt đẹp của Đảng bộ Nhà trường, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ Trường ta sẽ lớn mạnh 
không ngừng và xứng đáng là lực lượng lãnh đạo trong quá trình phát triển và đổi mới của 
Nhà trường.

Thưa các đồng chí: 
Trong năm 2015  Đảng ủy Trường tập trung lãnh đạo một số nội dung chủ yếu sau:

Một là: Tích cực, chủ động tham gia và thực hiện nghiêm túc quá trình chuẩn bị đại 
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt nam: làm cho các đảng viên, 

PGS - TS Đỗ Văn Dũng đọc diễn văn trong lễ kỷ niệm 85 
năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2015)
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cán bộ viên chức, học sinh sinh viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng 
của Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp, đặc biệt Đại hội đại biểu Đảng bộ trường 
ĐH  SPKT TP.HCM nhiệm kỳ XV( 2015 – 2020) ; động viên các đảng viên đóng góp ý kiến 
vào dự thảo các văn kiện Đảng; vào việc chuẩn bị nhân sự cho các cấp uỷ nhiệm kỳ mới; 
góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững 
mạnh.

Hai là: Các Chi bộ và các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, giáo dục 
nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh 
viên hiểu rõ những khó khăn và thuận lợi của đất nước và của Trường, quyết tâm thi đua giảng 
dạy, quản lý, nghiên cứu khoa học và học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình đã 
đề ra cho năm 2015

Ba là: Phát huy kết quả đã đạt được trong năm qua, tiếp tục đẩy mạnh trong toàn Đảng 
bộ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: “Tư 
tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh 
là đạo đức, là văn minh”

Bốn là: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm 
của Đảng: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định 
thắng lợi của sự nghiệp đổi mới”; tiếp tục giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, 
nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác phát triển 
Đảng, nhất là trong sinh viên.

Năm là: Tiếp tục lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu đào tạo theo hướng tăng dần các chương 
trình chất lượng cao, đào tạo hợp tác quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 
khoa học trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực chuyên môn cao, yêu 
nghề.

Sáu là: Mỗi đảng viên, cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên Nhà trường phấn đấu, 
rèn luyện đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục 
vụ, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Trường ta ngày một phát triển tốt đẹp, 
đưa Trường ta lên một tầm cao mới, xứng đáng là một Trường trọng điểm, một trung tâm đào 
tạo, định hướng nghiên cứu và tư vấn khoa học có uy tín của đất nước, hội nhập khu vực và 
thế giới.

Thưa các đồng chí:
Trong năm 2015, đất nước ta kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại: 85 năm Ngày 

thành lập Đảng, kỷ niệm năm chẵn ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 40 năm Ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm 
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tiến hành Đại hội đảng các cấp và chuẩn bị Đại hội 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Thay mặt Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường tôi kêu gọi toàn 
thể Đảng viên, cán bộ, viên chức  và các em sinh viên học sinh đang công tác và học tập tại 
Trường nêu cao ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập nên những 
thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tạo thế và 
lực mới để Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật chúng ta phát triển bền vững, đóng góp tích cực 
cho sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, đây chính là những bông hoa đẹp nhất kính 
dâng lên Đảng kính yêu nhân ngày thành lập.

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta luôn 
khắc ghi trong tâm trí của mình với lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn, sự hy sinh xương máu 
của bao thế hệ đồng bào, đồng chí đã tạo dựng, vun đắp cho thành quả mà hôm nay chúng ta 
được thừa hưởng.Tự hào về truyền thống của của Đảng, chúng ta càng phải quyết tâm thực 
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và 
cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ 
trung thành của nhân dân”, thực hiện thành công mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân 
chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp đầu xuân mới Ất Mùi, thay mặt cho Đảng bộ Nhà trường 
Kính chúc các đồng chí Đảng viên, cán bộ viên chức một năm mới dồi dào sức khoẻ, 

hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn! 
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Trận khởi tranh 
siêu cúp bóng 
đá đã bắt đầu, 
tôi lặng lẽ trở 
về nhà sau 

gánh nặng công việc chồng 
chất, xách laptop lên đường 
tìm đến quán café mang cái 
tên rất giống tính cách của 
mình: La cà quán. “Anh ấy có 
pha đánh đầu … hơi thấp so 
với chiều cao của bóng” – tôi 
nói nhỏ với người ngồi bên. 
Phút thứ 47 tỷ số 1 – 0.  Bất 
chợt, anh bạn nào đó cắm 
sạc pin điện thoại vào cạnh ổ 
cắm của tôi, vậy là tôi đành 
bỏ lỡ pha quay chậm ngoạn 
mục. Trong tôi, thấp thoáng 
hình bóng một cô gái mới đi 
chơi về và ăn mì gói buổi tối. 
Kể cũng lạ, cái tật táy máy 
làm tôi chú ý quá nhiều, và 
không ít lần gặp rắc rối với 
những điều không cần thiết 
thay vì tập trung theo dõi trận 
bóng mở màn giải đấu 4 năm/
lần. 

Tết sắp về, ai cũng 
muốn ăn Tết, những trận 
bóng theo đó cũng nhanh 
hơn, đậm sắc hơn, có phần 
màu mè với lời bình có cánh 
từ anh chàng bình luận viên 
quen thuộc. Chẳng biết, anh 
ta nói theo kiểu gì? Khiến 
màu sắc những pha bóng 
cứ thế theo đó choáng váng 
theo sự quay quần của bánh 
trưng, bánh tét trong làn 

nước nóng bỏng với thú vui 
trẻ nhỏ: Nướng khoai và luộc 
trứng, nướng thịt 3 chỉ trong 
lúc chờ vớt bánh trưng, bánh 
tét cùng gia đình, làng xóm.

Cái đầu của anh ấy thật 
lợi hại. “Bóng đập ngay cột 
dọc mới hay chứ!” – ai đó vừa 
sung sướng cười bày tỏ. Sinh 
viên trong trường rủ nhau 
dàn hàng ngang trên đường 
đi xem bóng đá.“Cả chục trái 
phát góc không dzô mà chỉ 1 
trái đá phạt là dzô” những lời 
bình luận như bình loạn làm 
nóng bừng cả quán café. Mấy 
bạn khác tranh thủ làm bài, 
ăn bánh mì hoặc cơm chiều 
tối đợi đến sáng mai đi học 
tiếp.Tỉ số quá mong manh – 
ăn chắc vẫn hơn, quyết ghi 
thêm bàn nữa – tôi thấy thế 
vẫn hơn.Từ tầng 64 tòa nhà 
Bitexco đỏng đảnh, cao giá, 
những trận bóng diễn ra nơi 
cao nhất thành phố trong sự 
phát triển của khoa học công 
nghệ trên màn ảnh nhỏ. Sân 
đậu trực thăng trở nên cô 
quạnh giữa trời cao, một trận 
mưa nhỏ pha thêm nỗi buồn 
bên ngoài thành phố.Tết sắp 
về và ai đó đang lang thang 
một mình trên đường phố.

“Lại thêm một cú sút 
chết chim cò nữa rồi”, anh 
thủ môn ì ạch tung cú sút 

như búa tạ làm bóng bay 
gần vạch penaty phần phía 
sân đội áo trắng. Kể từ đầu 
trận, đội bóng áo đỏ chạy 
khắp sân, kéo bóng nát như 
mặt sân cỏ và suýt tung lưới 
đối phương không dưới chục 
lần. Cách đây không lâu, 
cùng mười ngàn sinh viên 
Nhà trường, tôi xem 1 trận 
bóng các câu lạc bộ khu vực 
sông Mê kông. Thực ra, xem 
tivi vẫn có nhiều điểm hay 
khác biệt với không khí hừng 
hực tưởng chừng, là tưởng 
chừng thôi, có thể xảy ra bạo 
động bất kì lúc nào ngay trên 
sân! Những pha bóng dài tạo 
nên nhiều cơ hội ghi bàn với 
những cặp chân đầy gân cốt  
đi giày đinh chắc nịch

Vào…ào…ào…
Anh ấy ăn mừng bàn 

thắng sau khi lộn 3 vòng và 
màn chào sân ấn tượng theo 
phong cách người lính. Đôi 
cá cảnh 2 màu đen – đỏ như 
muốn nhảy khỏi bồn nước vì 
khí thế trong quán quá nóng 
nhưng lại hơi rụt rè vì chúng 
có đôi có cặp. Giải bóng đá 
mang tên 1 hãng sản xuất xe 
máy tại Việt Nam.

Đội áo trắng đang cố 
gắng giành lấy bóng, họ có 
những pha tấn công đầy nguy 
hiểm. Số 19 vào sân thay số 
26, đội áo đỏ dù đang dẫn 
bàn nhưng vẫn rất cẩn thận. 
Trận đấu chỉ còn 10 phút nữa 

NG ĐÁ NGÀY XUÂNHƠI THỞ B
Tết ! Chờ những trận bóng kinh điển                           

  Đại Dương

CHÀO XUÂN ẤT MÙI 2015
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là kết thúc. Tiếc rằng, tôi theo 
dõi quá muộn, hết hiệp 1 mới 
đến xem được. Cũng bởi cái 
tật la cà nhưng như thế lại có 
đôi chút thú vị không lý giải 
được. Đấu loại tính điểm để 
vào vòng trong, hòa 1 điểm, 
thắng 3 điểm. Thế đấy, đơn 
giản vậy, mà hồi nhỏ tôi 
không biết thế nào, cứ hỏi 
sao đá thắng mà vẫn bị loại? 
Tết đã về trên sân cỏ bị dẫm 
nát vì gót giày thể thao nhưng 
sẽ được trồng lại sau trận 
đấu để chờ thời khắc tái sinh. 
Bao giờ cũng thế. Tôi biết 
mà.. Nhìn sân vận động như 
có Tết vậy, Tết đến sớm, dù 
không đông khán giả, nhưng 
bóng đá vẫn là bóng đá, có 
thể ai đó cũng giống như tôi, 
không có điều kiện vào sân 

theo dõi. 
Vậy là 2-0, số 9 áo đỏ 

đã ghi bàn. Mấy quan khách 
trên khán đài đứng dậy vỗ tay 
ăn mừng tưởng chừng chấn 
động cả sân và đặc biệt là đội 
hình cảnh sát cơ động bên 
dưới đang tuần tra đều bước. 
Ăn mừng khiêm tốn, tiết kiệm 
sức đá tiếp – đó là phong 
cách của anh. Tôi tưởng 
chừng vỡ òa cùng cả sân, dù 
rằng với thể thao chiến thắng 
không bao giờ là mãi mãi.

Sinh viên trong trường, 
vỗ vai nhau nói lớn: Còn 3 
phút bù giờ. Nhiều nữ cổ động 
viên thốt lên: Đá thế mà cũng 
không vào, dám cá độ ồi!Tôi 
không thể sống cùng sân cỏ 
như ai đó mong muốn vì vẫn 
đang trong thời gian tập sự 

mà công việc lại luôn đầy áp 
lực kể cả với lãnh đạo đã làm 
việc lâu năm. Trận đấu kết 
thúc bằng màn vuốt tóc đầy 
nuối tiếc của huấn luyện viên 
người Nhật. Những phương 
án đối mặt với khó khăn đã 
góp phần cải thiện tình thế 
trận đấu theo hướng có lợi 
cho đội bóng mà ông dẫn dắt.
Kết quả rất hài lòng đối với 
ông, dù có thể, ông vẫn tiếc vì 
không ghi thêm vài bàn nữa. 
Sinh viên sống rải khắp thành 
phố Hồ Chí Minh.Không khí 
“Tết bóng đá” ngập tràn từ 
phòng bảo vệ kí túc đến tận 
nơi cao nhất Sài thành. Ly 
café cóc chiều cuối năm có 
phần nhạt hơn với tôi. Nhìn 
đôi nam nữ bàn bên chụm 
đầu thầm thì, thầm ghen tỵ.

Giỏ phong lan trong cửa hàng có phần tươi mới, tôi thấy có gì đó vui vui trong lòng. Tết 
sắp về, ai đó đang chờ tôi và tôi cũng chờ một ai đó.

Sân vận động Gò Đậu
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Dưới sự chỉ đạo và sự quan 
tâm đặc biệt của Đảng ủy, 
BGH, Ban chấp hành Công 
đoàn Trường, sự quan tâm 
chỉ đạo của Quận Hội Thủ 

Đức, Hội CCB trường với tinh thần đồng chí, 
đồng đội gắn bó thuơng yêu của những người 
lính đã được thử thách và rèn luyện trong khói 

lửa chiến tranh, đã từng trải qua “Một thời 
đạn bom, một thời hòa bình” tiếp tục viết nên 
những trang sử của “Người lính Cụ Hồ” trên 
mặt trận mới - mặt trận trồng người. Trong 
tập thể CCB, đại bộ phận được rèn luyện 
và trưởng thành từ cuộc trường chinh chống 
Mỹ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, cống 
hiến một phần tuổi trẻ của đời mình cho cuộc 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG MÙA XUÂN THỐNG NHẤT
( 30/04/1975 - 30/04/2015)

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG VỚI DẤU MỐC 70 NĂM 
THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

( 22/12/1944 - 22/12/2015)

 
     Tiền thân của Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 
là Câu lạc bộ Cựu quân nhân được thành lập ngày 22/12/1994 nhân chuyến đi thăm Nghĩa 
trang liệt sỹ Trường Sơn lịch sử. Ngày 22/12/1995, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh chính thức được thành lập theo quyết định của Hội CCB quận 
Thủ Đức và tổ chức Đại hội lần thứ nhất.

Đại diện tuổi trẻ Nhà Trường trao 
tặng ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
nhân dịp ông đến thăm Trường, gặp gỡ 
Hội Cựu chiến binh.



KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

kháng chiến của dân tộc.
     Trong gần 20 năm xây dựng & trưởng 

thành, Hội CCB Trường luôn  phát huy bản 
chất và truyền thống tốt đẹp của anh Bộ đội 
cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn 
kết, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa 
đáng tin cậy của Nhà trường, quyết tâm  chấp 
hành nghiêm chỉnh và thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ mà nhà Trường giao cho, thực hiện 
tốt nghị quyết mà các kỳ Đại hội Hội CCB 
Trường nhiệm đã đề ra.

     Trong những năm qua, Hội cựu Chiến 
binh Trường đã đạt được không ít thành tích 
nổi bật:

     + Về tập thể:
Hội CCB Trường Đại học SPKT đã 2 lần 

được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB 
TP.HCM, 5 lần được Chủ tịch Ủy ban nhân 
Quận Thủ Đức tặng giấy khen; Chi hội 1, Hội 
CCB Trường Đại học SPKT được tặng Bằng 
khen của Chủ tịch Hội CCB TP.HCM. 

     + Về cá nhân:
     01 đồng chí được Chủ tịch nước 

tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III; 
4 Đ/c được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ, 14 Đ/c được tặng Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, 06 Đ/c được tặng Bằng 
khen của Tổng Liên đoàn LĐVN, 08 Đ/c dược 
tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND.Tp. Hồ 
Chí Minh, 06 Đ/c được tặng Bằng khen của 
Chủ tịch Hội CCB.TP, hàng chục đ/c được 
tặng giấy khen của Hiệu trưởng,...

     Hội CCB trường là một trong những 
tổ chức đoàn thể tiêu biểu của Trường, các 

hội viên của Hội CCB trường luôn phát huy 
truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đoàn 
kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc 
sống, tận tâm với công việc, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao trên trận tuyến mới. 

     Nhằm hưởng ứng 70 năm ngày 
thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong 
những ngày gần đây, Đảng ủy và Ban Giám 
Hiệu Nhà Trường đã tổ chức hàng loạt các sự 
kiện quan trọng nhằm giáo dục truyền thống 
cách mạng, tạo dựng nền tảng vững chắc 
trong tư tưởng, cách nghĩ hiện đại về người 
lính. Các chương trình nổi bật phải kể đến: 
Cuộc thi sưu tầm ảnh 70 năm ngày thành lập 
quân đội, kết nạp các Đảng viên là sinh viên, 
hành trình về nguồn... Đã tạo nên một nét 
sinh hoạt chính trị sôi nổi trong toàn Trường. 

Nhân dịp lễ kỷ niệm ngày trọng đại này, 
và nhân dịp năm mới- năm Ất Mùi, thay mặt 
Đảng ủy và Ban Giám Hiệu, tôi kêu gọi toàn 
thể cựu chiến binh, giảng viên và học sinh - 
sinh viên Nhà trường hưởng ứng các phong 
trào giữ gìn an ninh quốc phòng, vững vàng 
tư tưởng chính trị, đồng thời, không ngừng nỗ 
lực học tập vươn tới mục tiêu phát triển toàn 
diện, bền vững và hợp tác quốc tế trong thời 
đại mới. Đặc biệt, trong năm học 2014 – 2015 
với chủ đề: Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm 
phát triển năng lực người học, đòi hỏi sự nỗ 
lực phấn đấu từ phía giảng viên – sinh viên 
toàn Trường, để xây dựng nhà trường ngày 
càng vũng mạnh và phát triển.

                                               Đức Thọ

Tọa đàm trong ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 13
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Hai bài thơ ngự chế của vua 
Minh Mạng được khắc in 
trong ngự chế thi tập, bài 
vịnh tứ giác dương (vịnh dê 
có bốn sừng) nằm trong ngự 

chế thi sơ tập quyển số 9, tờ số 12-13. Còn 
bài Tứ nhật vi dương (ngày thứ tư là dê) nằm 
trong ngự chế thi nhị tập, quyển 6, tờ số 11. 
Hai bài thơ này mặc dù có tiêu đề nhắc đến 
chữ “dương” (dê) nhưng nội dung lại hoàn 
toàn khác nhau. Một bài nói về tích lạ của con 
dê có bốn sừng, một bài nói về điềm lành của 
đất nước khi mùa xuân đến. Đọc hai bài ngự 
chế này, thấy được ý vị sâu xa của vua Minh 
Mạng khi thể hiện tấm lòng cầu mong cho 
mưa thuận gió hòa chín châu thuận lợi.

Vịnh tứ giác dương
Tứ giác chi dương vô túc xưng,
Thành Chu thịnh thế kỉ hưu trưng.
Phất như giải trãi gian tà xúc,
Hà tất đồ sinh lưỡng giác tăng.

Dịch nghĩa:
Vịnh con dê có bốn sừng
Con dê bốn sừng chẳng lấy gì để nói,
Thời thịnh thế Chu Thành vương nghiệm 

rõ điềm tốt lành.
Chẳng như giống thú gian xảo húc nhau,
Hà tất uổng phí sinh thêm hai sừng.

Theo nguyên chú của vua Minh Mạng, 
Nguyễn Văn Chương ở nước Tây Dương 
mang về con dê có 4 sừng bèn hiến tặng cho, 
hình dạng nó cũng giống như con dê lớn. 
Duy chỉ có dưới hai sừng lớn, lại mọc thêm 
hai sừng nhỏ. Sách Uyên giám loại hàm viết: 
Thời Chu Thành Vương có người hiến dê bốn 
sừng giống như vậy. Theo ghi chép cho rằng 
đây là điềm lành. Ngày nay tuy không nỡ giao 
cho đầu bếp, bèn nuôi nó để tăng thêm sự 
hiểu biết. Há đủ để gọi là điềm lành.

Tứ nhật vi dương
Tứ nhật vi dương xuân chính lai,
Khả xưng dương thái khuếch tường khôi.
Vũ dương thời nhược tương cánh điệt,
Tiết thuận khí điều biến cửu cai,

Dịch nghĩa:
Ngày mùng bốn là dương
Ngày mùng bốn là dương chính là lúc 

mùa xuân đến,
Đáng gọi là ánh mặt trời tốt mở rộng điềm 

lành.
Nắng mưa theo thời cùng nhau đến kịp 

lúc,
Thời tiết khí hậu điều hòa khắp cả chín 

châu.

Hai bài thơ của
vua Minh Mạng nói về

Tác giả Nguyễn Huy Khuyến – báo Thừa Thiên Huế 

Xưa nay thi nhân làm thơ về dê quả là ít thấy, đa 
phần hình ảnh con dê chỉ xuất hiện nhiều trong ca dao, 
vè trong dân gian. Lại càng ít gặp hơn khi hình ảnh 
con dê được các vị hoàng đế ngự chế. Nhân dịp năm 
Ất Mùi, cùng thưởng thức hai bài thơ nói về “dê” hiếm 
thấy của hoàng đế Minh Mạng.



CHÀO XUÂN ẤT MÙI 2015

15

Hình ảnh con dê cũng là hình ảnh may 
mắn cho đất nước, con dê có âm Hán Việt là 
dương (dê) đồng âm với chữ dương có nghĩa 
là khí thịnh, ánh sáng mặt trời. Khí thịnh tượng 
trưng cho điềm lành, là sự phát triển của đất 
nước. Chính sử đã ghi lại việc này như sau: 
“Trước đây, hôm mồng 1 tháng giêng, có 1 
con hươu từ trong núi nguồn Hữu Trạch chạy 
ra bến đò hành cung An Bằng; Thủ hộ phó 
sứ Tôn Thất Quý bắt sống được, đem dâng 
vua. Qua vài ngày, lại có 1 con dê rừng cũng 
từ trong núi ấy chạy ra, Thủ hộ sứ Tôn Thất 
Cung bắt được, dâng lên. Vua nói: “Chữ 
“lộc”[con hươu] đồng âm với chữ “lộc” [phúc 
lộc], chữ “dương”[con dê] đồng âm với chữ 
“dương” [khí thịnh]. Đó tuy là những vật tầm 
thường, nhưng năm mới mà bắt được, không 
phải là việc ngẫu nhiên, chính là điềm tốt”. Tới 
đây, việc bang giao trọng đại đã khánh thành 
trong khi Bắc tuần, việc dùng binh ở Nam Kỳ 
lại thành công lớn, người ta cho là ứng với 
điềm tốt “dương, lộc”.

Bài thơ thứ nhất là cảm nhận của vua 
Minh Mạng về hình ảnh con dê có bốn sừng, 
đây là điều lạ bởi thông thường dê chỉ có hai 
sừng, theo kiến văn của vua thì con dê này 
từng ghi chép trong thư tịch cổ, thời 
Chu Thành Vương. Mặc dù là 
con dê lạ nhưng theo vua đó 
cùng là điềm lành.

Bài thơ thứ hai là 
cảm nhận của vua về 
mùa xuân, ngày mùng 
bốn ứng với hình ảnh 
con dê trùng tiết lập 
xuân, ánh nắng tỏa 
sáng, điềm lành 
rộng khắp. Với 
mong muốn đất 
nước và nhân dân 
được yên bình, là 
người đứng ở Cửu 
trùng luôn mong 
gió mưa thuận hòa, 
thời tiết khí hậu điều 
hòa khắp cả nước. 
Đó cũng là cái ý vị 
sâu sắc mà vua Minh 
Mạng luôn hướng tới.

Trích dẫn thêm:
Theo “Ngọc hạp 

thông thư” Triều Nguyễn, 
Dê – linh vật thứ 8 trong 12 
trong con giáp tuần hoàn cai 
quản đất trời. Chu kỳ 60 năm một 

lần, Ất Mùi -  mệnh “Sa trung kim” mới trở 
về hiện diện (60 năm tái xuất). Trong dân 
gian Dê rất gần gũi và là một linh vật được 
yêu quý bởi cốt cách thanh cao. Trong tự 
nhiên, Dê sống từng đàn, bảo vệ chở che 
cho nhau, ăn cỏ cây tự nhiên của núi rừng; 
Dê trở thành nhiều bài thuốc quý đem lại sức 
khỏe cho con người, mang đến sự trường 
thọ theo Đông y. Cũng là linh vật Dê của 
nhiều năm, nhưng Dê Ất Mùi là biểu tượng 
của sự ôn hòa, mà mạnh mẽ; hiền như đất 
nhưng chất chứa trong lòng là sự sang 
trọng, phú quý của vàng, bạc châu báu... bởi 
bản mệnh “sa trung kim”. Dê chính là sự hội 
tụ đủ đầy của Phúc – Lộc - Thọ theo quan 
niệm dân gian.

(Sưu tầm)
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Chiều 30/12, 
Trường Đại 
học Sư phạm 
Kỹ thuật TP. 
Hồ Chí Minh 

tổ chức họp báo công bố nội 
dung chi tiết chương trình 
tuyển sinh năm 2015.Hiệu 
trưởng, PGS.TS.Đỗ Văn 
Dũng thay mặt Nhà trường 
trả lời câu hỏi của các phóng 
viên đại diện cho cơ quan 
báo chí. 

Chương trình họp báo 
chủ yếu xoay quanh các nội 
dung: Phương thức tuyển 
sinh, chất lượng đào tạo 
(vấn đề quan trọng nhất), giải 
đáp thắc mắc về mùa tuyển 
sinh mới 2015, đặc biệt là 
ngày mở 11/01 sắp tới. Hiệu 
trưởng,PGS.TS. Đỗ Văn 
Dũng nhấn mạnh những vấn 
đề quan trọng trong công tác 
tuyển sinh 2015: Chương 
trình đào tạo chất lượng cao, 
đào tạo đại trà đều có vị trí, 
vai trò riêng, thi tuyển các 
khối… Năm 2015, trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật TP. 
Hồ Chí Minh tuyển sinh dựa 
vào kết quả thi quốc gia trung 
học phổ thông (THPT) tại các 
cụm thi do các trường đại học 
chủ trì và điểm trung bình học 
bạ (ĐTBHB) 5 học kỳ gồm 
năm học lớp 10,11 và học kỳ 
1 lớp 12. Nhà trường tổ chức 
xét điểm trung bình học bạ 2 
môn: Toán và Ngữ Văn. Điều 

kiện vượt qua vòng sơ tuyển 
là tổng ĐTBHB hai môn này 
từ 11 điểm trở lên (theo thang 
điểm 10).

Ngoài ra, lãnh đạo Nhà 
trường cũng đã thông báo 
nhiều nội dung đặc sắc trong 
chương trình đào tạo với các 
chuyên ngành chất lượng 
cao, cơ khí máy… Bên cạnh 

tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm 
được việc làm tại mức 95% 
theo thống kê đều đặn hàng 
năm. Với nữ sinh trúng tuyển 
sẽ được miễn giảm 50% học 
phí.Trường chú trọng tuyển 
học sinh giỏi ngoại ngữ ngay 
từ cấp học phổ thông, với các 
lớp chuyên.

Hiện nay, máy tính đã 
trở nên thông dụng hơn, việc 
học qua mạng, giáo trình điện 

tử trở nên dễ dàng hơn trước 
do đó chuyển đổi phương 
pháp học tập phù hợp với 
văn hóa, tình hình kinh 
tế xã hội đang là yêu 
cầu cấp thiết với 
người học, người 
dạy.

Các phóng viên, 
nhà báo đã đặt nhiều câu hỏi 
đi kèm những dẫn chứng cụ 
thể trong chương trình tuyển 
sinh theo đề án mới năm nay: 
Nếu 1 thí sinh điểm cao gửi 
4 nguyện vọng thì sẽ xét ra 
sao? Nội dung chương trình 
đào tạo chất lượng cao trong 
bối cảnh tự chủ tài chánh? 
Chương trình học liên thông 
theo qui định của Bộ tại 
trường có thuận lợi và khó 
khăn như thế nào? Tư vấn 
mùa thi tại các địa phương? 

Điểm đầu vào khu vực 
thành thị và nông thôn 
chênh lệch như thế 
nào?… Đại diện Nhà 
trường đã có những giải 
thích phù hợp nhất, theo 
đúng qui định của Bộ và đề 
án tuyển sinh mới nhất năm 
2015. Cuối buổi họp báo là 
chương trình chào đón năm 
mới cùng các nhà báo, phóng 
viên theo thông lệ hàng năm.

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2015
Đức Thọ

Ngày mở - ngày hội hướng nghiệp 11/01/2015

Chương trình họp báo tuyển sinh 2015
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Có lẽ, cái bi 
kịch lớn nhất 
của nhận 
thức luận là 
khi đối mặt 

với thời gian. Con người, với 
sự hoang tưởng của lý trí đã 
trừu tượng hóa sự vận động 
của vũ trụ thành khái niệm về 
thời gian và không gian. Từ 
đó, họ bất lực trước cái vô 
thủy vô chung của thời gian 
và sự nhỏ bé, ngắn ngủi của 
đời người “như bóng câu qua 
cửa sổ”. Nhưng cũng chính 
con người, với khát vọng 
vĩnh hằng và niềm tin bất diệt 
vào bản ngã phi thực thể của 
mình đã uốn cong thời gian 
để vui đùa với tạo hóa.

Thế nên, xuân đến, 
xuân đi không còn là nỗi âu 
lo ám ảnh của ta vậy! Trái 
lại, nó luôn là sự bắt đầu của 
quá trình hóa sinh. Vương 
An Thạch đời Bắc Tống có 
câu thơ rất hay: “Xuân phong 
hựu lục giang nam ngạn/ 
minh nguyệt hà thì chiếu 
ngã hoàn?” (Gió xuân đã 
làm xanh cả vùng bờ nam 
Trường Giang/ Bao giờ trăng 
sáng đưa ta về?). Đó là sinh, 
là hồi sinh. Gió xuân không 
mang ta đi, gió xuân làm 
xanh thẳm đời ta. Thời gian 
quả là toàn bích trong tâm 
hồn của thi nhân. Hàng nghìn 
năm sau, Einstein trong học 
thuyết tương đối của mình đã 
đồng nhất hóa “không- thời 
gian” trong cái bi kịch nhận 
thức của mình mà không 
thấy được niềm hoan lạc của 
Vương An Thạch khi gió xuân 
thổi xanh cả bờ Giang Nam. 
Không gian và thời gian chập 
vào nhau trong sự cưu mang 
của tâm hồn con người.

Giờ thì, với hương 
xuân đang đến, chúng ta hãy 

cảm nhận sự chiêm nghiệm 
về thời gian của Mãn Giác 
Thiền Sư qua bài kệ “Cáo tật 
thị chúng”. Thời gian trong 
vũ trụ quan của Phật giáo 
được gọi là kiếp (kalpa). Thời 
gian là sự luân chuyển không 
ngừng của vô số kiếp quan 
bốn vòng: Thành- trụ- hoại- 
không. Xem thế đủ thấy sự tự 
tại của vị Thiền sư:

“Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai”

Không có sự âu lo của 
kiếp mưu sinh phù du mà 
chỉ có sự luân chuyển của 
đất trời, thật nhẹ, thật tịnh 
không. Hoa tàn rồi hoa lại nở, 
đời người đến rồi lại đi, như 
gió, như mây. Đời cứ chảy 
và người cứ ung dung tự tại 
trong cõi tiên thiên. Đời cứ 
chảy, ảo ảnh cứ qua, sự hiện 
hữu chỉ là hư vô. Xem ra, sự 
tồn tại của con người mới 
đẹp, mới ý nghĩa làm sao: Sự 
sống là vĩnh cửu, sinh hoá là 
bất tận. Cho nên:

“Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai”

Thì tinh thần của Thiền 
sư vẫn bước ra khỏi chốn ưu 
phiền và mọi hệ lụy của trần 
tục. Đến đây, chợt nhớ đến 
Tư Không Thự: “Vũ trung 
hoàng diệp thụ/ Đăng hạ bạch 
đầu nhân” (Cây lá vàng trong 
mưa- người bạc đầu dưới 
đèn) đủ thấy thời gian quả 
là giông bão của cuộc đời, là 
quy luật khắc nghiệt của sinh- 
lão- bệnh- tử. Nhưng mà nó 
hiện hữu ở ngoài ta, ngoài cái 
tâm đạt Đạo. Quả là có nuối 
tiếc nhưng không phải là tiếc 
cho cuộc đời mà tiếc thay ta 
đã làm được gì có ý nghĩa 
cho cuộc đời chưa.

Nhìn lại kỷ nguyên của 
lý tính, nhân loại đã đi được 
nhiều bước dài. Nhưng thử 

hỏi bao giờ thì chúng ta đi 
đến tận cùng của sự sinh 
thành vũ trụ (hay tâm của 
vụ nổ Bigbang), bao giờ thì 
chúng ta vượt qua tốc độ 
của ánh sáng để ngao du ở 
những thiên hà khác. Có lẽ là 
không bao giờ. Nhưng, con 
người có thể đi đến tận cùng 
của tâm hồn mình không 
phải bằng những khoái lạc 
của cuộc mưu sinh mà bằng 
chính sự lạc quan thanh tịnh:

“Mạc vị  xuân tàn hoa 
lạc tận

Đình tiền tạc dạ nhất chi 
mai”

Thiền sư đã đạt Đạo, 
đã trở về với bản thể vĩnh 
hằng, vượt qua mọi cám dỗ 
của hóa sinh. Chợt nhớ đến 
câu kệ của Thiền sư Tề Kỷ 
đời Đường: “Tiền thôn thâm 
tuyết lý/ Tạc dạ sổ chi mai” 
(Trong tuyết dày thôn trước/ 
Đêm qua mấy nhánh mai nở). 
Với Tề Kỷ, mai đã nở nhiều 
nhánh; với Mãn Giác Thiền 
sư, đó chỉ là một nhánh. Một, 
đó là sớm nhất, là duy nhất, 
là đẹp nhất. Hoa mai, đó là sự 
thanh cao, sự tinh khiết, là sự 
vượt lên mọi sự khắc nghiệt 
của thời gian. Vậy nên, chỉ 
một nhành thôi, đời người 
đã đủ lắm rồi. Chỉ một nhành 
thôi, ấy là Ta vậy.

Đừng âu lo với thời 
gian, đừng hoảng hốt với thời 
gian! Hãy đắm mình trong 
vòng luân chuyển của nó mà 
cảm nhận vị ngọt của cuộc 
đời. Thời gian sẽ cho hương 
hoa, sẽ cho quả ngọt, cho 
sự bao dung thánh thiện bởi 
vì: “Đình tiền tạc dạ nhất chi 
mai”.

ThS Nguyễn Hũu Chính
Trường Dân tộc nội trú Bạc 

Liêu

NGÀY XUÂN VỚI CẢM THỨC VỀ

THỜI GIAN
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Tên nàng là Tờ Hu theo cách gọi của ai đó. 
Tôi chờ nàng mãi đến 3h chiều để đi tham 
dự lễ hội ẩm thực các quốc gia tại công viên 
23 - 09. Trong lúc háu ăn, tôi làm 3 thanh 
gỏi cuốn và mắm nêm sau khi cùng nàng ăn 
chè Thái và cơm chiên Thái dứa ngọt lẫn lạp 
xưởng. Lúc chiều hăm hở chở nàng đi chơi, 
đến nơi dạo quanh lễ hội, ăn thử sushi Nhật, 
bánh tráng trứng và 1 chiếc bánh ngọt châu 
Âu mà tôi không nhớ rõ tên gọi mới thấy 
được cái thú ở đời cũng bắt nguồn 1 phần 
từ ăn uống. Món sushi làm tôi cảm thấy vị 
tươi ngon của thực phẩm chế biến từ cá, vị 
bùi, giòn của cà rốt, dưa leo luộc, mùi tanh 
phẳng phất của rong biển, vị dẻo của cơm 
cuộn… ,vị cay sộc lên tận óc tới mức choáng 
váng của mù tạt… Tôi và Thu tin chắc đó 
không phải là món sushi ngon nhất Nhật 
Bản, dù rằng, Thu không ăn, viện lý do đau 
bao tử và không muốn tăng cân. Món cơm 
chiên Thái có vẻ không hợp khẩu vị của tôi, 
cảm thấy nuối tiếc vì vô số món Thái ngon 
lành khác còn ở đó. Tôi không thiếu tiền như 
trước nữa …Tờ Hu học Nữ công Gia chánh - 
ngành Công nghệ Hóa thực Phẩm - trường 
Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, 
nhờ nàng giới thiệu nên tôi mới biết và tháp 
tùng nàng lên đường đến hội chợ. 

Kể cũng hơi kì kì 1 chút khi tôi hỏi: “Nếu 
ăn, uống xong đau bụng thì sao nhỉ?” - “Em 
có thuốc mà, em sẽ cho anh uống” Thu trả 
lời.Tôi hiểu, nàng luôn có sự chuẩn bị vì hiểu 
rõ những món ăn đường phố và cơ thể con 
người. Cơm được ép tròn trong từng miếng 
sushi, tôi ăn mãi mới hết 4 loại cũng là 4 
chiếc sushi khác nhau. Trước đấy, định chọn 
1 loại mua luôn 1 lần nhưng vì lời khuyên 
của nàng, tôi chọn ăn 4 loại. Có món cơm 
cuộn làm tôi liên tưởng đến vài món ăn Hàn 
Quốc - tôi từng ăn trước kia.Tôi vẫn nhớ vị cá 
nhưng không mùi cá từ 1 khúc sushi mà bản 
thân không tài nào nhớ rõ tên gọi.Tôi quên 
cho ít xì dầu vào trong món phần vì 

-  Anh mới ăn mắm ruốc xong, giờ khó thể 
hôn em được rồi

- Anh mơ đi, không có chuyện đó đâu
- Nên anh mới nói là khó có thể nhưng 

thực tế thì chưa biết được. Tối nay, em có đi 
xem đá banh với anh không? AFF Suzuki cup.

- Em không đi anh ạ! Vì tối nay em có việc 
rồi

- Không sao! Chiều nay anh là của em, tối 
nay em là của ai anh không biết rõ nhưng 
vẫn ủng hộ.

- Đang nói gì đấy
- Anh nói là anh cô đơn giữa thành phố
- Đi 1 mình có điểm thú vị riêng
- Anh thích làm tập thể, hoặc đi và làm 

với em hơn
Lúc ấy trời đổ mưa nhẹ
- Em thấy chưa, trời mưa vì thương anh
- Em thấy đầy người như anh mà
- Anh đang đi với em mà, em đừng ngoại 

tình trong tư tưởng như thế
- Ai ngoại tình, anh cứ đổ oan thế
- Anh đi xem bóng đá 1 mình cả 4 năm 

nay, tối nay, 1 trận đấu quan trọng trời lại 
mưa, khắc sâu thêm nỗi cô đơn của anh

- Thực là em không đi được - Thu nói. 
Tôi càng nghĩ càng thấy buồn khi đội 

bóng tôi yêu thích dính phạt penanty ngay 
vài phút đầu hiệp 1 dù rằng họ đã chơi ép 
sân và áp đảo thế trận với hàng loạt pha dứt 
điểm ngoạn mục. Tết sắp đến rồi, tôi thường 
ra quán café ngồi xem bóng đá, vừa lo thực 
hiện nội dung bản tin Tết. Không rõ, người 
tôi yêu có hiểu cảm giác ấy không. Buồn. 
Lại 1 lần nữa tôi phải nhận lời từ chối ngọt 
ngào từ cô gái Định Quán - Đồng Nai. Tôi 
thấy mình thiếu điều gì đó để khiến cô ấy đặt 
trọn niềm tin.

Đi theo nàng cho đỡ lạc. Tôi ôm vai Thu 
đi khắp hội trường như đầu tàu kéo 1 toa 
thôi vậy, nhún nhảy cho nhịp nhàng đội hình 
đôi lứa giữa hội chợ đông đúc với hàng trăm 
món ăn đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi nhớ 
lại cảnh ấy trong lúc đội bóng yêu thích phải 
căng mình tìm kiếm bàn gỡ hòa khi trận đấu 
còn tới hơn 80 phút nữa mới kết thúc. Kể 
cũng hơi ác.Tình yêu của tôi và sự cố gắng 
tìm kiếm bàn gỡ hòa, chưa nói là bàn thắng 
quyết định.

Cầu thủ số 27 đội bạn đang kèm chết tiền 
đạo số 9 - đội trưởng đội bóng tôi thích. Còn 
tôi vừa viết bài vừa nín thở theo dõi trận đấu 
với khá nhiều tiểu xảo từ đội bên kia. Hình 
ảnh Tờ Hu vẫn còn in trong đầu tôi, đặc biệt 
là bàn tay ấm áp. Bất chợt…Goal. Hòa rồi, 
“ chúng ta có bàn thắng trên sân đội bạn, 
khi luật bàn thắng trên sân khách được áp 
dụng” - bình luận viên gào lên sau màn ghi 
bàn của cầu thủ số 26 khiến sân Shah Alam 
chết lặng trong kho âm thanh ồn ào từ 8 vạn 
khán giả nước bạn. 

Thu gửi ảnh hội chợ vào face của tôi. Tối 
nay, cô ấy thuộc về ai tôi không rõ và nếu 
muốn biết cũng không thể được. Nhưng cô ấy 
vẫn nhớ đến tôi, vậy là vui rồi.

VALENTINE (14/02) - HỒNG NHUNG TƯƠI MÃI
ĐẤU LÝ TRONG TÌNH YÊU

Tết ẩm thực các nước và nàng ấy
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- Em đam mê các món ăn
- Anh cũng đam mê các món ăn và việc 

viết lách, dù làm công nhân hay người giữ 
xe anh vẫn viết. Dù không đăng và bị xem 
thường anh vẫn viết.

- Anh làm việc có vấn đề gì à?
- Thực ra là có vài vấn đề anh chưa giải 

quyết được, nên hơi lo
- Đam mê của anh và em khác nhau mà - 

Thu định phân chia với tôi
- Đam mê là MỘT và anh với em cũng vậy, 

đam mê nào cũng là đam mê - Tôi nói ngay
Hết hiệp 1.
Món hambeger, gà rán KFC - Thu nói từng 

làm qua. Cô ấy sắp ra trường.Tôi buồn lắm, 
không rõ sau này còn gặp nhau không. Tôi 
đang viết bài về ẩm thực ngày Tết. Những 
món ăn dân gian Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, 
tưởng chừng không liên quan đến ngày Tết 
nhưng với tôi đó là đặc trưng ẩm thực đã lan 
tỏa trên khắp thế giới. Tôi tin, ngày chào đón 
năm mới, món Hambeger và gà rán KFC đã 
bán rất chạy trên thị trường Mỹ minh chứng 
rõ ràng sự lớn mạnh từ những tập đoàn thức 
ăn nhanh. Tôi nghĩ, ngày Tết cũng là ngày 
ẩm thực lên ngôi dù là món ăn của quốc gia 
nào, dù rằng, mỗi nước đều có món ăn đặc 
trưng. Các vua chúa xưa, thường sử dụng các 
món ăn cung đình nên với họ ngày nào cũng 
là Tết ẩm thực, không rõ ngày nay, những 
nguyên thủ quốc gia thường ngày ăn uống 
những món gì?

Chuyện dông dài vì đây là ẩm thực các 
nước tại Tp. HCM. Tôi chở Thu đi khắp thành 
phố dưới sự hướng dẫn của cô ấy. Tôi hay 
tính toán vụn vặt làm cô ấy khá bực mình. 
Cô ấy không thích đi xe máy, khác với tôi vẫn 
thường lao xe khắp thành phố mà chẳng hiểu 
vì sao lại làm như vậy. Tôi ngụ tại ký túc xá 
cả mấy tháng nay nhưng không ai hỏi thăm 
hay rủ đi đâu. Gặp Thu trong lần tham gia 
hoạt náo cho đội tuyển dự thi liên hoan Tiếng 
hát Sinh viên Toàn quốc 2014, giữ liên lạc 
đến bây giờ dù có thời điểm gián đoạn. Các 
món ăn truyền thống: Bánh bèo ngọt, bánh 
trứng dăm bông, bánh hòn, bánh tét, bánh 
tráng trứng … khiến tôi và Thu đều cảm thấy 
hơi ngán và nhận ra không khí Tết từng ngày 
khi đang thưởng thức. Thu ở Sài Gòn 5 năm, 
còn tôi mới 3 tháng, có thể ma cũ bắt nạt ma 
mới nhưng dù sao tôi vẫn là đàn ông nên dễ 
dàng chấp nhận để cô ấy đi vào trái tim và 
khối óc của mình.

Bắt đầu hiệp 2.
Không khí căng thẳng phần vì trọng tài 

quá dứt khoát. Cơ hội phản công đang đến 
với đội bóng của tôi. Sinh viên ngồi chật cả 

quán. Đội bạn đang phải chiến đấu cực kỳ 
căng thẳng trong thế trận tấn công dồn dập 
mà đội tuyển tôi yêu đã giăng sẵn.

Vào…ào…ào…ào….
Phút thứ 60, áo số 10 ghi bàn.Tôi nghĩ nên 

lùi về giữ tỷ số đến hết trận.3 điểm vẫn hơn 
1 điểm.

Lướt face của nàng, tôi thấy vô số món ăn 
do nàng tự mình thực hiện: Bánh căn Phan 
Thiết, bánh trưng, thạch trứng long cung, 
bún bò Huế… những món ăn tôi thích cô ấy 
đều nấu được. Dù có thể Thu nấu không ngon 
nhưng tôi vẫn sẽ khen ngon vì chỉ những 
người phải tự nấu ăn mới hiểu được ý nghĩa 
của việc có người khác mời mình món họ 
nấu, nhất là người ấy là Thu - người tôi yêu.
Tôi đang mơ hay đang thức, hay là 1 giấc mơ 
có thực?

Phút thứ 70. Có lỗi nghiêm trọng, không 
đẹp lắm, 1 pha tấn công thô thiển vào gáy 
sau. Có lẽ là 1 thẻ đỏ, nhưng không, 1 thẻ 
vàng. Nếu là tôi đó sẽ là thẻ đỏ. Áp lực từ 
80 ngàn khán giả khiến đội khách phải chịu 
áp lực khổng lồ như phải đội trên mình cả 
chảo lửa khổng lồ nặng ngàn cân. Hàng loạt 
cơ hội đã trôi qua. Bóng đá nên bình tĩnh - 
tôi nghe bình luận viên khuyên nhủ cả nước 
bạn.

Trời đổ mưa rất to. Áo thấm đẫm mồ hôi 
được trời mưa giặt sạch. Hãy nhớ lại bàn 
thắng làm thay đổi cán cân trận đấu 02 - 
01. Bằng sự nhạy cảm, tốc độ kinh người đi 
kèm bản năng săn bàn và phối hợp đồng đội 
ăn ý theo nhiệm vụ của 1 tiền đạo, cầu thủ số 
10 đội bóng tôi mến mộ đã ghi bàn bằng cú 
vô lê rất thuận chân sau khi khống chế bóng 
bằng ngực trong trùng trùng vây ráp của đối 
phương.

Mưa lớn, cản tầm nhìn và làm thay đổi 
mặt sân cũng như hướng gió.Pha vào bóng 
quá nguy hiểm nhưng trọng tài vẫn để phép 
lợi thế. Những tia laze xuất hiện khiến thủ 
môn đội dẫn bàn ám ảnh. 

Đây là giải đấu lớn cuối cùng trong năm 
trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.Thu có hứa 
sẽ nấu để tôi thưởng thức vài món ăn.Phải 
chăng tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản là thế?

Trận đấu kết thúc nhưng đêm nay tôi thức 
trắng vì tình yêu với nàng. Không phải tình 
yêu nào cũng trọn vẹn.. Nhưng tôi đã nhận 
được ít nhất 1 buổi chiều rất vui, có thêm 
kiến thức về ẩm thực.

Lần sau sẽ đậm đà hơn, sâu sắc hơn, 
mạnh mẽ hơn.

Thành Nhân
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Kỹ năng mềm
và

cuộc sống tân cử nhân

Tết Ất Mùi 2015 cũng 
cái tết đầu tiên với 

tư cách sinh viên của hàng 
ngàn bạn trẻ năm I tại các 
trường đại học, nhất là những 
bạn lần đầu xa nhà. Vấn đề 
không hề đơn giản, vì để có 
thể thích nghi với môi trường 
mới, hoàn cảnh mới, tâm thế 
mới, người ta cần có những 
kĩ năng nhất định, trong khi 
đó, với phần lớn học sinh phổ 
thông, kỹ năng mềm vẫn còn 
là điều xa lạ. Các trường luôn 
chú ý bổ sung những vấn 
đề cần thiết trong cuộc sống 
sinh viên phần nào giúp các 
bạn trưởng thành hơn. Mùa 
xuân cũng là thời điểm bắt 
nguồn nhiều hoạt động xã hội 
của Nhà trường: Xuân tình 
nguyện, Mùa hè xanh, chào 
đón 40 năm ngày đất nước 
thống nhất, tư vấn hướng 
nghiệp.v.v. Những hoạt động 
này luôn cần sự hỗ trợ từ phía 
sinh viên với kĩ năng giao 
tiếp tốt, kĩ năng múa hát ấn 
tượng…  

Liên kết với các doanh 
nhân, doanh nghiệp lớn

19/12/2014, cuộc gặp 
gỡ giao lưu đối thoại thường 
niên giữa Nhà trường và sinh 
viên đã nhắc đến những nội 
dung quan trọng về chính 
sách, đường lối, chủ trương 
giáo dục bên cạnh phương 
pháp học tập, kĩ năng giao 
tiếp. Hiệu trưởng - PGS.
TS. Đỗ Văn Dũng - chủ tọa 
chương trình: Nhấn mạnh 
trọng tâm chương trình đào 
tạo ngoại ngữ kiến thức 
chuyên ngành bên cạnh đào 
tạo kỹ năng mềm và giảng 
đường đại học đã thay đổi số 
phận các bạn như thế nào? 
Và bằng cách nào?.

Hàng loạt các chương 
trình với sự phối hợp giữa Nhà 
trường và các Doanh nghiệp 
đã diễn ra thành công trong 
học kỳ II:  Nestle – vun đắp 
tài năng Việt, Vui khỏe cùng 
coca-cola, phương pháp học 
tốt đại học, luyện phát âm 

Hollywood… Bên cạnh đó, 
chuỗi dài các sự kiện giao 
lưu - tuyển dụng với những 
doanh nghiệp lớn tại Việt 
Nam: C&K, Dinsen Việt Nam, 
CGV Cinema, Sam sung, 
Doosan Vina, vườn ươm 
doanh nghiệp, hành trang vào 
đời… thu hút sự chú ý, hưởng 
ứng nhiệt tình từ 27 ngàn sinh 
viên Nhà trường thuộc nhiều 
khoa, ngành, lĩnh vực trong 
từng chương trình khác nhau. 
Tất cả thể hiện sự quan tâm, 
cũng như chủ trương, đường 
lối giáo dục của Nhà trường 
trong việc trang bị kiến thức 
xã hội, kĩ năng giao tiếp đến 
các sinh viên.

Trong thời đại giáo dục 
phát triển, kĩ năng mềm trở 
nên không thể thiếu trong quá 
trình hình thành con người ở 
mức độ hoàn hảo hơn. Tân 
cử nhân luôn gặp rắc rối về 
kiến thức với nhiều bài toán 
nan giải. Ngoài quá trình đào 
tạo tại các doanh nghiệp - 
Thích ứng công nghệ còn là 

Ngày hội ngoài trời do Coca Cola tổ chức
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Ngày hội ngoài trời do Coca Cola tổ chức rất nhiều va chạm trong cuộc 
sống, áp lực công việc, cân 
bằng công việc của mình 
cùng thời gian bên gia đình 
và hoạt động xã hội. 

 Phải đối mặt với bài 
toán cuộc sống, tuyển dụng, 
khi mới khởi nghiệp, không 
ít sinh viên đã lựa chọn con 
đường vừa học vừa làm 
nhằm tích lũy kinh nghiệm và 
kĩ năng sống cũng như tăng 
thêm trải nghiệm cho bản 
thân. Nội dung quan trọng 
trong hàng loạt các buổi hội 
thảo, chương trình  tuyển 
dụng từ phía những công ty, 
tập đoàn lớn là kĩ năng mềm 
cũng như vai trò và vị trí của 
nó trong công việc. Chương 
trình: “Hành trang mở lối thành 
công” do hãng Cocacola phối 
hợp cùng Thanh Niên tổ chức 
lôi cuốn hàng ngàn sinh viên 
theo dõi đến phút cuối cùng 
có nhiều câu trả lời hấp dẫn 
về sự lựa chọn của bạn trong 
công việc, cuộc sống tương 
lai.

TS. Ngô Văn Thuyên, 
hiệu phó Nhà trường, thể 

hiện quan điểm dưới cái nhìn 
khoa học về vấn đề này như 
sau: “ Trong thời gian gần 
đây, Nhà trường chú trọng kĩ 
năng mềm, tập trung về ngoại 
ngữ và chú trọng liên kết, kí 
các thỏa thuận hợp tác với 
các tập đoàn lớn trong tuyển 
dụng, chuyển giao công nghệ 
và nâng cao chất lượng đào 
tạo”. Được biết, khoa Kinh tế 
thường xuyên liên kết thực 
hiện những chương trình 
thuyết trình, hội thảo về ý 
tưởng kinh doanh: “Phỏng 
vấn thử, thành công thật”, 
“ Ý tưởng kinh doanh sáng 
tạo”, “ cùng Nestle – vun đắp 
hạt giống tài năng Việt”….
Các đây không lâu, Khoa tổ 
chức chương trình: Nâng cao 
kĩ năng viết CV góp phần 
quan trọng đưa đến cái nhìn 
ấn tượng hơn về bản thân 
bạn trong mắt các nhà tuyển 
dụng. Theo nhận xét của một 
số đại diện doanh nghiệp thì 
“Sinh viên ĐHSPKT ngoài 
thành tích học tập, khả năng 
thích nghi với công việc, còn 
có  kĩ năng giao tiếp, ứng xử, 

phong cách làm việc, tinh 
thần lao động cần cù và nhiệt 
tình, lòng gắn bó lâu dài với 
công việc và doanh nghiệp”. 
TS.Ngô Văn Thuyên cũng 
cho biết thêm: “Nhiều sinh 
viên của trường đang giữ các 
vị trí quan trọng trong các 
công ty lớn. Kĩ năng mềm 
góp phần quan trọng trong 
cuộc sống và thu hút đông 
đảo sinh viên tham gia vì sinh 
viên cần những kĩ năng này”.

Niềm vui không chỉ trước 
mắt

Năm Ất Mùi 2015 đã 
về, với tân sinh viên, kĩ năng 
mềm là hết sức quan trọng, 
là sự khác biệt lối sống, văn 
hóa giao tiếp thuộc các lứa 
tuổi khác nhau đi cùng lối 
sống khác nhau. Kĩ năng 
thuyết trình sẽ vô cùng cần 
thiết nếu theo phương pháp 
học nhóm, thuyết trình, trình 
chiếu powepoint, hoặc làm 
MC, pha trò để có thêm niềm 
vui trong cuộc sống. 

Hiện có khoảng 4600 
sinh viên là thành viên các 

Gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên 
và lãnh đạo Nhà trường luôn bám sát 
tình hình học tập, giảng dạy – là cầu 
nối giữa sinh viên và Nhà Trường
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câu lạc bộ trong Trường. 
Theo báo cáo mới nhất, đã 
có 8980 ngày công tác xã hội 
với với tổng số điểm 89.808 
điểm. Kĩ năng mềm, kĩ năng 
làm việc nhóm luôn luôn cần 
thiết trong các hành động vì 
xã hội.

Nếu là người đam mê 
sách, bạn hãy thổi niềm đam 
mê của mình tới mọi người 
khi nhắc đến quyển sách 
hấp dẫn mình vừa đọc nhằm 
truyền đạt tri thức và tạo sự 
giao lưu, gắn kết với bạn bè 
bởi những chủ đề chung từ 
những tác phẩm sống mãi 
cùng thời gian như Ngàn lẻ 
1 đêm, Chiến tranh và hòa 
bình, Ba chàng lính ngự lâm, 
Tuổi thơ dữ dội… Câu chuyện 
cũng có thể là 1 bộ phim, 1 bài 
hát hoặc 1 triết lý bạn nhận 
ra theo cách của riêng mình. 
Tất cả, đều cần phải thuyết 
trình – diễn đạt ý tưởng. Nếu 
thuyết trình hấp dẫn có thể 
sẽ đem đến thành công cho 
bạn và niềm vui cùng bạn 
bè, người thân. Nếu chưa 
đủ sức lôi cuốn, bạn có thể 
rút ra bài học trong lần tiếp 
theo, với những tác phẩm lớn 
hơn, đồ sộ hơn hoặc những 

trường phái triết học lớn lao 
hơn. Cũng có thể, 1 trận cầu 
siêu kinh điển sẽ trở nên kịch 
tích hơn qua lời bình luận của 
bạn. 

Không ai muốn mang 
trên vai mình 1 gánh nặng 
nào đó, dù vậy, nếu biết cách 
san sẻ nỗi buồn với người 
khác bạn có thể làm khỏe 
hơn đôi vai của mình bằng 
tiếng cười và tình bạn đẹp. 
Hãy tin rằng, kỹ năng mềm sẽ 
đem đến cuộc đời bạn nhiều 
hơn những gì bạn từng nghĩ. 
Cuộc tranh luận của bạn về 
niềm vui và nỗi buồn có thể 
khiến vơi đi tiếng khóc, sự 
đau khổ của ai đó. Bản thân 
bạn cũng sẽ cảm thấy vui về 
mình, có thêm người bạn mới 
không làm mất đi của bạn bất 
kì điều gì.Nghệ thuật sống 
không vứt bỏ bất kì ai, nghệ 
thuật sống tuyệt vời hơn luôn 
không phân biệt bất kỳ ai.Kí 
ức tuổi thơ có thể sẽ sống 
dậy trong bạn và trở thành 
cầu nối cho 1 tình bạn hoặc 
tình yêu nơi trời Âu xa xăm.
Kỹ năng mềm sẽ giúp bạn 
thể hiện mình, giúp ích người 
khác 1 cách dễ dàng hơn.

Hiện nay, lớp học nữ 

công gia chánh là lựa chọn 
với không ít bạn trẻ. Nhiều 
chuyên gia khẳng định: Nữ 
công gia chánh là ngành 
nghề quan trọng không thể 
thiếu trong cuộc sống hiện 
đại. Đỗ Thị Thu, sinh viên 
năm cuối ngành Nữ công tâm 
sự: “Người ta thường nghĩ nữ 
công gia chánh chỉ chuyên 
về lĩnh vực nấu nướng, may 
vá thêu thùa. Thực ra, ngành 
này bao gồm nhiều kỹ năng 
như cắm hoa, làm bánh, pha 
chế đồ uống hiện đại, cách 
bày biện bàn ăn trong các 
buổi tiệc sang trọng, cách 
nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ…- 
Đó cũng là nhưng việc cần 
thiết với nam giới. Đặc biệt 
với xã hội chú trọng thực hiện 
nam nữ bình quyền. 

Cuộc sống của các bạn 
sẽ thay đổi theo năm tháng, 
nhưng việc học tập luôn là 
nền tảng để phát triển bản 
thân mỗi người bên cạnh 
những đóng góp cho xã hội.

Nhà trường và Doanh 
nghiệp gửi đến các bạn lời 
chúc năm mới thành công và 
hạnh phúc bên người thân.

Đức Thọ

Học tập kĩ năng gói bánh trưng - kĩ năng cần thiết trong 
những ngày Tết bên gia đình hoặc giúp đỡ xóm làng

22



CHÀO XUÂN ẤT MÙI 2015

23

Từ rất lâu, loài người đã biết 
thuần hóa và nuôi dê vì chúng 
rất hiền lành. Tổ tiên loài dê 
cùng họ với loài bò, có sừng 
rỗng, không phân nhánh và 

không rụng. Ở Việt Nam có 2 giống dê khá 
phổ biến: Dê nội địa có vóc dáng nhỏ gọn, cao 
khoảng 50cm, nặng tối đa 20 ký, lông nhiều 
màu, tai đứng và rất linh hoạt. Và giống dê lai 
thân mình dài hơn, cao khoảng 70cm, nặng 
tối đa 40 ký, mắt to, tai cụp, lông trắng hoặc 
khoang vàng trắng; trắng 
nâu; trắng đen…

Đất nước 
Hy Lạp thờ 
“Thần Dê”. 
Người dân thich 
mặc trang phục 
làm bằng da dê. 
Truyền thuyết kể 
rằng Thần Dớt là 
vua của các vị thần 
ở Ô-lom-pơ được 
nuôi lớn và có sức 
mạnh thần kỳ là 
nhờ uống sữa dê. 
Đến khi Thần Dớt 
gặp nạn cũng nhờ 
dê A-man-tê cứu 
sống bằng nguồn 
sữa của nó. Đến 
thăm xứ sở của Thần 
Dớt, trên các đường phố Ai Cập du khách sẽ 
gặp những phụ nữ duyên dáng, dắt đàn dê di 
rong để rao bán và vắt sữa dê tại chỗ. Chỉ cần 
ít tiền là sẽ có cốc sữa dê nguyên chất, thơm 
ngon bổ dưỡng từ tay các người đẹp xứ sở 
Kim Tự Tháp.

Loài dê rất dễ nuôi, nhanh phát triển 
và mắn đẻ. Nuôi dê để lấy thịt và sữa là một 
cách giải quyết nhanh về vấn đề lương thực. 
Dê ăn được nhiều loại lá rừng và cây cỏ tạp, 
nên chăn dê thả tự do ở các vùng đồi núi khô 
cằn, nghèo dinh dưỡng vẫn có thể phát triển 
tốt. Ở nước ta dê được nuôi nhiều ở vùng 
Ninh Thuận, Bình Thuận, Ninh Bình…

Nói đến DÊ, người ta nghĩ ngay đến 
khoản giao phối mạnh. Một chàng dê đực có 
thể “phục vụ” liên tiếp 15 đến 20 nàng dê một 

cách thoải mái, nên được tôn là “sư phụ”.
Dê  phát dục sớm (tốt nhất từ 1 đến 5 

tuổi) Dê động dục vào mùa xuân và mùa thu. 
Trong vòng 2 năm, dê cái đẻ khoảng 5 lứa, 
mỗi lứa hai ba dê con.

Thịt dê bổ dưỡng và giàu đạm không 
thua kém thịt bò, thịt heo. Sữa dê rất ngon 
và bổ. Một con dê cái tốt được ăn uống đầy 
đủ có thể cho 900 lít sữa mỗi năm. Dê Ấn Độ 
cho nhiều sữa nhất (» 6 lít/ 1 ngày) Dê nước 

ta tuy cho sữa ít (» 1 lít/ 1 ngày) 
nhưng có mùi vị thơm ngon 

hơn dê lai.
Cao dê có tác dụng 

tăng cường sức dẻo 
dai và sự hô hấp của tế 
bào gan, cơ. Người ta 
còn dùng thịt và xương 

dê để nấu cao dê “toàn 
tính”, chữa bệnh suy 

nhược, gầy yếu, 
thiếu máu, đau 
lưng nhức mỏi. 
Tiết dê pha rượu 

uống tráng dương. 
Ngày xuân, uống vài 
chén rượu cao dê thấy 
người sung mãn, có thể 
du hí đó đây mà không 
thấy mệt. Hầm thịt dê 

với dương quy, gừng, 
hoàng quỳ… thành món ăn 

ngon và là bài thuốc chữa lao 
lực. Đông y liệt kê trên 20 bài thuốc bổ từ 
dê như: Tim dê bổ tim; bào thai dê bổ thận; 
xương đuôi và sừng dê nấu cao uống bổ mắt; 
pín dê bổ dương; lông dê ngâm giấm rồi hơ 
nóng dùng xoa bóp trị bong gân; chân dê bổ 
xương… Có thể nói dê là tiệm thuốc di động.

SƠN DƯƠNG.
Dê nuôi hay dê đồng bằng không có giá 

trị bằng dê núi, tức sơn dương. Có lẽ vì sơn 
dương leo trèo giỏi, khỏe mạnh, ăn nhiều loại 
lá cây thiên nhiên cả dưới đất lẫn trên núi cao. 
Sơn dương đực trưởng thành có chiều cao 
vai đến 80cm, nặng xấp xỉ 60 ký, rất khỏe và 
hăng. Sơn dương cái nhỏ hơn, không sừng. 
Sơn dương leo trèo trên các núi đá, nhảy 
băng băng qua các mỏm đá chênh vênh rất 

TẢN MẠN VỀ

“SƯ PHỤ” DÊ
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khéo và tài. Hàm sơn dương có mẩu xương 
nhỏ nhô ra và uốn cong về phía ngực nên nó 
có thể sục mõm vào các mẫu đá để lấy thế 
bám lên. Tuy thường ở trên núi cao nhưng khi 
xuống nước sơn dương vẫn bơi rất tốt.

Thịt dê núi rất ngon, ngọt, mềm và chắc 
hơn dê đồng bằng. Có giai thoại cho rằng ở 
bốn bàn chân sơn dương có bốn cái mật, tác 
dụng mật này làm tan các vết bầm tím, bong 
gân, sai khớp mỗi khi dê leo trèo bị ngã. Thật 
ra không có con thú nào có mật ở chân.

Người ta ít tổ chức săn sơn dương, 
do chúng sống mãi trên núi cao hiểm trở 
có nhiều hang động. Sơn dương nhảy giỏi, 
người và chó săn khó đuổi theo ở những địa 
thế cheo leo. Thợ săn sơn dương nhiều kinh 
nghiệm thường chờ những lúc chúng đang 
chuyển vùng, từ  làn đá này xuống đất để leo 
lên làn đá khác, lúc bấy giờ 
họ mới bảo nhau giăng 
lưới chận hết lối ra 
vào núi đá, sau đó 
thả chó săn lùng 
sục sơn dương. 
Gặp trường hợp này 
lũ dê núi khó thoát.

Nhiều người 
thích ăn tiết canh 
dê, hoặc hòa máu 
dê sống vào rượu để 
uống, chữa được 
bệnh thiếu máu, 
bệnh yếu sinh lý 
của nam giới…

Thợ săn sơn 
dương giỏi quan sát 
có thể biết khu vực 
núi đá nào có sơn 
dương sinh sống. Sơn 
dương đực thường húc và đuổi nhau làm đá 
lở rơi xuống, dưới chân núi có thể nghe rào 
rào. Về chiều hoặc sáng sớm, sơn dương 
đực thỉnh thoảng cất tiếng kêu, không “be be” 
như dê đồng bằng mà ngắn gọn như dê con 
gọi mẹ.

Sơn dương chủ yếu kiếm ăn ban ngày, 
từ chân núi nhìn lên đôi khi thấy chúng leo trèo 
thoăn thoắt trên cánh ghềnh đá cheo leo. Rất 
ít khi người ta săn sơn dương vào lúc đêm, 
để tránh nguy hiểm. Ban ngày, dẫu gặp sơn 
dương, thợ săn kinh nghiệm phải quan sát 
kỹ, nếu thấy chúng đứng gần vực sâu, có bắn 
trúng cũng khó lấy được con mồi vì chúng sẽ 
rớt xuống vực. Họ phải kiên nhẫn chờ hoặc 
đánh động cho sơn dương nhảy đến chỗ có 
thể nhặt mồi được mới bắn, thường họ nhắm 
vào xương vai dê núi để con mồi không thể 

chạy được nữa.
Có 3 loại bẫy chính mà thợ săn bẫy dễ 

thường dùng:
1. Bẫy hầm- dùng cho địa hình có thể 

đào hố giữa lối dê đi.
2. Bẫy vương - dùng cho những chỗ 

không đào hố được mà chỉ cắm được cần 
(hoặc đóng cọc). Đây là bẫy thắt thòng lọng 
hoặc bẫy lưới vung chụp.

3. Bẫy kẹp - nơi không đào lỗ được và 
cũng không cắm được cần thì họ đặt bẫy kẹp.

Sơn dương leo trèo giỏi nhưng vẫn 
thích đi men theo đường mòn, đi theo đàn, 
chúng chen lấn nhau và giẫm phải bẫy. Khi có 
con trúng bẫy, cả đàn hốt hoảng chạy tứ tung 
và lại sập bẫy khác. Tốp thợ săn kinh  nghiệm 
có thể bẫy một lúc hàng chục con sơn dương.

H.P

Địa chỉ tác giả Hoàng Phúc
(bút danh của Phan Đức Nam):
285/3 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5

TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0908 255 767

Email: phanducnam2013@gmail.com
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Đang vật vã 
làm việc trong 
giờ hành 
chính , bù đầu 
với mớ hợp 

đồng và hồ sơ thanh - quyết 
toán, Thành Nhân chợt nghe 
câu nói: “Làm nhanh lên, tôi 
giao cho anh hồ sơ 3 tuần 
rồi”. Quả thật, dạo này, không 
hiểu sao tôi cứ quanh quẩn 
trong hình ảnh và hợp đồng 
rồi lại hình ảnh và quyết toán. 
Cứ thế đấy. Đã vậy, lại thêm 
việc biên soạn hơn 500 câu 
hỏi dành cho học sinh sinh 
viên trong những trường hợp 
họ không thể tự giải quyết vấn 
đề của mình bao gồm các lĩnh 
vực: Hồ sơ chính sách, học 
bổng, điểm rèn luyện, học 
phí, xử lý vi phạm đóng học 
phí, tạm dừng hoặc học lại… 
Chiều hôm ấy Nhân còn phải 
theo dõi thi công công trình 
bảng cổ động trong trường. 
Mọi chuyện cứ rối tung lên 
mà không tự quyết được. Anh 
ta không giỏi toán lắm, đáng 
nhẽ nên mượn thước đo từ 
phòng Quản trị để trả lời câu 
hỏi: từ đây đến kia bao nhiêu 
mét? Đang rối và nghĩ mông 
lung đến chuyện người Ai 
Cập xây Kim Tự Tháp kiểu gì 
và bằng cách nào để đạt tới 
độ hoàn hảo đến vậy? Trở lại 
với thực tại, Thành Nhân thấy 
mình đang gặp bài toán khó 
với việc tính toán kích thước 
của 1 tấm bảng 4m x 9m. Có 
điều gì đó hài hước không tả 
được.

Tìm cách trốn việc mà mãi 
không được, vậy là đành thức 
tận 12h đêm để giải quyết 
toàn lực.Việc thẩm định chất 
lượng và câu chữ bản tin 26 
xuân Ất Mùi vẫn chưa hoàn 

thành, công việc sao cứ ì ạch 
thế này nhỉ? Thành Nhân tự 
hỏi. Đêm trước, liên hệ với 
cộng tác viên xin vài tấm ảnh 
tâm huyết mà mãi mới gửi. 
Làm lỡ hẹn với thầy trưởng 
phòng. Nhưng không sao, 
vẫn còn kịp chán.

Tết sắp về rồi, “phải tìm 
hiểu phần mềm và tự thiết kế 
poster – phông nền thôi” –anh 
ta thầm nghĩ.  Ý tưởng phải đi 
kèm hành động mới độc đáo 
và mới lạ, Tết luôn cần tươi 
mới, sốc - độc - lạ.“Làm việc 
trong lĩnh vực tuyên truyền 
mà không biết thiết kế mấy 
cái đấy thì chán lắm” – sếp 
bảo vậy. Nghe nói, giấy tờ 
năm cũ sang năm mới  thanh 
lý chắc chắn sẽ gặp nhiều 
khó khăn vì : “Sau Tết kiểu 
gì giá cũng tăng” – nghe anh 
đồng nghiệp tóm tắt lại những 
thủ tục tài chính khó đỡ mà 
hắn có thể sẽ gặp phải. 

Không hiểu cư xử thế nào 
mà bị qui chụp thành: Gây 
sự với cả đơn vị bạn. Hôm 
trước, phải chăng vì gọi điện 
thẳng trưởng phòng trên ấy 
nên mới thế, lại thêm chuyện 
không hỏi đang nói chuyện 
với ai, vậy là hắn xổ 1 tràng, 
xong …. Mới biết mình gọi 
nhầm số. 

Đang lo lắng công việc, 
đặc biệt là bản tin số 27 sắp 
xuất bản với lời ban biên 
tập còn khá nhiều chỗ chưa 
thông qua được – nếu đặt 
trong vị trí tổng biên tập. 

Đang xem xét hình ảnh và 
nội dung còn nhiều chỗ mờ 
như ánh nến trong đền thờ 
Angko, hình trang bìa lại xanh 
lè như nước biển ở vịnh Hạ 
Long. Anh ta nghe đồn thiên 
hạ chê bai khắp nơi như thế 
và bản thân cũng thấy như 
vậy.“ Nghe cứ như anh đang 
tổng hợp di sản văn hóa thế 
giới ấy”- Big Hoa nói. “Cũng 
chỉ mong là vậy mà sợ không 
được” – Trả miếng lại ngay.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện cô 
ấy sắp lấy chồng là hắn lại 
điên tiết lên nhưng sự thật 
không phải thế. Dù rằng đó 
là thật thì Thành Nhân mong 
đó sẽ là cuộc hôn nhân trong 
hạnh phúc trọn vẹn đến răng 
long đầu bạc.  

Việc đến dồn dập,  buộc 
phải rời “ tổng hành dinh” để 
sử dụng wifi gửi tin ảnh về 
cuộc Led Circuit Design năm 
học 2014 - 2015. Đó không 
phải là cuộc thi qui mô nhất 
Thành Nhân từng gặp. Đáng 
lẽ nên gửi đi các báo đã hợp 
tác nhiều năm trước khi đăng 
tải tại webite trường nhưng 
chuyện đã không như vậy. Bỏ 
qua cơ hội góp phần lăng xê 
tên tuổi cuộc thi. Để chuộc lỗi, 
ban biên tập quyết định đưa 
vào sử dụng trong bản tin Tết 
Ất Mùi 2015.

“Bảng thiết kế toàn dê 
cụ thôi. Nghe cứ như thấp 
thoáng tiếng dê kêu ở đâu 
đó” – cô nhân viên Vi Mỹ 
nói. Làm ngắt mạch suy 

TÌNH YÊU CÔNG VIỆC
Làm việc trong giờ hành chính

Thanh Phạm
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nghĩ của chàng ta về cuộc 
thi Led Circuit Design và 
anh phó phòng vui tính góp 
ý trực tiếp tại quán café nơi 
hắn thường viết bài.  - “Dê 
thì sao?Năm Ất Mùi phải có 
tí dê chứ?” – Nhân trả lời và 
để sang 1 bên tất cả những 
suy nghĩ kia nhằm tập trung 
giải quyết vấn đề trước mắt. 
Ý định thực hiện về những 
chiến công của phòng từ khi 
mới thành lập nhưng nếu để 
hình dê ẩn phía sau nội dung 
thì lại không hợp lý lắm. Vậy 
là phải sử dụng biểu tượng 
long phụng sum vầy. “Hãy gửi 
vào email của anh?”. Đương 
nhiên, năm Ất Mùi phải có tí 
dê mới hấp dẫn. 2 chú 
dê làm bệ đỡ vững 
chãi cho tấm poster 
quảng cáo hình ảnh 
phòng  của anh ta. 

Nghe nói, cuộc 
thi đua xe năng 
lượng mặt trời do 
Trường tổ 
chức trong 
giới học sinh 
cấp 3 tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu 
đã kết thúc. Chờ 
mãi vẫn không 
thấy phía Đoàn 
trường gửi tin 
tức cuộc thi. Định 
gọi điện hỏi tin tức 
nhưng nghĩ lại nên thôi, cứ từ 
từ vậy. Kiên nhẫn tý.

Tối về, lại đến quán cũ 
nơi người con gái ấy làm việc 
gần trường, dù chưa gặp 
nhiều lần nhưng vẫn mạnh 
mẽ gắng hỏi:

- Em, nhu cầu của anh 
đang lớn lắm, không giải 
quyết được

- Biết làm sao được, em 
không đáp ứng đâu. Cô ấy trả 
lời, lướt qua menu, tôi quyết 
định lựa chọn quán khác

- Vì em, anh sẽ cố gắng 
kìm chế,  và cũng vì em, anh 
sẵn sàng bùng nổ bất kì lúc 
nào. Anh muốn đổi lại café

- Không đổi được đâu anh

- Kể cả khi anh là của em, 
em vẫn không đổi à? Tôi hỏi 
ngay trong bức xúc nhiều vị 
trí

- Không, tôi đời nào đáp 
ứng anh

Quá chán nản. Vậy là 
hắn đành uống tiếp. Có 1 gã 
xuất hiện bên cô ấy làm hắn 
nổi máu ghen, khá khó chịu 
nhưng vẫn cười. Cô ấy còn 
hỏi tiếp : “Tối nào cũng thấy 
anh la cà hàng quán nhỉ? 
Sống với cái máy tính. Chán 
lắm” – “Đó là việc của tôi, cô 
không cần can thiệp”- tên đó 
chậm rãi uống trà và tiếp tục 
làm việc. Mặc ai đó đang cứu 
thế giới trong phim, anh ta 

dường như phát 
điên vì đống 

giấy 
tờ và 

kế hoạch 
công việc 
không chạy 

được do hóa 
đơn trùng lặp. 

Trách nhiệm quá rõ ràng.
Cô ấy không hề quan tâm 

đến Thành Nhân. Không còn 
tâm trạng vui vẻ nhưng vẫn 
phải nghỉ ngơi vì công việc. “ 
Mình mới 24 tuổi, sau này có 
thể sẽ nhảy việc nhiều lần vì 
hoàn cảnh. Mình vẫn cố gắng 
làm việc kể cả khi ngày mai 
phải nghỉ việc” – Nhân luôn 
nghĩ thế. Sắp nhận lương và 

sẽ nghỉ nửa ngày để khám 
sức khỏe. Chợt có cuộc gọi 
điện từ thầy Tâm – trưởng 
khoa về việc viết nhầm lẫn 
1 vài vấn đề trong chữ AUN 
– QA ( chuẩn mạng lưới các 
trường đại học khu vực Đông 
Nam Á). Ông vội vã nhắc nhở 
Thành Nhân về việc sửa lại 
nội dung và cố gắng không 
mắc lỗi trong công việc – 
Yêu cầu quá cao với người 
đang trong thời gian tập sự. 
Đôi lúc, anh ta tỏ ra khá tự 
hào khi đi đâu cũng nhắc 
đến việc: Trường Đại học Sư 
phạm Kĩ thuật Tp.HCM là 1 
trong 10 trường tham gia đầu 
tiên trong chuẩn này. 

Đây là Tết đầu 
tiên, Trường tham 
gia chuẩn AUN – 
QA. Thành Nhân 

nhiều lúc vẫn băn 
khoăn về chuẩn 

này, dù rằng, 
thực hiện 
công tác tuyên 
truyền cần 
nắm rõ các vấn 
đề của trường. 
Nhắc đến đây, 
mới sực nhớ 
sự quan tâm 
của Microsoft 

đến 1 nam sinh viên 
trong trường vì anh 

này có phát minh hết sức 
đặc biệt. Tập đoàn Microsoft 
quả thực biết “mạnh tay” khi 
có thể tặng nam sinh viên này 
tài khoản thẻ: 100.000 USD 
– Đây có thể sẽ là giám đốc 
sáng tạo Đông Nam Á của 
tập đoàn. Tin chắc, nhận tin 
này, đó cũng là ngày Tết với 
nam sinh viên kia.

Nghỉ Tết 9 ngày – dịp đại 
lễ, Thành Nhân lên kế hoạch 
đi chơi đâu đó, Đà Lạt chẳng 
hạn – như gợi ý của một ai 
đó.          
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Cùng với Lễ kỷ niệm 65 
năm ngày Truyền thống Học 
sinh – Sinh viên (9/1/1950 – 
9/1/2015) và chào mừng Đại 
hội Đại biểu Hội sinh viên Việt 
Nam TP. Hồ Chí Minh nhiệm 
kỳ V (2015 – 2020), ngày 
08/01/2015, Hội Sinh viên 
trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật 
TP.HCM đã long trọng tổ chức 
Lễ tuyên dương  “Sinh viên 5 
tốt” năm học 2013-2014 tại 
Hội trường lớn

Buổi lễ có sự góp mặt 
của đại diện phụ huynh của 
các sinh viên 5 tốt, của các 
thầy cô, các anh chị cựu cán 
bộ Đoàn, Hội của Trường ĐH 
Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 
qua các thời kỳ cùng hơn 
1000 sinh viên tham dự.

Mở đầu chương trình, 

Đ/c Nguyễn Đoàn Xuân 
Trường – Phó Chủ tịch Hội 
Sinh viên Trường đã thông 
qua báo cáo ghi nhận các 
phong trào HSV Trường 
trong thời gian qua.Báo cáo 
đã ghi dấu sự nỗ lực phấn 
đấu cũng như đánh dấu từng 
bước trưởng thành của HSV 
khi là năm đầu tiên triển khai 
thực hiện nghị quyết Đại hội 
Đại biểu Hội Sinh viên Việt 
Nam. Anh đã đề cập đến 
những ngày tháng đấu tranh 
anh dũng giành độc lập giải 
của dân tộc ta.Tinh thần 
chiến đấu của họ được thể 
hiện bằng nhiều cách khác 
nhau nhưng tất cả đều xuất 
phát từ lòng yêu nước nồng 
nàn. Một trong số đó,anh 
Trần Văn Ơn đã chiến đấu và 

cũng đã hy sinh, nhưng anh 
vẫn ở trong tâm trí biết bao 
người và ngày 09/01 hằng 
năm trở thành một mốc son 
chói lọi để khẳng định sức 
mạnh của tầng lớp học sinh 
sinh viên thời kỳ đó. Anh cũng 
đề cập đến công tác Hội và 
phong trào sinh viên, cùng 
nhà trường có những bước 
phát triển mạnh mẽ vượt bậc 
với 4 nội dung trọng tâm là: 
Sinh viên 5 tốt, xây dựng hội 
vững mạnh, nâng cao năng 
lực ngoại ngữ, thực hiện điểm 
rèn luyện, công tác xã hội.

Nhằm mục đích xây 
dựng hình mẫu sinh viên 
Sư phạm Kỹ thuật toàn diện 
không chỉ trong học tập mà 
còn về đạo đức, thể lực, kỹ 
năng, tình nguyện, hội nhập.

SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CHÀO ĐÓN 
NĂM ẤT MÙI 2015

LỄ KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
HỌC SINH SINH VIÊN
(9/1/1950 - 9/1/2015)

và LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT 2013 - 2014

Thầy Lâm Mai Long và thầy Nguyễn Anh Đức trao 
bằng khen cho Sinh viên 5 tốt cấp Trường
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Hội Sinh viên trường đã phát 
động cuộc vận động “Sinh 
viên 5 tốt” năm học 2013-
2014. Đ/c Phạm Thị Ánh 
Hoa, Phó Chủ tịch Hội Sinh 
viên Trường đã báo cáo kết 
quả hoạt động phong trào 
sinh viên 5 tốt năm học 2013-
2014. Sau 4 năm vận động, 
HSV trường đã có những 
bước chuyển biến rõ rệt như 
chủ động phát động cho sinh 
viên thực hiện từ khá sớm, 
tuyên truyền rộng rãi trong 
sinh viên với nhiều hình thức 
phong phú và đa dạng. Trong  
năm 2014hơn 15000 SV biết 
đến và hiểu về các tiêu chuẩn 
cuộc thi, trong đó có 1168 đã 
đăng kí cấp Trường. Về các 
chương trình, Hội Sinh viên 
đã phát động mô hình học 
tập theo nhóm, nâng cao kết 
quả học tập của sinh viên. Tổ 
chức các hội thi học thuật như 
Hùng biện tiếng anh, Olympic 
Mác-Lênin. Phát động Nghiên 
cứu khoa học, các lớp kỹ 
năng mềm,tập huấn cán bộ 
Đoàn Hội, báo cáo chuyên 
đề. Hội Sinh viên cũng đã 
triển khai nhiều hoạt động 
tình nguyện và luôn được 
sinh viên  trường hưởng ứng 
như Mùa hè xanh, Tiếp sức 

mùa thi, Xuân tình nguyện,…
Tổng kết cuộc vận động 

có 352 sinh viên đạt chứng 
nhận hội nhập, 299 sinh viên 
đạt kỹ năng tốt, 362/452 sinh 
viên thi thử Toeic đạt kết quả 
trên 450 điểm. Trong buổi 
họp xét cấp Trường ngày 
15/12, Hội Sinh viên đã công 
nhận 37/50 cá nhân được 
công nhận là Sinh viên 5 tốt 
cấp Trường, đồng thời công 
nhận tập thể Sinh viên 5 tốt 
là liên chi hội Điện- Điện tử. 
Trong đó có 1 sinh viên đạt 
Sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Tại buổi lễ, Hội Sinh 
viên đã Trường đã tuyên 
dương các cá nhân và tập thể 
đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt 
năm học 2013 – 2014.Phát 
biểu ý kiến của mình,bạn Lê 
Trần Nhật –khoa Xây dựng 
và Cơ học ứng dụngđại diện 
cho 37 sinh viên 5 tốt cấp 
Trường gửi lời cám ơn chân 
thành đến nhà Trường, thầy 
cô đã luôn ủng hộ, khuyến 
khích các bạn sinh viên để 
các bạn đạt được kết quả 
này. Đồng thời, Nhật cũng có 
nhiều ý kiến để nâng cao chất 
lượng cuộc vận động  như 
không chỉ cần có kiến thức 
chuyên môn mà còn phải rèn 

luyện kỹ năng mềm, kỹ năng 
nghề nghiệp,và quan trọng 
nhất vẫn là ngoại ngữ.

Kết thúc buổi lễ, Đ/c 
Nguyễn Đoàn Xuân Trường 
đã phát động phong trào 
Sinh viên 5 tốt trường ĐH Sư 
phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 
2015 với các nhiệm vụ trọng 
tâm như sau:Tăng cường 
công tác tuyên truyền bằng 
nhiều hình thức sâu rộng 
trong toàn thể sinh viên, tạo 
giải pháp tích cực, phát huy 
vai trò nguời bạn đồng hành 
của sinh viên trong quá trình 
học tập.Tiếp tục phát huy 
sự thành công của cuộc vận 
động Sinh viên 5 tốt. Xây 
dựng cộng đồng Sinh viên 5 
tốt, qua đó tạo môi trường tốt 
nhất cho sv rèn luyện và phát 
triển.

Chương trình đã diễn 
ra thành công tốt đẹp.Các 
bạn sinh viên 5 tốt đã để lại 
nhiều ấn tượng tốt đẹp trong 
lòng người tham dự. Hy vọng 
trong thời gian sắp tới sẽ 
càng có nhiều bạn sinh viên 
đạt danh hiệu 5 tốt hơn nữa.

Anh Thương – Ngọc Thạch
( CTV Ban Truyền thông 

Đoàn – Hội)

37 bông hoa 5 tốt cấp Trường năm học 2013 – 2014
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Chuyện vui năm Ất Mùi
( sưu tầm)

Một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. Một ánh mắt cho 
hạnh phúc tràn đầy. Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin. Một cái 

nắm tay cho yêu thương còn mãi. Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. Một chút hờn ghen cho 
yêu thương toả sáng. Một trái tim hồng cho tình yêu thuỷ chung.

Mừng 2015 phát tài phát lộc - Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ - Sức khoẻ có dư, công danh 
tấn tới - Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa - Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

  Câu trả lời vì sao dê có râu?
                                    Đức Thọ

- Theo em, tại sao con dê có râu? 
- Thế theo anh, vì sao người ta nói: “ Đàn ông phải có tý máu 

dê trong người”?
- Dê châu Á, khác với dê Châu Âu điểm nào? - Tháng Một lại hỏi
- Thế vì sao người ta gọi là Dương lịch và Âm lịch? -  Tháng Hai 

trả lời
- Tôi đang hỏi anh trước mà.
- Câu hỏi của tôi đã mang câu trả lời rồi mà.
- Những câu hỏi chỉ là câu hỏi?
- Nhưng câu trả lời vẫn là câu trả lời - Tháng Ba xen vào chấm dứt cuộc tranh 

luận.

Không sao đâu
- Đôi tình nhân rủ nhau đi chùa đầu năm. Chàng mang theo chiếc máy ảnh hiệu Canon để chụp 

kỷ niệm “thuở yêu nhau còn e ấp thẹn thùng”. Chùa nhiều cảnh đẹp và lạ, nên chàng tha hồ 
bấm máy cho nàng làm điệu. Thấy chàng có máy, một vài người đi lễ chùa tưởng chàng là 
thợ chụp ảnh dạo nên đề nghị chụp cho họ vài “pô”. Chàng cười đáp:

-  Tôi không phải là thợ chụp ảnh. Nhưng tôi sẽ vui lòng tặng các gì các mợ vài kiểu để lấy 
hên năm mới!

-  Nói rồi chàng chụp cho nhiều người. Thấy chàng chụp, người qua kẻ lại xúm lại mỗi người 
xin một kiểu, chàng đều tươi cười đáp ứng, Nàng nóng ruột nói nhỏ vừa đủ cho chàng nghe:

-  Toàn người lạ anh chụp cho họ làm gì? Tiền phim, tiền tráng rọi sao anh chịu nổi? Chắc hết 
cuộn phim quá…

-  Không sao đâu! Chàng thản nhiên trả lời - chủ yếu là vui mà 
-  Nhưng anh phải mất công đi giao ảnh tặng họ nữa, rất phiền phức anh hà!
-  Không sao đâu. Anh chỉ nhá đèn cho họ vui, chứ trong máy đâu có … phim
-  Hả? 

29
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Dê đực chửa
                   Trạng Quỳnh

- Tiếng tăm về cầu bé thần đồng ở vùng Thanh Hóa bay đến kinh đô. Nhà vua muốn biết hư 
thật như thế nào, bèn ban lệnh: Cả phủ Thanh Hóa, mỗi làng phải đem nộp một con dê đực 
đang chửa. Sau hai tháng, nếu làng nào không nộp sẽ bị trị tội. Dân chúng phủ Thanh Hóa 
hốt hoảng sợ hãi. Cả làng Quỳnh ở, ai cũng nhớn nhác lo âu. Tìm đâu ra dê đực chửa? Biết 
chuyện đó, Trạng Quỳnhnói với bố:

- - Về việc ấy xin Thầy đừng lo. Thầy cứ bảo dân làng chuẩn bị cho con một trăm quan tiền và 
gạo ăn đường, con sẽ kiếm được dê đực chửa cho làng.

- Nghe con nói, ông bố không tin, nhưng cũng thưa lại với dân làng. Không có cách nào khác 
mọi người đành làm theo lời yêu cầu của Quỳnh. Sáng hôm sau, hai cha con Quỳnh lên 
đường. Họ đến kinh đô đúng lúc nhà vua có việc đi qua cửa Đông. Quỳnh népxuống cống sát 
vệ đường chờ. Khi xa giá nhà vua đến gần, Quỳnh khóc rống lên. Vua sai lính lôi đứa bé đang 
khóc lên hỏi nguyên do. Quỳnh vờ như không biết đãy là vua, càng gào to, kể lể:

- - Mẹ tôi chết đã mấy năm nay, tôi nói mãi mà bố tôi vẫn không chịu đẻ em bé cho tôi bế…
- Vua cho là đùa bé bị bệnh dại ngây, cười và nói:
- - Mày thật là đần độn, đàn ông mà đẻ sao được!
- Bãy giờ Quỳnh nín bặt, đứng chắp hai tay nói rất trang nghiêm:
- - Thưa ông, vậy mà nhà vua bắt dân làng tôi phải nộp dê đực chửa.
- Nghe nói, nhà vua giật mình, biết ngay đây là đứa bé ở Thanh Hóa mà bấy lâu nay mình vẫn 

nghe đồn.

30
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CÙNG BẠN TẠO DỰNG 
NIỀM TIN VÀo TƯƠNG LAI

Đỗ Dũng
Trường ĐH SPKT 

TP.HCM đã thực sự là cơ sở 
đào tạo, nghiên cứu, chuyển 
giao khoa học công nghệ 
và khoa học giáo dục nghề 
nghiệp uy tín; cung cấp nguồn 
nhân lực và các sản phẩm 
khoa học chất lượng cao cho 
công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước… Ngày mở 
11/01 với hơn 6500 học sinh 
và thầy cô đại diện đến từ  
250 trường, 15 sở GD& ĐT là 
thời điểm bắt đầu mùa xuân 
tuyển sinh năm học 2015 – 
2016 của Nhà Trường. Đội 
ngũ cộng tác viên là lực lượng 
góp phần xây dựng và phát 
triển Nhà Trường, luôn nhận 
sự quan tâm,  huấn luyện 
đặc biệt kĩ lưỡng từ phía Nhà 
Trường.

Sinh viên - Cộng tác 
viên tư vấn tuyển sinh là 
những người hiểu rõ nhất 
về Trường

Trường là một trong 10 
trường ĐH đầu tiên của Việt 

Nam được kiểm định chất 
lượng đào tạo.Nhà trường 
cũng được Chính phủ Hoa 
Kỳ và công ty Intel đưa vào 
chương trình tài trợ cho năm 
trường ĐH kỹ thuật hàng đầu 
nước ta (HEEAP – Higher 
Engineering Education 
Alliance Program) – Nhiều 
sinh viên tham gia chương 
trình đào tạo tư vấn viên 
tuyển sinh cho biết.

Những năm gần đây, 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật TP.HCM đã trở thành 
một thương hiệu cho sự lựa 
chọn sinh viên tốt nghiệp của 
thị trường lao động trong và 
ngoài nước.

Nói đến Trường ĐH Sư 
phạm Kỹ thuật TP.HCM ngày 
nay là nói đến ngôi trường có 
chất lượng đào tạo vượt trội, 
nói đến kỹ năng tay nghề cao 
và tác phong công nghiệp của 
người Đức (Chính phủ CHLB 
Đức xây dựng Trường Trung 
học Công nghiệp Thủ Đức – 
nay là Khoa Cơ khí Chế tạo 
máy - từ 1965) và tính thực 
dụng và sáng tạo của người 
Mỹ (Chính phủ Mỹ cử ĐH 

Southern Illinois xây dựng 
trường năm 1970).

Nhà trường đã kết hợp 
hài hòa giữa lý thuyết và thực 
hành trong chương trình đào 
tạo được thiết kế theo tiếp cận 
CDIO. Năm 2010, Trường 
được Tổ chức Phát triển của 
Hoa Kỳ (USAID) đánh giá là 
môi trường giáo dục năng 
động nhất Việt Nam.

Sinh viên của trường 
đoạt nhiều giải thưởng như 
vô địch toàn quốc cuộc thi 
Robocon, hạng ba Robocon 
khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương 2009, vô địch cuộc 
đua xe chạy bằng năng lượng 
mặt trời, giành giải đặc biệt và 
đại diện Việt Nam thi đấu tại 
Nhật trong cuộc thi xe sinh 
thái tiết kiệm nhiên liệu.

Sinh viên của trường 
còn là chủ nhân của hàng 
loạt robot như robot cá, robot 
chim, robot hoa, robot giao 
thông, robot móc cống… nhờ 
các sân chơi sáng tạo cho 
sinh viên được đầu tư và phát 
triển rộng rãi. 

Mô hình Phòng thí 
nghiệm mở Open Lab (mở 
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Hội đồng tư vấn trong chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2015

MÙA XUÂN TUYỂN SINH - CỘNG TÁC VIÊN
TƯ VẤN TUYỂN SINH HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG
GÓP PHẦN HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐẾN VỚI 

GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC
Đã thành truyền thống, mùa Xuân hàng năm, hơn 500 sinh viên Nhà trường sẽ trở về 

quê nhà nơi mái trường cấp 3 quen thuộc tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh. Nối tiếp nhiều 
thế hệ, sinh viên SPKT nắm chắc kiến thức và kĩ năng tư vấn tuyển sinh trong sự trưởng thành 
dưới mái trường đại học lại tiếp tục dẫn dắt các thế hệ sau đến với Trường, thực hiện sứ mệnh 
hiện đại hóa đất nước trong ánh sáng khoa học kỹ thuật.  
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cửa 24/24 để sinh viên có thể 
hiện thực hóa giấc mơ sáng 
tạo bất kỳ lúc nào), Phòng thí 
nghiệm sáng tạo (Innovation 
Lab) xuất hiện lần đầu ở nước 
ta và được các trường trong 
và ngoài nước tham quan học 
tập.

Các cuộc thi Dancing 
robot, robot leo dây, robot 
summo, mê cung, xe MCR là 
nơi rèn kỹ năng nghiên cứu 
cho nhiều sinh viên.

Trong quá trình hội 
nhập trường đã có những 
bước chuyển mình vượt bậc 
trong việc nâng cao năng lực 
ngoại ngữ của cán bộ viên 
chức và sinh viên, rà soát, 
điều chỉnh chương trình đào 
tạo, thực hiện kiểm định chất 
lượng đào tạo theo chuẩn 
khu vực AUN – QA, hướng 
đến đáp ứng chuẩn quốc tế 
ABET.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - 
hiệu trưởng nhà trường - cho 
biết: “Nhà trường sẽ tiếp tục 
đổi mới triệt để phương pháp 
dạy, học, đánh giá trong quá 
trình triển khai chương trình 
đào tạo theo CDIO; phát triển 
hệ thống trợ lý giảng dạy và 
tư vấn học tập, tiếp tục nâng 
cao năng lực tiếng Anh của 
giảng viên và sinh viên, triển 
khai dạy học kết hợp”.

Ông Dũng cho rằng, với 
mục tiêu “Không ngừng nâng 
cao chất lượng dạy và học 
nhằm mang đến cho người 
học những điều kiện tốt nhất 
để phát huy tiềm năng sáng 
tạo, nâng cao kiến thức, rèn 
luyện kỹ năng, đáp ứng nhu 
cầu xã hội”, cùng với bảy 
chương trình hành động của 
hiệu trưởng trong đầu nhiệm 
kỳ sẽ đưa nhà trường phát 
triển toàn diện, bền vững 
và hội nhập quốc tế, nhanh 
chóng lọt vào top 50 trường 
kỹ thuật hàng đầu của khu 
vực như tầm nhìn 2020 đã 
đặt ra.

“Tôi nhận thấy chương 
trình đào tạo của nhà trường 

khá cơ bản, hiện đại và dễ 
liên thông với các ĐH nổi 
tiếng ở nước ngoài. Nhờ thế, 
sau khi tốt nghiệp ĐH tại 
trường, tôi chỉ cần bốn năm 
để hoàn thành hai bằng thạc 
sĩ và tiến sĩ tại một trường ĐH 
danh tiếng tại Hàn Quốc” – lời 
TS Nguyễn Bá Hải - công dân 
tiêu biểu của TP HCM, chủ 
nhân sáng chế mắt thần cho 
người mù, là cựu sinh viên 
của trường.

Các bạn nắm rõ 
chương trình đào tạo chất 
lượng cao

Trường có hệ thống 
xưởng thực hành và các 
phòng thí nghiệm được trang 
bị tốt nhất Việt Nam.Bắt đầu 
từ học kỳ 3, một nửa thời gian 
trong tuần, các sinh viên phải 
thực tập ở xưởng.

Nhà trường còn có đội 
ngũ giảng dạy thực hành có 
tay nghề cao, chính vì vậy, 
kỹ năng thực hành của sinh 
viên tốt nghiệp được các 
nhà tuyển dụng đánh giá rất 
cao. Các công ty lớn như 
Toyota,  General Electric, 
Siemens, Bosch, Intel VN… 
đã và đang hỗ trợ nhà trường 
các trang thiết bị học tập trị 
giá nhiều tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, hàng năm 
nhà trường đã tập trung 
các nguồn lực để mua sắm 
nhiều trang thiết bị.Hợp tác 
toàn diện với doanh nghiệp 
để cùng nhau phát triển bền 
vững, đưa quan hệ giữa nhà 
trường – doanh nghiệp lên 
tầm cao mới, để đôi bên cùng 
có lợi.

Doanh nghiệp không 
chỉ đơn thuần cấp học bổng 
cho sinh viên, cung cấp 
chỗ thực tập cho sinh viên 
và giảng viên mà còn cùng 
triển khai các dự áp hợp tác 
nghiên cứu khoa học, thiết 
kế chương trình đào tạo và 
tổ chức giảng dạy thực hành 
ngay tại doanh nghiệp.

Từ năm 2006, trường 
đã mở hệ đào tạo chất lượng 

cao. Hệ đào tạo chất lượng 
cao cung cấp cho người học 
các dịch vụ đào tạo tốt nhất 
nhằm tạo ra môi trường học 
tập, nghiên cứu khoa học, 
sinh hoạt, tu dưỡng, rèn luyện 
theo chuẩn mực quốc tế với 
học phí hợp lý.

Toàn bộ khối kiến thức 
cơ bản được giảng dạy theo 
giáo trình của ĐH Mỹ; nhiều 
môn chuyên ngành được 
giảng dạy bằng tiếng Anh; 
Các chương trình được giảng 
dạy bởi các giảng viên giỏi 
nhất, được tuyển chọn từ 
trường và các trường bạn và 
ứng dụng các phương pháp 
dạy học tiên tiến nhờ sĩ số lớp 
nhỏ (20-30 sinh viên).

Vì sinh viên trong 
từng phút giây

Theo ông Nguyễn Anh 
Đức - trưởng phòng công 
tác học sinh - sinh viên nhà 
trường luôn được đánh giá 
là “trường của sinh viên”, 
trường có nhiều chính sách, 
ưu đãi cho sinh viên trường, 
tạo tâm lý thoải mái nhất 
cho sinh viên học tập và rèn 
luyện. Sinh viên trường được 
học trong điều kiện học phí 
thấp nhất so với các trường 
trong khu vực, môi trường 
học tập lý tưởng với diện tích 
rộng có nhiều mảng xanh, 
với các không gian dành cho 
việc tự học và học nhóm của 
SV. Sinh viên có cơ hội nhận 
được nhiều nguồn học bổng 
từ quỹ học bổng của nhà 
trường, học bổng tài trợ từ 
các doanh nghiệp và các tổ 
chức phi chính phủ… Hàng 
năm, sinh viên trường nhận 
được nguồn học bổng các 
loại lên đến hơn 20 tỷ đồng. 
Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ 
sinh viên luôn hỗ trợ sinh viên 
tìm kiếm các việc làm thêm 
để trang trải cuộc sống. Các 
cửa hàng do sinh viên quản 
lý như cửa hàng rửa xe thay 
nhớt, cửa hàng dịch vụ máy 
tính cũng tạo công ăn việc 
làm cho hàng trăm sinh viên. 
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Được biết, từ nhiều năm qua, 
ông Nguyễn Anh Đức cũng 
là người trực tiếp huấn luyện 
các sinh viên tham gia tư vấn 
tuyển sinh tại quê nhà.

Phòng học được trang bị 
máy lạnh, máy tính, projector, 
Ngoài giờ học chính khóa, 
sinh viên còn được hướng 
dẫn học thêm, tăng cường 
tiếng Anh và tin học.

Sinh viên hệ CLC được 
thực tập trên trang thiết bị 
hiện đại và được tạo điều 
kiện tốt nhất để sáng tạo kỹ 
thuật cũng như được cung 
cấp giáo trình, tài liệu học tập 
miễn phí. Chính vì vậy, tỷ lệ 
có việc làm của sinh viên hệ 
chất lượng cao hơn hệ đại trà 
và mức bình quân thu nhập 
sau khi ra trường ba tháng 
cũng khá cao.

“Tôi tốt nghiệp tại 
trường năm 2006, qua Nhật 
làm việc với chức danh kỹ 
sư cơ khí chế tạo máy. Kiến 
thức và kỹ năng mà tôi học tại 
ngôi trường này giúp tôi đủ tự 
tin để làm việc với các kỹ sư 
Nhật Bản” - Ông Lê Văn Nhựt 
- giám đốc công ty liên doanh 
Sanyo, công ty hàng đầu của 
Nhật về chế tạo giường thông 
minh cho các bệnh viện, 
cho biết 95% sinh viên tốt 
nghiệp có việc làm

Cộng tác viên tư vấn 

tuyển sinh và học sinh là 
nguồn gốc tạo nên sự phát 
triển

Các giải pháp nâng cao 
chất lượng giáo dục, đi kèm 
đổi mới qui trình đào tạo sát 
với thực tế trở đã giúp trường 
có một thương hiệu tốt trên thị 
trường lao động. Tỷ lệ có việc 
làm của sinh viên tốt nghiệp 
luôn ở mức cao. 

Theo khảo sát, có hơn 
95% sinh viên trường tốt 
nghiệp có việc làm trong vòng 
ba tháng, là một trong các 
trường ĐH có tỉ lệ sinh viên 
ra trường có việc làm ngay 
cao nhất nước. Ông Huỳnh 
Tấn Thuyết – Giám đốc kỹ 
thuật Toyota Biên Hòa cho 
biết: “Sinh viên tốt nghiệp từ 
trường không những có kiến 
thức vững vàng mà còn có kỹ 
năng thực hành lẫn kỹ năng 
mềm khá tốt”. 

PGS.TS Đỗ Văn Dũng 
– Hiệu trưởng Nhà trường 
cho biết thêm: nhiều sinh 
viên bước chân vào trường 
từ các vùng nghèo khó của 
đất nước, sau bốn năm tốt 
nghiệp đã tìm được việc làm 
có thu nhập cao, nắm giữ các 
cương vị chủ chốt của doanh 
nghiệp.

Với chương trình đào 
tạo tiên tiến và phù hợp với 
nhu cầu xã hội, đặc biệt là kết 

hợp hài hòa giữa lý thuyết và 
thực hành, khiến chất lượng 
sinh viên ra trường đáp ứng 
tốt yêu cầu của doanh nghiệp, 
được các đơn vị tuyển dụng 
chào đón.

Mùa xuân hướng về 
quê hương với 500 cộng 
tác viên tư vấn tuyển sinh

Xuân 2015: Đánh dấu 
thay đổi lớn trong đề án, 
phương thức tuyển sinh cao 
đẳng, đại học. Trong bối cảnh 
ấy, Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TP.HCM tiến hành 
soạn thảo đồng thời họp báo 
công bố đề án tuyển sinh 
ngày 30/12/2014 sau khi bộ 
Giáo dục & Đào tạo thông 
qua. Với nhiều nét riêng và 
đặc trưng Sư phạm Kỹ thuật, 
hàng trăm ngàn tài liệu tư vấn 
tuyển sinh đã được phát đi 
trước, trong và sau ngày Mở 
11/01/2015 đến 800 trường 
THPT.Trường luôn rộng mở 
đón chào tất cả các đối tượng 
học sinh, thí sinh dự thi. Đây 
luôn là mùa xuân với hơn 500 
tư vấn viên tuyển sinh là sinh 
viên Nhà Trường – mùa xuân 
hướng về quê hương

Đức Thọ 
(Bài viết đã biên tập lại nội 
dung và có sự đồng ý của 

tác giả)
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Chiều cuối 
năm, tôi phải 
vận chuyển 
20 vạn tờ rơi 
và 50 ngàn 

cuốn sổ tay tuyển sinh cùng 
2 trợ lý đặc biệt mới tuyển 
mộ khẩn cấp. Đã lưu số điện 
thoại, mã số học sinh sinh 
viên sau này để tiện liên lạc 
sau này. Tôi không tài nào 
nhớ nổi đã tiến hành vận 
chuyển bao nhiêu lần từ tầng 
1 lên … tầng 11. Trưởng 
phòng vui tính liên tục nhắc 
việc khiến bản thân lao đao 
trong buổi chiều mây mù, 
mặt trời tạm lánh vì ủng hộ 
công việc có phần vất vả quá. 
Thật may mắn. 

2 trợ lý “đặc biệt và 
cao cấp” khéo léo nhắc nhở 
sự mệt mỏi trong công việc 
với ngoại hình khá gầy nhưng 
tin chắc họ có đủ sức khỏe 
để học tập, lao động và yêu 
đương. Sáng hôm đó, 1 xe vận 
tải cỡ lớn di chuyển toàn bộ 
25 vạn tài liệu đến trước tiền 
sảnh tòa nhà Trung tâm. Tôi 
vã mồ hôi khi nhìn thấy chỗ 
giấy tờ này.Phải vận chuyển 
lên tầng 11 trong khi phòng 
Công tác HSSV đã ngập chỗ 
chứa.Thật tài tình. 3 người và 
25 vạn tài liệu, nặng khoảng 
vài tấn và chiếm 1/3 diện 
tích kho chứa.Trong vòng 
2 tiếng, tất cả đã được giải 
quyết xong.Tôi mừng quá.

Đang vui, tôi không 
hiểu từ đâu nỗi lo lắng về bản 
tin họp báo tuyển sinh 2015 
nổi lên trong suy nghĩ. Tức 
tốc chạy sang phòng thông 
tin xem xét tình hình và chợt 
nhận ra: mình viết nhiều lỗi 
quá, dù vậy có những điểm 
nên giữ lại. Nhưng tôi vẫn 
quyết định sửa lại, vì tôi 
chưa thực sự nắm rõ tất cả 
và theo lời dặn của sếp: “Cái 
gì không biết thì đừng làm”. 
Lần sau, ghi nhớ và thực hiện 
cẩn thận hơn, tôi tự nhắc nhở 
bản thân mình. Nghĩ lại thấy 
rằng: Đề án tuyển sinh Đại 

học, Cao đẳng năm 2015 có 
nhiều điểm phức tạp với các 
giai đoạn, thủ tục khác nhau. 

Mỗi mùa tuyển sinh, 
số lượng học sinh khu vực 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ 
về Trường tham quan chưa 
bao giờ dưới con số ước tính 
10.000 người. Công việc sẽ 
đến với tôi tới tấp trong ngày 
này. Soạn thảo danh sách mời 
phóng viên, nhà báo đến tham 
dự ngày mở, tôi băn khoăn: 
Không rõ bao nhiêu người sẽ 
đến tham dự để chuẩn bị đón 
tiếp cho chu đáo. Thời gian 
gấp rút mà phải thực hiện 1 
lúc rất nhiều công việc, căng 
thẳng lắm. Dù vậy công việc 
là quan trọng, phải lao động 
và lao động miệt mài. Gạt bỏ 
sang 1 bên tất cả, tôi chú ý 
hoàn thành công việc vì đó là 
tương lai của mình. 

Trăng xuân vằng vặc, 
tôi lại lang thang tới quán 
quen thuộc gặp người thầy 
đáng kính. Bỏ lại tất cả công 
việc, cùng ông lên mạng lướt 
web, tìm cách thiết kế poster, 
băng rôn và xem 1 bộ phim 
nước ngoài. Chợt suy nghĩ: 
Đại diện 250 trường và 15 
Sở Giáo dục & Đào tạo cùng 
hơn 6500 học sinh sẽ hình 
thành “thế trận” ra sao trong 
ngày Mở - ngày hội Hướng 
nghiệp? Trường sẽ tham gia 
tư vấn tuyển sinh đến khoảng 
800 trường THPT tại khu vực 
miền Trung và miền Nam. Có 
lẽ, tôi sẽ có mặt trong danh 
sách tham gia, dù vậy, 
trước đó phải chuẩn bị kĩ 
kiến thức về các ngành 
đào tạo của Trường 
và đề án tuyển sinh 
năm 2015 đã công 
bố trước đó. 

Sau đêm 
nay là kỳ nghỉ 
năm mới. Mặc dù 
không thích nói về 
chuyện cũ nhưng 
vẫn còn vài vấn 
đề chưa giải quyết 
xong. Dù vậy, phòng 

làm việc đã niêm phong theo 
qui định. Tiếp tục suy nghĩ 
về những gì sẽ làm trong kỳ 
nghỉ tới tại quán café quen 
thuộc khi từng cặp đôi đi bên 
nhau vui vẻ đón năm mới sắp 
về. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng 
rèn khả năng đứng và thuyết 
trình về đề án tuyển sinh cả 
ngày liền của sếp. Ngày mở 
11/01 đã trôi đi khá lâu, qua 
năm mới sẽ là quá trình đưa 
hơn 500 sinh viên về Trường 
cũ nhằm truyền đạt thông tin 
tuyển sinh, kinh nghiệm học 
tập, thi cử trong kỳ thi THPT 
quốc gia năm học 2015-
2016.

Chợt nghĩ, lý do nào 
khiến 12 linh vật tương 
đương với 12 tháng trong 
năm đi sâu vào tiềm thức con 
người đến vậy? Biểu tượng 
linh vật bắt nguồn từ suy 
nghĩ nào của nhân loại để 
vẫn được tôn sùng đến ngày 
nay? Nền văn minh tiên tiến 
bao hàm những ý nghĩa nào 
trong qui luật tuần hoàn của 
thiên nhiên và con người? ….  
Năm mới đến rồi,sinh viên về 
Tết đứng trật cứng điểm đón 
xe bus. Tạm gác công việc. 
Xuân đã về. 

MÙA XUÂN
TUYỂN SINH

NĂM 2015 - 2016

Tâm sự 
cùng trường

Tâm Tình
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 1h00 sáng. Đêm ký túc 
vắng vẻ. Vài tiếng xe máy trên 
đường Lê Văn Chí, Hoàng Diệu 
phóng nhanh như thổi, có vẻ 
họ đang vội vàng chở lương 
thực, thực phẩm đến những 
khu chợ đêm, các cửa hàng 
chuẩn bị phục vụ khách sau 
vài tiếng nữa. Từ tầng 4 ký 
túc xá, phòng của Mongung 
Khoun Vongphed vẫn có ánh 
sáng đèn điện. Lúc 11h30 theo 
đúng qui định, ký túc đóng cửa, 
thoáng thấy Mongung Khoun 
Vongphed là người cuối cùng 
trong nhóm du học sinh Lào về 
trường sau buổi đi chơi mừng 
sinh nhật các thành viên trong 
nhóm. Họ đã có sự đồng ý của 
ban quản lý trước đó. Giờ thì, 
hủ tiếu Sài Gòn mới bán cho 
anh ta 1 tô đặc biệt với chân 
giò và thịt bò qua hàng rào 
ký túc. Học tại Việt Nam đã 2 
năm, thuộc chương trình đào 
tạo Chất lượng Cao - trường 
ĐH SPKT, bên cạnh việc học, 
Mongung Khoun Vongphed 
vẫn thường lang thang khắp 
thành phố trên xe bus cùng 
bạn bè. Không phải là người 
đặc biệt nhất trong nhóm 
nhưng là nhóm trưởng, thành 
tích học tập khá ấn tượng.

- Cậu học tiếng Việt bằng 
cách nào mà giỏi thế? - Người 
bạn gần phòng hỏi thăm trong 
đêm khuya tĩnh mịch - Học 
trên lớp cậu có hiểu được hết 
không? 

- Chuyện nhỏ ấy mà! Tiếng 
Việt dễ học lắm. Tôi học Tiếng 
Việt bằng cách tìm hiểu, 
nghiên cứu lịch sử Lào bằng 
sách do người Việt biên soạn, 
tổng hợp.

- Nghe nói Tết bên Lào gọi 
là Pi Mẩy. Bên ấy họ thường 
tặng nhau quà gì ngày Tết nhỉ?

- Món quà phổ biến thường 
là: Sữa, giỏ bánh các loại… 
như bên Việt Nam thường làm 
bánh trưng, bánh tét, tặng 
nhau quà bánh ấy - Paul lặng 
lẽ trả lời khi đang hóng gió 
trước lan can

- À, ra thế. Mình hỏi thêm 
vài điều cho biết.

Mang theo chiếc rương với 
4 góc và vỏ khóa bằng hợp 
kim đuy ra từ máy bay, xe tăng 
bị quân kháng chiến bắn hạ 
thời chiến, rời Nam Lào sang 
Việt Nam học tập theo chương 
trình học bổng từ 1 công ty 
thủy điện, Mongung Khoun 
Vongphed cũng như phần lớn 
các du học sinh Lào này có 
gia cảnh rất khó khăn. Theo 
dõi face của Mongung Khoun 
Vongphed , anh bạn kia biết 
thêm phần nào về nước Lào 
và cuộc sống du học sinh, với 
những dòng status: “Về Lào 
khá là xa, đi dọc theo đường 
miền Trung sẽ dài lắm, qua 
Bình Phước đến Cambodia rồi 
về nhà sẽ gần hơn. Tết bên 
mình ngày 13,14,15/04 nhưng 
không có thời gian về thăm 
nhà. Dịp Nguyên Đán Việt Nam 
nghỉ 9 ngày sẽ về luôn 1 thể. 
Tết Dương Lịch năm nay, mình 
sẽ nghỉ 4 ngày và dự định đi 
chơi cùng bạn bè. Ai muốn thì 
đăng ký tham gia đi cùng cho 
vui. Kinh phí tự túc, đóng góp 
ngân khố chung. Tết nào cũng 
là Tết, chỉ có điều 2 năm nay 
không ăn Tết truyền thống bên 
mình rồi, cũng thấy có gì chưa 
quen thuộc đến mức sâu sắc”.

Theo thông lệ hàng năm, 
ngày 27/12, ký túc xá thường 
tổ chức  ngày hội lớn gọi là: 
Chào năm mới ký túc. Đây là 
dịp sinh viên đông đủ nhất 
cũng là thời gian nghỉ ngơi 

thư giãn trong mùa thi cuối 
năm. Paul là tên gọi của 
Mongung Khoun Vongphed 
trong đội bóng. Thích đi ăn 
khuya vì học hành đau đầu, 
chương trình học lại khá nặng, 
mỗi lúc trở về, để giữ gìn nội 
qui ký túc, Paul chỉ mở đèn 
học cá nhân, nghe nhạc với 
tai phone. Giường ký túc xá 
khá chật chội, anh bạn phòng 
bên tranh thủ ghé thăm lúc 
đêm khuya. Thành phố Hồ Chí 
Minh không có đêm nhưng 
ngủ ngày cày đêm không phải 
là phong cách của Paul - “Như 
thế rất mệt, sáng mai khó làm 
việc”.

Kết thúc buổi tối hóng gió 
ngoài lan can, trời đã gần về 
sáng. Ai cũng cần nghỉ ngơi 
trong căn phòng của mình.

- Tôi mượn cuốn lịch sử 
Lào từ thể kỷ 13 đến hiện đại 
về đọc được không? Có gì Tết 
rủ mình đi chơi với nha, nghe 
nói du học sinh các bạn có 8 
người tất cả nhỉ? - Trước lời đề 
nghị chân tình của anh bạn 
Việt Nam, Paul chẳng có lý do 
nào để từ chối.

- “Ok! Đọc chắc phải mất cả 
tháng mới xong nhỉ? Cứ cầm 
về đọc thoải mái”.

- Cảm ơn nha! Mình chỉ đọc 
những sự kiện lớn, dấu mốc và 
tình hình lịch sử xã hội thôi. 
Đi làm rồi, thời gian đọc sách 
không nhiều như trước.

 Cây guitare để trong phòng, 
Paul thường dùng trong việc 
tấu lên vài giai điệu để thỏa 
nỗi nhớ quê hương, nhiều lúc 
chơi vài khúc nhạc Việt Nam. 
Khu ký túc thêm phần sôi 
động.

Tuấn Lĩnh

Học tiếng Việt 
bằng sách lịch sử 
Lào xuất bản tại 

Việt Nam
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Sau 1 năm nhìn lại các 
hoạt động về khoa học kĩ 
thuật, công nghệ robot, Ban 
Biên tập xin giới thiệu đến 
quý độc giả bài viết mang chủ 
đề: “Kỹ năng mềm, vừa học 
vừa chơi” do Thạc sĩ Đoàn 
Tất Linh với nhiều góc nhìn 
mới mẻ thực hiện.

“ Kỹ năng mềm” rất cần 
thiết cho các tân kỹ sư sau 
khi ra trường. Cụ thể: giải 
quyết được vấn đề đặt ra của 
công việc. Phần lớn các kỹ 
sư khi gặp công việc cụ thể 
rất lúng túng, không biết bắt 
đầu từ đâu. Vì vậy, trong nhà 
trường các em nên tham gia 
các cuộc thi sáng tạo khoa 
học kỹ thuật. Đó là nơi có thể 
ứng dụng các nguyên lý, định 

lý đã học. Ngoài ra, các sinh 
viên thông qua các cuộc thi 
này sáng tạo ra các thiết bị 
máy móc hữu ích cho cuộc 
sống, các bạn đó sẽ quen 
dần cách xử lý tình huống 
trong kỹ thuật. Ví dụ: tham gia 
cuộc thi xe năng lượng mặt 
trời thì bắt buộc các bạn phải 
biết thiết kế cơ khí, chế tạo 
mạch điện, xử lý vấn đề về 
năng lượng…; nếu thi robot 
leo dây thì sinh viên phải biết 
được nguyên lý leo dây, cơ 
cấu leo dây, công suất động 
cơ để robot có thể chạy được 
trên dây…

Khi sinh viên mới nhập 
học, nhập môn ngành các em 
có thể tham gia cuộc thi nhập 
môn ngành ví dụ: chế tạo xe 

chạy bằng động cơ phản lực 
-à xe này các bạn sinh viên 
sẽ bơm khí vào chai dùng 
để đựng nước sau khi xã khí 
trong chai ra thì sẽ tạp phản 
lực đẩy xa tới. Cuộc thi này 
rất phù hợp với khả năng của 
tân sinh viên.

Tóm lại, thông qua các 
cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, sinh 
viên có điều kiện ứng dụng lý 
thuyết đã học khi đang ngồi 
trên ghế Nhà trường. Sau khi 
ra trường,điều này ít nhiều 
giúp các bạn trẻ tự tin hơn khi 
gặp các tình huống cụ thể tại 
nơi sản xuất.
 (Ghi chép từ Th.s 

Đoàn Tất Linh khoa Điện 
tử - Chất lượng cao) 

Ghi chép về robot

Cuộc đua xe năng 
lượng mặt trời trong ngày 
mở 11/01/2015

Phần thi đạt giải nhất trong cuộc thi led Circuit Design 2014
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UNDER THE MISTLETOE
GALA NIGHT 2014

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2015

Mở đầu vào Tết Tây năm 2008, đến nay, Galanight đã trở thành biểu tượng của Khoa Ngoại ngữ ĐSPKT 
Tp.HCM. Là môi trường tuyệt vời góp phần phát triển tiếng Anh cho sinh viên ngoại ngữ nói riêng,sinh viên 
toàn trường nói chung, Galanight luôn sôi động, thu hút sự chú ý và tham gia của đông đảo các bạn yêu 
tiếng Anh.Chắc chắn,chương trình sẽ ngày càng phát triển,ngày càng phong phú về nội dung,đa dạng về 
hình thức,làm nên những đêm Noel, những mùa xuân thật ấn tượng, những kỉ niệm khó phai thời sinh viên 
của mỗi người.                        

          UNDER THE 
MISTLETOE (Dưới bóng cây 
tầm gửi ) – biểu tượng lãng mạn 
của tình yêu trong thời khắc đặc 
biệt chào đón Giáng sinh và chúc 
mừng năm mới, cũng chính là chủ 
đề của sự kiện văn nghệ đặc sắc 
đêm 19/12: đêm hội GALA NIGHT 
thường niên do Khoa Ngoại ngữ 
tổ chức tại hội trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

 Với 15 tiết mục được trình 
diễn, GALA NIGHT 2014 đã chiêu 
đãi khán giả một bữa tiệc âm 
thanh và sắc màu hoành tráng, 
đem đến những cảm xúc bùng 
nổ và thăng hoa trong không khí 
giáng sinh lung linh, rộn rã. Với sự 
xét duyệt và chọn lựa kĩ càng,các 
tiết mục đều được khẳng định 
chất lượng bằng những tràng vỗ 
tay hưởng ứng nhiệt liệt của khán 
giả.Những tiết mục đạt giải đều là 
những phần trình diễn xuất sắc, 
tạo được hiệu ứng cảm xúc ấn 
tượng. Cụ thể:

  Hạng mục SINGING, giải 
nhất thuộc về giọng ca ấm áp, 
khỏe khoắn và tiếng ghi ta điêu 
luyện của bạn Nguyễn Trang 
Thanh Vy  đến từ lớp 139502 với 
ca khúc “Have Yourseft a Merry 
Christmas”.Cô bạn tài năng này 
cũng đồng thời là chủ nhân của 
giải nhì với ca khúc “Price Tag” 
song ca cùng bạn Ca Dao, và về 
thứ ba là ba cô gái cá tính K11 với 
ca khúc “Shake It Off”.

Phần thi DANCING, những 
chàng trai lịch lãm cùng những cô 
gái thướt tha trong giai điệu lãng 
mạn của ca khúc “Can I Have 
This Dance” đã xuất sắc giành 
giải nhất.Giải nhì thuộc về tiết 
mục “Wrapped In Red” của lớp 
139501, và không kém phần hấp 
dẫn là phần trình diễn đẹp mắt 
của bạn Huỳnh Tôn Thúy An với 
“Gangnam Style”- vị trí thứ ba.

 Nội dung PLAYS & FASHION 
SHOW, phần trình diễn sáng 
tạo kết hợp giữa trình diễn thời 
trang, nhảy và nhạc kịch của lớp 
139502 giành giải ba; giải nhì là 
câu chuyện tình yêu lãng mạn 
“ Under The Mistletoe” với diễn 
xuất dễ thương của các bạn K14; 
CLB STEP UP cũng khẳng định 
được thế mạnh nhạc kịch với giải 
nhất cho thông điệp nhân văn: “ 
Mọi người đều có khiếm khuyết, 
điều  quan trọng chúng ta cần một 
cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của 
mình”.

Ngoài ra, BTC cũng trao ba 
giải tập thể nhất, nhì, ba cho 3 
lớp có tổng số điểm cao nhất và 
số lượng tham gia đông nhất là 
149501, 139501, và 139502.

 Bên cạnh đặc trưng nổi bật là 
sử dụng tiếng Anh, GALA NIGHT 
còn được đổi mới qua mỗi năm, 
đem lại những đêm hội thực sự 
ấn tượng, đậm chất dân chuyên 
ngữ.Một trong những hương vị 
mới mẻ của GALA NIGHT 2014 là 

các tiết mục của CLB ẢO THUẬT 
và CLB GUITARE.Không chỉ làm 
phong phú thêm nội dung chương 
trình, các tiết mục giao lưu này 
còn tạo ra không khí cởi mở cho 
đêm GALA – đêm hội cho tất cả 
mọi người.

 Mặc dù gặp không ít khó 
khăn, nhất là áp lực thời gian do 
tổ chức gần kề với kỳ thi học kỳ 
I, nhưng Ban tổ chức đã nỗ lực 
hết sức để tạo ra một đêm GALA 
thành công, thu hút sự tham gia 
đông đảo của thầy cô và các bạn 
sinh viên. Bạn Phạm Vũ Luận, SV 
K14, chia sẻ niềm vui đạt giải cho 
lần đầu tiên tham dự đêm hội: “ I 
am so proud of my class, we have 
got more than what we expected” ( 
em thật sự rất tự hào về lớp mình, 
chúng em đã làm được nhiều hơn 
là mong đợi). Bạn Lê Thành An – 
SV khoa CKĐ cảm nhận: “ Mặc dù 
có đôi chỗ tiếng Anh mình không 
hiểu lắm, nhưng chương trình 
thật sự rất tuyệt, không khí giáng 
sinh ấm áp. Dù đang ôn thi nhưng 
năm nào mình  cũng thu xếp đi 
xem”.  Chắc chắn, GALA NIGHT 
2014 là một trải nghiệm đáng nhớ 
với những ai đã tham gia. Theo 
khối 12 con giáp, 2015 tương ứng 
với biểu tượng Ất Mùi, Galanight 
cũng là lời chào đón năm mới 
của khoa Ngoại ngữ như thông lệ 
hàng năm.

Hoàng Thơm 
Khoa Ngoại Ngữ

Chương trình Galanight 2014
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Buổi hiện đại, câu 
nói: “bác gói bánh, đúng 
là cây bánh tét nha”, vẫn 
thường vang lên đều đặn 
trong những lần thử bánh 
sau mỗi khi tắt lửa bếp 
luộc do sinh viên trường 
Sư phạm Kỹ thuật đun 
nấu. Đến hẹn lại lên tổ 
chức nấu bánh trưng chào 
xuân về.Gói xong thì mạnh 
ai nấy “chiến”, có để lại vài 
phần nho nhỏ thôi. Sau đó 
là vài câu vui vẻ tự khen 
nhau trong sự thừa nhận 
của ban giám khảo - những 
người đảm nhận phụ trách 
công tác Đoàn trường - 
về vẻ ngoài và chất lượng 
bánh, nhân bánh. Đó cũng 
là tiệc chia tay dịp nghỉ Tết 
Nguyên Đán Ất Mùi. Đêm 
lửa nấu bánh trưng cũng là 
hội trại truyền thống, sinh 
viên Nhà trường sôi nổi trò 
chuyện bên bếp lửa lớn: 
Nhóm chơi đàn guitare, 
thi văn nghệ, nướng hột 
gà vì giá khá rẻ, hay đơn 
giản là nướng thịt ba chỉ 
giòn rộm hoặc có điều kiện 
thì nướng gà nguyên con 
tẩm ướp gia vị bên trong… 
27.000 sinh viên Nhà 
trường có thể cùng vui với 
nhau 1 trận cho thoải mái 
trước khi nghỉ Tết.Chia tay 
năm cũ chỉ đơn giản vậy 
thôi!Nhưng nếu sống trong 

mái trường Sư phạm Kỹ 
thuật đó sẽ là những phút 
giây không thể nào quên.

Với nhiều bạn trẻ, gói 
bánh trưng, bánh tét đơn 
giản chỉ là trò chơi hoặc vì 
muốn kiếm ít tiền thưởng 
mua vé xe về quê, nhưng 
đa số là muốn học cách gói 
bánh để sau này xum vầy 
với gia đình ngày Tết đến 
Xuân về. Gói bánh Trưng, 
bánh Tét thực không khó 
lắm, quan trọng là phải 
chắc tay, tự mình làm 
khuôn gói để “ vuông thành 
sắc cạnh”, hoặc tròn đều 
và dài theo bàn tay người 
tạo hình bánh Tét.

Đời sống kinh tế đã 
khác trước, các món ăn 
ngày Tết có thể dễ dàng bắt 
gặp ở bất kì nơi đâu trong 
buổi thường ngày. Từng 
nghe đâu đó: ¼ chiếc bánh 
trưng có thể đủ chất dinh 
dưỡng cho cả ngày. Có lẽ 
vì vậy, ngày Tết ai cũng 
phần nào cảm thấy ngán 
ăn. Bánh Trưng thường ăn 
với mật ngọt hoặc đường 
lại càng thêm phần béo 
ngậy. 

Chiếc bánh dày ít 
xuất hiện hơn, thường 
dùng trong dịp giỗ tổ Hùng 
Vương tại Đền Hùng - Phú 
Thọ. Trước kia, tiền thân 
trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Tp.HCM là trường 
Bách khoa Phú Thọ. Nhiều 
sinh viên không biết bánh 
dày được làm thế nào? Dù 
vậy, tôi thấy đâu đó, có 
bạn trẻ đang cầm chiếc 
bánh dày trên tay. “Nhớ 
ngày giỗ tổ mùng 10/03”, 
ngày 10/03 - Vài cá nhân 
nghĩ: Có thể đó là ngày tổ 
tiên xa xưa lập quốc. Chiếc 
bánh dày trở thành loại 
bánh nổi tiếng nhất cùng 
bánh trưng và bánh Tét 
trong những ngày đại lễ 
của dân tộc.

Nhiều bạn trẻ lên 
mạng tìm hiểu cách gói 
bánh trưng, bánh tét và cả 
cách làm bánh dày, thử tự 
làm với số lượng nhỏ.Sau 
nhiều lần thất bại, cũng 
thành công.Loại gạo muôn 
đời người Việt sử dụng để 
làm bánh luôn là gạo nếp 
với độ kết dính cao.Nhân 
bánh có thể đa dạng hơn 
nhưng thưsờng là thịt ba 
chỉ, sườn ba rọi cỡ nhỏ. Tết 
trong buổi khoa học công 
nghệ ầm ầm phát triển, lên 
mạng tìm hiểu tin tức thấy 
Tết khắp mọi nơi, không 
khí hừng hực, các bạn trẻ 
khắp nơi tung hình ảnh lên 
mạng xã hội những ngày 
nghỉ Xuân, chuẩn bị Tết.

 Đức Thọ

Dù ngày nay, những KFC, hambuger, paparoti, bánh kem, bánh flan…đã rất quen thuộc 
với những thanh niên hiện đại, nhưng các loại bánh dân tộc như bánh gai, bánh ít, bánh da 
heo, bánh đậu xanh, bánh giò, bánh cam, bánh dẻo, bánh nếp, bánh mèn mén, bánh su sê, 
bánh in, bánh thuẫn …vẫn không vì thế mà xa lạ với các bạn trẻ. Thế nhưng, nhắc đến Tết là 
phải kể đến bánh trưng, bánh tét, bánh dày. Dù ở quê hay tỉnh, bánh này vẫn chỉ có thể làm 
thủ công chứ không thể sản xuất bằng dây chuyền công nghiệp hiện đại, thế nên, Tết đến, 
mỗi nhà mỗi kiểu, hoặc tự gói, hoặc nhờ hàng xóm, hoặc đặt mua ở đâu đó, nhưng nhất định 
phải có ít nhất 1 cặp bánh cúng ông bà tổ tiên như truyền thống thiêng liêng của dân tộc đã 
hàng ngàn năm qua.  

GIỚI TRẺ VÀ BÁNH TRƯNG, BÁNH TÉT, BÁNH DÀY

GIỚI TRẺ VÀ
BÁNH TRUYỀN THỐNG

QUỐC BÁNH NGÀY XUÂN
Ghi chép về giới trẻ và

bánh trưng, bánh tét, bánh dày
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CUNG ĐƯỜNG VÀNG NẮNG CỦA 
TRƯỜNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT

“Cung đường vàng 
nắng” là tên của một tập 
truyện dài của tác giả trẻ 
Dương Thụy, một tác giả 
viết nhiều về cuộc sống du 
học nơi trời Tây. Trong tập 
truyện Cung đường vàng 
nắng, kể về bối cảnh du học 
ở tận đất nước Bỉ, Dương 
Thụy đã viết: “Thế mà sau 
này trở về Việt Nam, mỗi 
khi nhớ lại Liege, tôi chỉ nằm 
mơ thấy những cung đường 
trên ngọn đồi Sart-Tilman 
vàng nắng lúc Xuân về”. Ở 
nơi phương xa ấy, một người 
con gái nhỏ nhắn Châu Á 
đã thường đi về trên những 
cung đường vàng nắng thuộc 
lộ trình vào ra từ trường 
học nội trú trên đỉnh đồi đến 
trung tâm thành phố.Cung 
đường đã là một hình ảnh 
đẹp, lưu vào trong tâm trí 
của người con gái ấy khôn 
nguôi.

Tôi vô cùng an nhàn vì 
không phải mượn tiền để đi 
du học Bỉ xa xôi như nhân vật 
trong truyện. Tôi học ngay 
tại Việt Nam.Tuy thế, tôi vẫn 
nhìn thấy được những cung 
đường vàng nắng cũng rực 
rỡ không kém gì cung đường 
của nhân vật trong truyện.

Trường của tôi là Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật.Những cung 
đường nắng vàng rực rỡ ấy 
nằm uốn lượn quanh khuôn 
viên của trường.Đối với tôi, 
cung đường đẹp nhất, lãng 
mạn nhất xin dành cho cung 
đường nằm giữa sân thể dục 
và sân trước của Tòa nhà 
trung tâm.

Từ ngoài đường Võ 
Văn Ngân đi vào trường, 
nhìn chếch về phía tay phải, 
vào giờ nào, ai cũng có thể 
thấy được một cung đường 
đẹp như một giấc mơ, một 
cung đường đầy gió phóng 
khoáng. Có lúc, cung đường 
có từng nhóm các bạn sinh 
viên đứng cổ vũ cho các 
trận banh sôi nổi trong sân 
thể dục.Có lúc cung đường 
lại là hành trình chạy đường 
dài của các sinh viên trong 
giờ thể dục. Vào mỗi sáng 
sớm, cung đường làm nhiệm 
vụ dẫn đường cho các bạn 
sinh viên đạp xe và gửi 
xe ở bãi giữ xe trong tầng 
hầm Tòa nhà trung tâm. 
Ánh nắng cũng như những 
cơn gió, có thể vui đùa thỏa 
thích trên con đường ấy. 
Mỗi buổi chiều êm ả, từng 
nhóm sinh viên túm tụm 

hào hứng tranh luận về vấn 
đề gì đó hay thì thầm tâm 
tình những câu chuyện mà 
chỉ có họ biết…, có người thì 
đi dạo loanh quanh trong làn 
gió mát rượi. Nhìn cảnh ấy, 
tôi thấy lòng mềm lại, nao 
nao muốn trở lại thủa sinh 
viên hơn mười năm trước…

Những cung đường của 
trường tôi lúc nào cũng được 
chăm chút thật sạch, thật 
đẹp.Tôi yêu biết bao những 
cung đường này. Nếu phải 
xa, chắc tôi sẽ nhớ lắm ngôi 
trường với những cung đường 
vàng nắng bình yên, như nữ 
nhân vật của Dương Thụy, 
mơ về những cung đường 
vàng nắng tận phương trời 
xa ngái.

Vũ Thị Ngọc Thu 
(Khoa Điện – Điện Tử)
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70 NĂM QUỐC KHÁNH (02/09/1945 – 02/09/2015)
KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(03/02/1930 – 03/02/2015)

BA MƯƠI NĂM ĐỔI MỚI KHỞI SẮC MÙA 
XUÂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở

VIỆT NAM
TS. Nguyễn Đình Cả

Được đánh dấu bằng việc thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
(12/1986) của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta đã tiến hành được gần 30 năm. Với sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đặc biệt là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thì 30 năm 
là hết sức nhỏ bé. Nhưng với những đổi thay của đất nước Việt Nam sau 30 năm thì thực tế 
cuộc sống đã không dừng lại ở những cột mốc thời gian mà chính là sự phát triển vượt bậc của 
Việt Nam về nhiều mặt. Sự khởi sắc của đất nước được bắt đầu từ đổi mới.

Sự khởi sắc rõ nhất chính là đất nước Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế, từng 
bước thoát khỏi đói, giảm nghèo và giữ được mức độ tăng trưởng cao, liên tụ c. Việt Nam là 
một vùng đất ổn định, nhiều tiềm năng và đang phát triển trong phạm vi thế giới. Từ thu nhập 
xấp xỉ 100 USD/ người khi bước vào đổi mới, sau 30 năm tiến hành đổi mới, thu nhập bình 
quân đã đạt xấp xỉ 2000 USD/ người.Việt Nam trở thành cường quốc về lúa gạo, hàng nông 
sản và thủy sản.Các ngành công nghiệp như điện, dầu khí, than… đã từng bước làm cơ sở 
cho sự phát triển của đất nước.Sau xấp xỉ 30 năm đổi mới, thế và lực đất nước ngày càng 
vững vàng. Ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn bản sắc dân tộc 
và từng bước khẳng định vị thế Việt Nam trên thế giới và khu vực.Việt Nam tham gia đầy đủ 
vào các tổ chức quốc tế lớn của thế giới, châu lục và khu vực, có quan hệ ngoại giao với 170 
quốc gia và tổ chức quốc tế. Đã có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ kinh tế, đầu 
tư, làm ăn với Việt Nam.Hoạt động quốc tế của Việt Nam đã khẳng định chỗ đứng trong lòng 
bạn bè.Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã hoàn thành nhiều mục tiêu thiên niên kỷ 
của Liên Hiệp Quốc và trở thành mẫu hình về việc thực hiện các chính sách xã hội cho con 
người và vì con người.

Sức xuân của công cuộc đổi mới đã tạo ra một xung lực mạnh mẽ đưa Việt Nam từng 
bước vượt qua thách thức, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của 
cuộc sống. Trong những năm đầu của sự đổi mới, trước sự thách thức của các thế hệ phản 
động quốc tế, nhất là sự tan rã của Liên Xô và một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Âu, Đảng Công sản Việt Nam đã kiên định, giữ vững con đường cách mạng của chính mình. 
Không chỉ đơn giản là kiên định lý luận Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng 
nhận thức được ở đâu là sai lầm, lệch lạc, cái gì là đúng đắn, cần phát triển. Bài học của lịch 
sử chỉ ra rằng: về hình thức có thể giống nhau, lý luận có thể sao chép giống nhau, sao chép 
của nhau.Nhưng về thực tiễn thì không thể có sự trùng lặp, sự giống nhau. Đặc biệt ở đây là 
giữa phương Đông và phương Tây, giữa Châu Âu và Châu Á và giữa các quốc gia trên phạm 
vi thế giới.Sau khi Liên Xô và Đông Âu bắt đầu tan rã từ cuối năm 1989, các thế lực thù địch 
của chủ nghĩa xã hội đã hí hửng cho rằng: Việt Nam rồi cũng như vậy. Vào thời điểm đó, đã có 
một số cán bộ, đảng viên dao động, mất phương hướng… Chính từ trong bối cảnh đó, Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã khẳng định lý luận Mác-Lênin vẫn là kim chỉ nam cho con đường cách 
mạng Việt Nam. Chủ nghĩa Mác-Lênin và lý luận về chủ nghĩa xã hội vẫn là khoa học cho cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn 
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minh. Cùng với việc khẳng định chân lý khoa học của lý luận Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt 
Nam nêu lên một nội dung lớn liên quan đến tư tưởng, lý luận của Đảng: đó là tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Nghi quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu rõ: “Cùng với lý 
luận Mác-Lênin, tư tưởng Hố Chí Minh là cơ sở nên tảng, là kim chỉ nam cho đường lối, chính 
sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam”. 

Việc khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với lý luận Mác-Lênin là cơ sở tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những khơi sắc lớn trên 
lĩnh vực lý luận tư tưởng của Đảng Công sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới. Đưa tư tưởng 
Hồ Chí Minh tiếp nối lý luận Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra biện chứng của sự 
phát triển lý luận khoa học về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí 
Minh không chỉ có ý nghĩa nối dài lý luận Mác-Lênin đến Việt Nam. Về thực chất tư tưởng Hồ 
Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo nhất, chọn lọc nhất lý luận Mác- Lênin vào thực tiễn cách 
mạng Việt Nam, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Việc bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nên 
tảng cơ sở tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là thành quả to lớn về tư duy sáng tạo và 
năng lực nhận thức lý luận khoa học của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới. 
Sự khởi sắc về lý luận của Đảng đã tiếp thêm sức xuân cho công cuộc đổi mới đất nước.Tập 
trung với đổi mới kinh tế có hiệu quả, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991) Đảng ta 
tiến hành đổi mới hệ thống chính trị mà trước hết là tăng cường xây dựng Nhà nước, cải cách 
một bước nên hành chính quốc gia, tháng 6/1996, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã được 
tiến hành. Trên cơ sở kết quả kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1991-1995), Đại hội đã quyết 
định: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Những quyết sách 
lớn về kinh tế xã hội mà đặc biệt là sự hình thành của nên kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của đất nước. Sau 15 năm đổi mới, 
bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đã vững vàng vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ 
1997 và 2008  với vị trí là một trong những quốc gia hồi phục kinh tế nhanh và hiệu quả trên 
phạm vi thế giới. Tổng kết 30 năm đổi mới, những thắng lợi về kinh tế xã hội của đất nước thật 
sự có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của đất nước.

Sự khởi sắc của đổi mới được thể hiện rất rõ trong phạm vi về con người và quyền con 
người cùng với chính sách xã hội đối với các tầng lớp chính dân cư trong xã hội. Đặt vấn đề 
con người đã và đang trở thành tâm điểm của cuộc đổi mới và phát triển ở nước ta. Con người 
trong kinh tế, con người trong chính trị, con người trong văn hóa xã hội và các lĩnh vực khác 
trong từng bước được khẳng định, trong quá trình đổi mới. Sự khởi sắc về con người và chiến 
lược con người đã ngày càng được khẳng định cả trên bình diện lý luận và trong cuộc đời. 
Trong Hiến pháp 2013, vấn đề con người, quyền con người, quyền công dân đã được đưa lên 
hàng đầu. Gần đây, Ban chấp hành Trung ương Khóa XI đã ra Nghị quyết 33 về xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Một mùa xuân đổi mới đang đến, Đất nước chúng ta bước vào một năm mới với nhiều 
hy vọng mới về cuộc sống,việc làm. Năm 2015 với đất nước chúng ta là năm kết thúc một 
nhiệm kỳ của Đại hội Đảng, đánh giá lại một nửa chặng đường thực hiện chiến lược kinh tế 
xã hội 10 năm (2011 – 2020). Với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 
năm 2015 cũng là năm đầu tiên có những thay đổi căn bản về kiểm tra, đánh giá, thi cử, những 
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo và sự đánh giá cán bộ công chức theo KPIs. Đây 
cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cùng với sự khởi sắc 
của đất nước, thầy và trò trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ 
lực từng ngày, để xây dựng nhà trường trở thành một trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trọng 
điểm quốc gia, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa để tô thắm thêm sắc xuân cho công cuộc đổi mới đất nước.

KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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Có một con dê được sinh ra từ bắp 
đùi người cha!

Chuyện xưa kể rằng, ở xứ Hi La trong 
một làng chăn dê, có bà mẹ trẻ chưa chồng, 
đang mang bàu theo phép thần thông, đứa 
con thứ nhất. Bà bị sét đánh nhầm, khi đang 
theo đàn dê lên núi và chết tức tưởi, duy cái 
bào thai trong bụng thì còn sống. Vào đúng 
lúc sét đánh, ông Trời đang vi hành mặt đất, 
đang bận giải quyết khiếu kiện giữa mặt đất 
và bầu trời về một vụ duyên số. Tự trách mình 
quá mải mê việc ấy mà bỏ bê không quản lí 
chặt chẽ các tia sét, khiến bà mẹ trẻ chết oan, 
ông trời tự kỉ luật mình bằng cách nhận nuôi 
đứa nhỏ trong bào thai kia. Trời nghiến răng, 
dùng thanh kiếm uy quyền rạch bắp đùi của 
mình, đặt cái bào thai vào đấy. Vết thương 
kín miệng hóa thành đùi bàu (không phải 
bụng bàu như các bà mẹ). Về ca tái thụ thai 
này, trong y văn sản khoa cổ tích có ghi, vào 
ngày ấy, tháng ấy dương lịch, nhằm tháng ấy, 
ngày ấy năm Kỷ Mùi âm lịch, trời đổ một cơn 
mưa máu. Đấy chính là máu rạch đùi nuôi 
con của ông Trời.

Đủ chín tháng mười ngày, đứa con sét 
đánh không chết kia, được sinh ra từ bắp đùi 
người cha. Nhưng cha sinh là ông Trời, không 
thể bỏ việc thiêng xuống đất làm anh chăn 
dê trong cái làng nghèo kia, đặng mà nuôi 
con. Mẹ là thường dân, là mục đồng thứ thiệt 
có thể ẵm bế, bú mớm thì mẹ đã chết. Lúng 
túng quá, ông Trời đành bí mật biến đứa con 
rơi kia thành một con dê, để nó theo đàn mà 
lớn lên giữa nắng nỏ, suối trong và lá xanh. 
Câu chuyện tiếp theo dưới đây kể về một gia 
đình dê, mà dê bố thuộc giống dê thần sinh 
ra từ bắp đùi.

Ông bố dê chưa già nhưng đã để râu 
dê theo đúng gia phong nhà dê, trông chững 
chặc lắm! Chững chạc, đạo mạo nữa, nhưng 
để mua vui cho đứa dê nhi đồng là cậu con 
một trong nhà thì dê bố quậy hết sức, khi làm 
con ngựa, khi làm cái đu, vai diễn nào cũng 
xuất sắc. Chẳng là dê bố to khỏe, tính tình 
điềm đạm, kín đáo nên đã từng được tuyển 
vào đội dương xa trong tam cung lục viện 
của nhà vua. Đấy là công việc kéo các cỗ xe 
dê để nhà vua đi lại trong nhà, sau những 
lần mệt mỏi trên các cỗ chiến xa ngựa kéo 
ngòai trận mạc. Khi cúi mình làm ngựa cho 

con mình, bao giờ dê bố cũng lệnh cho người 
đang cữơi trên lưng:

-   Muôn tâu thánh thượng! Mong bệ hạ 
nhéo tai, cầm cương để kẻ hạ thần đưa ngài 
tới thăm mẫu hậu!

 Trong vườn nhà, chiếc dương xa 
không thùng kéo, khéo bước bốn chân đưa 
dê con tới với dê mẹ. Dê con ôm cổ mẹ để dê 
bố phóng mình nhảy cao, treo sừng lên  cành 
cây rồi đưa thẳng hai chân trước, hai chân 
sau, biến tòan thân thành cái xích đu, kiểu 
đu vẫn treo ngòai công viên thiếu nhi. Dê mẹ 
đặt dê con lên hai chân trước của dê bố, còn 
chính mình thì khẽ ngồi xuống hai chân sau 
của chồng. Cái xích đu đung đưa như con lắc 
đồng hồ. Đồng hô xích đu hết đà lắc, dê mẹ 
đưa chân xuống đất đẩy tiếp sức, đồng hồ 
lại lắc theo nhịp thời gian. Đang chơi, dê con 
buồn ngủ thì xích đu thành tao nôi, dê cha 
vẫn dồn sức treo sừng, hai chân sau khoanh 
tròn ôm lấy con mình, hai chân trước, một 
chân gãi lưng một chân xoa đầu con. Dê mẹ 
đứng dưới đất đẩy vai chồng đưa nôi, vừa 
đẩy vừa hát ru:

Dê con móng bạc sừng vàng
A B C học trường làng… à ơi
Còn mèo phải vạ, con qụa đứt đuôi
Còn ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
Củ ấu có sừng, bánh chưng có lá
Con cá có vây, ông thầy có sách
À ơi… cổ tích trời xanh
Bay theo gió núi dê thành linh dương   

Một lần kia, vào lúc cả nhà dê đang yên 
ổn trong mái ấm gia đình như thế thì một 
con chó soi đeo mặt nạ giả trang biến thành 
dê lẻn vào làng tính bắt cóc dê con. Nghe 
khúc hát ru ngọt ngào sói lén nhìn vào nhà 
ấy. Thấy dê con mũm mĩm đang ngủ trên tay 
cha, sói nghĩ ngay tới món tái dê và quyết bắt 
cóc, bán cho quán Dê bảy món. Sói núp sau 
một gốc cây nằm chờ.

Khi dê con đã ngủ say, dê mẹ đỡ con từ 
tay chồng, đặt con xuống ổ rơm trong nhà 
rồi ra đồng hái cỏ. Dê cha khép cửa nhà, cửa 
vườn, xuống suối kín nước. Chó sói thừa cơ 
nhảy vào nhà lấy cái địu, địu con dê tơ trên 
lưng nhảy ra ngòai, chuồn vội. Dê con vẫn 
ngủ ngon trong địu chỉ đôi sừng mới nhú là 
đưa ra.

Dê cha và dê mẹ về không thấy con 

Cổ tích năm mùi

BE BE NHƯ KHÓC
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mình đâu, lại thấy ngòai sân chi chít các vết 
chân chó sói thì be ầm lên kêu cứu. Tiếng be 
như khóc khiến cả làng thương cảm cùng 
nhau đi tìm. Các trạm gác được thiết lập ở tất 
cả các ngã ba, ngã tư đường rừng.

Con sói giả trang tới trạm gác thứ nhất, 
con dê lính gác vốn là một dê mẹ hỏi:

-    Mang dê con của chúng tôi đi đâu?
-    Be be! Tôi mang dê con đi chữa răng, 

răng nó nhay vú mẹ đau lắm, cần mài bớt!
-  Đáng nghi! Không có mẹ dê nào muốn 

mài răng con. Mời bà đi lối khác!
    Con sói giả trang rẽ trái tới một trạm gác 

khác. Người giữ trạm này từng là một dê bà 
nội, bà ngọai, từng nuôi lớn bao dê con:

-   Mang dê con của chúng tôi đi đâu?
-      Be be! Tôi mang con tôi đi hớt tóc, cạo 

râu. Cháu còn nhỏ mà đã mọc râu cằm! Tôi 
cho bú, nhột không chịu được!

-     Đáng nghi! Không dê mẹ nào làm thế. 
Không chòm râu bắp làm sao dê con mơn vú, 
thọc lét mẹ mình. Không cho qua cửa này.

   Con sói giả trang lại rẽ trái một lần nữa. 
Lần này nó đến trạm kiểm sóat mà người giữ 
trạm chính là mẹ dê mất con. Bà vừa khóc 
vừa nói:

-       Tôi chính là bà mẹ dê mất con đây! Xin 
bà cho tôi nhìn con bà để vơi nỗi đau xé lòng!

-         Be be! Không được! Ánh mắt bà cùng 
tia mặt trời làm nó thức giấc!

-        Xin lỗi! Vậy để tôi hát một khúc ru cho 
cháu ngủ say hơn!

-        Be be! Không được! Tiếng nói lạ cũng 
phá giấc ngủ trẻ con!

-     Xin lỗi! Vậy bà làm ơn hát một bài hát 
ru quen thuộc trong nhà bà.

Con sói giả trang rất tự tin cất giọng:
À… Ơi…
Con  cua múa nhịp chày mau

Con hột vịt lộn hát rau răm đồng 
Con dê nước mắt ròng ròng
Bà ơi đi chợ mua đồng cà ri
Nghe hát xong dê mẹ thét lên:

- Độc ác! Không bà mẹ nào hát bài ăn 
thịt con mình! Không cho qua cửa này! Bắt 
lấy nó!

  Nhưng con sói giả trang nhanh hơn đã 
rẽ trái một lần nữa, chạy thóat. Nó tới cổng 
kiểm sóat thứ tư. Giữ cổng này chính là dê 
cha mất con:

- Người là cha hay mẹ. Người đưa dê 
con của chúng tôi đi đâu!

- Be be! Tôi là cha! Tôi đưa con mình đi 
chơi công viên! 

- Hay lắm! Nhưng bằng sừng và tay của 
mình, mỗi người cha, có thể làm đu cho con, 
biến vườn nhà thành công viên. Hãy làm đu 
trước mặt ta đây!

Sói có sức nhảy còn mạnh hơn dê. Nó 
lại đang có sừng. Hơn nữa, trò làm đu cho dê 
con nó đã thấy rồi. Vậy là học theo dê, sói 
nhảy lên treo sừng. Nhưng sừng của nó là 
sừng mặt nạ. Khi sói móc sừng giả vào cảnh 
cây thì cái mắt nạ treo lại trên ấy, sói té bịch 
xuống đất. Cậu bé dê trong địu lúc này mới 
thức và phóng ra ngòai, nhường chỗ để cha 
mình phang những đòn chí mạng bằng bốn 
chân móng guốc vào lưng con sói bắt cóc 
dê con. Thế rồi dê cha lùi lại lấy đà, tính húc 
bằng sừng! Nhân cơ hội này sói chạy vọt qua 
trạm gác.

Tối hôm đó, sói  trốn vào một gầm bàn 
trong tiệm Dê bảy món với cái địu trống 
không trên lưng, trống không như cái bao tử 
không dê con trong bụng nó!

                                               Người kể 
Trần Quốc Toàn
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Sau 13 năm 
thiếu vắng 
các giải 
thưởng lớn 
trong các 

cuộc Liên hoan Tiếng hát 
sinh viên toàn quốc, năm 
học 2014 – 2015, đội văn 
nghệ sinh viên của trường 
đã bội thu khi mang về cho 
Trường ĐH SPKT Tp.HCM: 
1 huy chương vàng đơn ca, 
2 huy chương bạc và 1 huy 
chương đồng các giải tập thể.
Niềm vui trong mùa xuân này 
với tất cả các thành viên đội 
văn nghệ Trường tiếp tục với 
hàng loạt chương trình sau 
đó: Hát cho nhau nghe (tối 
thứ 5 hàng tuần), biểu diễn 
trong các chương trình văn 
nghệ Trường và 1 số chương 
trình bên ngoài…
 Đi trễ khá nhiều và 2 tuần 

khổ luyện
 Anh Thư, nữ thành viên 

xinh đẹp của đội cho biết: 
“Mình thường đi trễ trong thời 

gian luyện tập vì bận học. Có 
lúc buộc phải gác việc học 
sang một bên để tham gia 
cùng các bạn vì việc tập luyện 
tập trung cao độ cả ngày lẫn 
đêm trong 2 tuần lễ.Các thầy 
dạy múa và hát phải làm việc 
rất vất vả.Những động tác 
khó, yêu cầu đồng đều đội 
hình phải tập rất nhiều lần”. 
Việc học múa cũng không hề 
đơn giản, múa là ngôn ngữ 
cơ thể, cần phải thật khớp 
với giai điệu bài hát, tôn thêm 
vẻ đẹp cho nội dung lời ca đi 
kèm mục tiêu để lại ấn tượng 
trong lòng khán giả và Ban 
Giám khảo.

Thời gian tập hợp toàn 
đội dù chỉ 2 tuần nhưng trước 
đó công việc luyện tập tham 
gia những ngày lễ lớn trong 
Trường đã giúp đội thường 
xuyên có thời gian cùng 
tập luyện.Mỗi người 1 cách 
sống, âm nhạc không biên 
giới, không phân biệt người 
thưởng thức và ai cũng có 

thể nghe nhạc trong thời đại 
bùng nổ công nghệ thông 
tin. “Hoạt động văn nghệ góp 
phần phá tan không khí trầm 
lắng, giải tỏa cảm xúc, là nơi 
tập hợp và thể hiện các giọng 
ca, là địa điểm lý tưởng để 
kết bạn và thư giãn với đời 
sống sinh viên, bất kì sinh 
viên nào cũng có thể bước 
lên sân khấu thể hiện mình.
Đây là lần đầu đạt giải cao 
sau 13 năm” – ông Bùi Văn 
Học, phó phòng Công tác 
HSSV cho biết.

 Người trực tiếp quản 
lý đội – Anh Lê Thanh Hữu 
– chuyên viên phòng Công 
tác HSSV, cho biết về tiết 
mục “Hát về Đại tướng” đạt 
huy chương Vàng đơn nam 
trong Liên hoan Tiếng hát 
Sinh viên Toàn quốc lần thứ 
13 (năm 2014) cho biết: “Tiết 
mục đơn ca đạt giải vàng do 
bạn Võ Hồng Tài biểu diễn.
Tài đã chuẩn bị rất công phu, 
kỹ lưỡng tiết mục của mình. 

Mùa xuân 
trong 

tiếng đàn 
lời ca

Huy chương bạc - múa Ký Ức Huy chương Đồng - Rạng rỡ Việt Nam
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Huy chương Đồng - Rạng rỡ Việt Nam

Bạn đã tham gia từ rất sớm 
các chương trình ca nhạc, 
giao lưu văn nghệ của Nhà 
trường.Thành tích này thật 
xứng đáng với khả năng và 
công sức của Tài”.Với 21 
thành viên, mang về 4 giải từ 
cuộc liên hoan lớn cấp quốc 
gia về văn nghệ sinh viên, Đội 
văn nghệ Trường đã được 
nhận bằng khen của Ban 
Giám hiệu Nhà trường và là 
niềm tự hào của sinh viên 
toàn trường.

Ông Lê Thanh Hữu 
cùng toàn đội có nhiều chia 
sẽ thú vị : Âm nhạc và nghệ 
thuật bắt nguồn từ tình yêu 
cuộc sống, triết lý tự nhiên và 
tình cảm của con người trong 
nhiều giai đoạn khác nhau.  
Âm nhạc và mùa xuân đem 
lại nhiều hứng khởi đặc biệt là 
mùa Xuân lần thứ 85 kỷ niệm 
ngày thành lập Đảng Cộng 
Sản Việt Nam (03/02/1930 
– 03/02/2015) , kỷ niệm 70 
năm ngày thành lập Quân 
đội Nhân dân Việt Nam ( 
22/12/1944 – 22/12/2014).

 Sau 2 tuần khổ luyện, 
chương trình chính thức công 
diễn trong sự cổ vũ nhiệt 
thành từ phía 200 cổ động 
Nhà trường. Công tác chuẩn 
bị đã được thực hiện vô cùng 
kĩ lưỡng, chuyên viên Lê 
Thanh Hữu lặng lẽ phía sau 
cánh gà ráp nhạc và theo dõi 
chương trình.Sau nhiều năm 
vắng bóng, Đội tuyển văn 
nghệ trường giành được vinh 
quang trong niềm vui chung 
của toàn đội.
Xuân về, nhìn lại thời gian 

qua
Đêm 27/10, Đội  văn 

nghệ Trường dự thi tiếng hát 
sinh viên toàn quốc đã kết 
thúc phần thi với 5 tiết mục 
đặc sắc, chuẩn bị kĩ lưỡng. 
Cuộc thi diễn ra tại Nhà văn 
hóa Thanh Niên, từ ngày 27-
28/10, gồm 37 đội tuyển đến 
từ khắp các khu vực trong 
toàn quốc. 

Lần đầu tiên sau 13 
năm, Đoàn mang về huy 
chương Vàng nội dung đơn 
ca với sự thể hiện tác phẩm: 
Hát về Đại Tướng. Bên 
cạnh đó, những thành tích 
ấn tượng khác cũng đã trở 
thành điểm nhấn tươi sáng 
trong hoạt động văn hóa 
– văn nghệ năm học 2014 
– 2015: 2 huy chương Bạc 
(múa Ký Ức, Dậy mà đi) và 1 
huy chương Đồng (Rạng rỡ 
Việt Nam). Đây cũng là mùa 
Xuân bội thu, mùa Xuân đầy 
sinh lực với lực lượng văn 
nghệ Trường.

Năm qua, bộ phận 
chuyên trách văn hóa, văn 
nghệ đã phối hợp thực hiện 
hội diễn văn nghệ HSSV học 
kỳ I/2014 -2015 với 14 đơn 
vị, 14 chương trình và 72 
tiết mục với khoảng 800 sinh 
viên tham gia. Chung cuộc 
đã trao: 10 HCV, 15 HCB, 
20HCĐ. “Hướng tới liên hoan 
tiếng hát sinh viên toàn quốc 
lần thứ XIV – 2016 việc cơ 
cấu lại đội hình với các ca 
sĩ sinh viên là điều hết sức 
quan trọng và luôn cần đến 
sự nhiệt tình, năng khiếu của 
các bạn trẻ.Các tác phẩm 
đoạt giải trong Liên hoan 

Tiếng hát sinh viên toàn quốc 
lần thứ XIII đều có ấn tượng 
riêng về tạo hình và vũ đạo”- 
Anh Lê Thanh Hữu cho biết 
thêm.

Tối 31/01/2015, đã diễn 
ra chương trình mang không 
khí Xuân đặc sắc: Giao lưu 
SPKT. Lịch biểu diễn qua 
Tết, trong thời gian gần, sẽ 
hướng về kỷ niệm 40 năm đất 
nước thống nhất (30/04/1975 
– 30/04/2015), 70 năm 
Quốc khánh (02/09/1945 – 
02/09/2015). Ngoài ra, những 
buổi lễ trao học bổng, các hội 
nghị, hội thảo và khai giảng 
năm học mới 2015 – 2016 
cũng sẽ có các tiết mục văn 
nghệ, múa hát nhằm phục 
vụ đông đảo khán giả, giảng 
viên, học sinh – sinh viên 
toàn Trường. 

Đức Thọ

Tiết mục Hát về Đại Tướng, 
đạt huy chương vàng hội 
thi tiếng hát sinh viên toàn 
quốc lần thứ XIII - 2014
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HỎI - ĐÁP
Kính chào các Quý vị phụ huynh & 
các em thí sinh!

Trong những ngày vừa qua 
có nhiều thí sinh hỏi về thông tin thi  
THPT quốc gia & về tuyển sinh ĐH, 

CĐ năm 2015. Nhằm cung cấp thêm thông tin cho Quý phụ huynh & thí sinh, phòng Công 
tác HSSV tổng hợp dưới dạng Hỏi – Đáp một số nội dung có nhiều thí sinh hỏi như sau: 

Hỏi: Năm 2015 chỉ còn một kỳ thi duy nhất phải không?
Đáp : Đúng vậy. Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi quốc gia (gọi là 

kỳ thi THPT quốc gia) lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh 
ĐH, CĐ. Năm 2015 kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức vào các ngày 1, 2, 3, 4-7-2015.

Hỏi: Thí sinh tốt nghiệp trước 2015, việc xét tuyển vào ĐH, CĐ như thế nào?
Đáp: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ các năm trước phải dự thi kỳ thi THPT Quốc gia để 

được xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Khi đăng ký dự thi,  phải thi đủ số môn theo yêu cầu tuyển vào 
ngành đào tạo do trường ĐH, CĐ quy định. Thí sinh tự do có thể dự thi dự thi vào bất kỳ cụm 
thi nào thuận tiện nơi mình sinh hoạt.

Hỏi: Thí sinh phải dự thi bao nhiêu môn trong kỳ thi THPT quốc gia?
Đáp: Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, 

thí sinh phải thi bốn môn (gọi là bốn môn thi tối thiểu) gồm ba môn bắt buộc là toán, ngữ văn, 
ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật) và một 
môn tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử và địa lý.

Ngoài bốn môn thi tối thiểu, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác trong số các môn 
tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào ĐH, CĐ. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước 
chỉ đăng ký các môn thi phục vụ tuyển sinh ĐH, CĐ.

Thí sinh không học môn ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng 
được chọn môn thi thay thế môn ngoại ngữ trong số các môn tự chọn. 

Hỏi: Xin cho biết về việc miễn thi môn ngoại ngữ?
Đáp: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế có uy tín theo quy định tại Công văn số 6031/BGDĐT-

KTKĐCLGD ngày 23/10/2014 (chứng chỉ tương đương với trình độ từ bậc 3, khung 6 bậc 
dùng cho Việt Nam) sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ. Các thí sinh được 
miễn thi môn ngoại ngữ sẽ được nhận điểm tối đa môn ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp 
THPT, điểm quy đổi này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

Thí sinh muốn sử dụng kết quả môn ngoại ngữ để xét tuyển vào những trường ĐH, CĐ sử 
dụng kết quả thi THPT quốc gia để tuyển sinh phải dự thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT 
quốc gia.

Hỏi: Xin cho biết cách tính điểm công nhận tốt nghiệp THPT?
Đáp: Tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp và điểm khuyến khích (nếu có) chia 4 (thang điềm 10) 

hoặc 8 (thang điểm 20) cộng điểm trung bình lớp 12, đạt từ 10,0 trở lên và không có bài thi 
nào từ 2 điểm trở xuống được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp chung một loại bằng tốt 
nghiệp THPT.

Hỏi: Xin cho biết hình thức & thời gian làm bài thi tốt ngfhiệp THPT quốc gia năm 2015?
Đáp: Các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý: thi tự luận, thời gian thi 180 phút; các môn 

vật lý, hóa học, sinh học, ngoại ngữ: thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút (Ngoại ngữ thi trắc 
nghiệm toàn bộ không còn câu hỏi viết tự luận như 2014). 

Hỏi: Cấu trúc đề thi năm nay như thế nào?
Đáp: Đề thi gồm 2 nhóm câu hỏi, nhóm 1 giống các câu hỏi đề thi tốt nghiệp năm 2014 đảm 

bảo học sinh trung bình có thể tốt nghiệp; nhóm 2, câu hỏi khó để phân loại thí sinh để tuyển 
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vào Đại học, cao đẳng. Đề thi đánh giá thí sinh ở bốn mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng 
và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh.

Hỏi: Hồ sơ xét tuyển năm nay như thế nào?
Đáp: Năm 2015, hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển có 

ghi rõ đợt xét tuyển, cho phép đăng ký tối đa bốn ngành (hoặc nhóm ngành) của một trường 
cho mỗi đợt xét tuyển (các nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1-4); giấy chứng 
nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi và mã vạch nhận dạng; một phong 
bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển cho trường có nguyện 
vọng vào học qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc nộp hồ sơ trực 
tiếp tại trường.

Hỏi: Năm 2015, các trường mở rộng khối xét tuyển có đúng không?
Đáp: Năm 2015, bộ cho phép các trường ĐH, CĐ được bổ sung các khối thi mới, phi truyền 

thống bằng nhiều cách kết hợp tổ hợp môn thi khác nhau để xét tuyển vào các ngành đào tạo 
(không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp môn thi để xét tuyển cho một ngành).

Tuy nhiên, bộ cũng yêu cầu các trường bắt buộc vẫn phải duy trì tổ hợp các môn thi tương 
ứng với khối thi mà trường đã sử dụng trong kỳ thi tuyển sinh 2014 và các năm trước (gọi là 
khối thi truyền thống) để xét tuyển và các khối thi mới bổ sung (dàng tối thiểu 75% chỉ tiêu cho 
các khối truyền thống, tối đa 25% chỉ tiêu cho khối bổ sung).

Hỏi: Năm 2015, có bao nhiêu phương án xét tuyển?
Đáp: Trừ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thi tuyển: Dùng một bài thi đánh giá năng lực 

xét tuyển sinh đại học. Còn lại các trường ĐH, CĐ sẽ áp dụng: 
	Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
	Xét tuyển dựa vào học bạ THPT. Đối với trường sử dụng kết quả học tập ở THPT để 

xét tuyển thì điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc 
điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6 với hệ ĐH và 5,5 
với hệ CĐ).
	Hoặc kết hợp sử dụng cả hai phương án trên.
Hỏi: Trường ĐHSPKT Tp. HCM xét tuyển như thế nào?
Đáp: Năm 2015, Trường có 03 nhóm xét tuyển như sau:
−	 Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia  (căn cứ vào tổng điểm ba môn theo 

tổ hợp đăng ký xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó các môn chính nhân hệ số 2) 
đối với:
	Các ngành đào tạo kỹ sư hệ đại trà và kỹ sư chất lượng cao: (1) Xét tuyển theo các tổ 

hợp A/A1/D1: Công nghệ (CN) kỹ thuật điện tử, truyền thông; CN kỹ thuật điện, điện tử; CN 
chế tạo máy; CNKT Cơ điện tử; CN kỹ thuật cơ khí; CN kỹ thuật ô tô; CN kỹ thuật nhiệt; CN 
In; CN thông tin; CN May; CN kỹ thuật công trình xây dựng; CN kỹ thuật máy tính; CN kỹ thuật 
điều khiển và tự động hóa; Quản lý công nghiệp; Kế toán; Chương trình đào tạo chất lượng 
cao CN Kỹ thuật Ô tô. (2) Xét tuyển theo các tổ hợp A/B/B1: CN kỹ thuật môi trường; CN thực 
phẩm. Đối với hệ đào tạo kỹ sư chất lượng cao, Trường cam kết với người học về chất lượng 
đào tạo, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, tăng cường ngoại ngữ và tin học, thiết bị thực 
tập hiện đại và cơ hội việc làm sau khi ra trường.
	Các ngành chỉ đào tạo kỹ sư (cử nhân) hệ đại trà: CN Xây dựng công trình giao thông 

(A/A1/D1); Kỹ thuật công nghiệp (A/A1/D1); Kinh tế gia đình (A/A1/B/B1); Sư phạm tiếng Anh 
(D1).
	Các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật: SPKT điện tử, truyền thông; SPKT điện, 

điện tử; SPKT cơ khí; SPKT CN may; SPKT Cơ điện tử; SPKT ô tô; SPKT Nhiệt; SPKT CNTT; 
SPKT Xây dựng; SPKT Môi trường; SPKT CN thực phẩm; SPKT công nghiệp. Sinh viên học 
các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật được miễn học phí.
−	Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia và học bạ đối với: Ngành đào tạo kỹ sư 

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô hệ đại trà. Xét tuyển căn cứ vào tổng điểm ba môn theo tổ hợp đăng 
ký xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó các môn chính nhân hệ số 2. Điểm dùng 
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để xét tuyển (ĐXT) từng môn được tính bằng 80% điểm thi quốc gia (đã quy về thang điểm 
10) cộng 20% ĐTBHB môn đó, làm tròn đến một số thập phân và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

−	 Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia  và tổ chức thi ngành nghệ 
thuật: Đối với ngành Thiết kế thời trang, thí sinh dự thi môn Vẽ trang trí màu tại Trường ngày 
10/7/2015. Điểm tổng dùng để xét tuyển được tính bằng điểm môn Vẽ nhân hệ số 2 cộng với 
điểm thi THPT quốc gia 2015 (đã quy về thang điểm 10) hai môn (Toán và Ngữ văn – khối V1, 
hoặc Toán và tiếng Anh – khối V2) làm tròn đến một số thập phân và điểm ưu tiên (nếu có).

Hỏi: Năm 2015, Trường ĐHSPKT Tp. HCM xét sơ tuyển là thế nào?
Đáp: Năm 2015, tất cả thí sinh xét tuyển vào trình độ đại học của Trường ĐHSPKT Tp. 

HCM đều phải qua vòng xét sơ tuyển.
Hỏi: Tiêu chí sơ tuyển của Trường ĐHSPKT Tp. HCM như thế nào?
Đáp: Tiêu chí là: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (HKI, II lớp 10, 11 và HKI  lớp 12) của 02 

môn Toán & Ngữ văn đạt từ 11, 0 điểm trở lên.
Hỏi: Khi nào Nhà trường tổ chức sơ tuyển?
Đáp: Nhà trường tổ chức sơ tuyển từ 20/3/2015 cho đến ngày nhận hồ sơ xét tuyển.
Hỏi: Hình thức sơ tuyển như thế nào?
Đáp: Thí sinh thực hiện việc sơ tuyển bằng online tại website của trường  (thí sinh tự khai 

và tự chịu trách về các thông tin khai của bản thân. Nhà trường hậu kiểm khi thí sinh nhập 
học).

Hỏi: Nếu không sơ tuyển có được nộp hồ sơ xét tuyển không?
Đáp: Thí sinh không thực hiện việc sơ tuyển trên trang website của trường vẫn nộp hồ sơ 

xét tuyển bình thường. Hồ sơ chỉ có giá trị xét tuyển khi thí sinh đã lọt qua vòng sơ tuyển (tức 
là có điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (HKI, II lớp 10, 11 và HKI  lớp 12) của 02 môn Toán & 
Ngữ văn đạt từ 11, 0 điểm trở lên).

Hỏi: Năm 2015, có điểm điểm sàn xét tuyển không?
Đáp: Căn cứ kết quả thi, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng 

môn (còn gọi là điểm sàn hay tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào). Các trường ĐH, CĐ sử 
dụng kết quả kỳ thi dựa trên ngưỡng điểm này để xây dựng điểm xét tuyển.

Hỏi: Năm 2015, trường ĐHSPKT Tp. HCM có chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng như thề 
nào?

Đáp: Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳngcủa Trường như sau:
	 Trường dành 20% chỉ tiêu ngành Sư phạm tiếng Anh để xét tuyển thẳng các thí sinh 

tốt nghiệp THPT 2015, đạt điểm IELTS quốc tế từ 6.0 trở lên hoặc tương đương, có ĐTBHB 
của môn Toán và môn Văn đạt từ 6.0 trở lên.
	 Trường sử dụng tối đa 10% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng hai loại đối tượng: (1) Thí sinh 

tốt nghiệp THPT 2015, học lớp chuyên (Toán học, Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Sinh học) của 
trường chuyên có ĐTBHB từng môn đăng ký theo khối xét tuyển (có môn chuyên) từ 8.0 trở 
lên và có thư giới thiệu của Hiệu trưởng trường chuyên đã học. (2) Thí sinh tốt nghiệp THPT 
2015 loại giỏi trở lên (tổng 4 môn thi tốt nghiệp năm 2015 đạt từ 32 điểm, không môn nào dưới 
7.0; năm lớp 12 học lực giỏi, hạnh kiểm tốt).

Hỏi: Năm 2015, trường ĐHSPKT Tp. HCM có chính sách “chiêu hiền đãi sỹ” như thế 
nào?

Đáp: Nhà trường có chính sách khuyến tài như sau:
	Cấp học bổng khuyến tài cho SV khóa 2015 hệ ĐH chính quy trúng tuyển nhập học: 02 

thí sinh trúng tuyển nhập học có điểm cao nhất mỗi ngành (tổng điểm 3 môn xét tuyển phải từ 
25 điểm trở lên, chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng), cứ mỗi điểm thưởng 
1.000.000đ (một triệu đồng).                                                 
	Cấp học bổng tài năng hệ đào tạo chất lượng cao cho TS đạt danh hiệu thủ khoa 

ngành: Thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa ngành hệ đào tạo chất lượng cao được trường cấp 
học bổng tài năng với mức 25.000.000đ/SV (16 ngành).

Các năm học tiếp theo, căn cứ điểm trung bình năm học (đạt từ 8.0 trở lên) nhà trường xem 
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xét việc miễn học phí.  
Hỏi: Với SV nữ, Nhà trường có ưu ái gì không?
Đáp: Nhà trường cấp học bổng bằng 50% học phí toàn khóa cho các thí sinh nữ trúng 

tuyển nhập học vào các ngành CN Kỹ thuật Ô tô, CN Chế tạo máy, CN Kỹ thuật Cơ khí, CN Kỹ 
thuật Cơ điện tử, CN Kỹ thuật Nhiệt điện lạnh, CN kỹ thuật công trình xây dựng.

Hỏi: Năm 2015, sẽ có mấy đợt xét tuyển vào ĐH, CĐ?
Đáp: Sẽ có 4 đợt xét tuyển. Mỗi đợt kéo dài khoảng 20 ngày. Trong thời gian nhận hồ sơ 

của mỗi đợt thí sinh được quyền thay đổi nguyện vọng, rút hồ sơ. 
Chú ý: Không phải trường nào cũng xét 4 đợt, vì nhiều trường uy tín thì chỉ cần xét đợt 1 

hoặc đợt 2 một vài ngành còn thiếu chỉ tiêu, số trường xét tuyển nguyện vọng 3 và 4 sẽ là 
không nhiều. Năm nay khác những năm trước ở chỗ thí sinh biết điểm thi rồi mới đăng ký 
ngành, trường nên ngay từ đợt 1, số lượng thí sinh trúng tuyển hầu như rất cao. Vì thế chỉ tiêu 
cho các đợt tiếp theo có khả năng còn rất ít”.

Trong một trường điểm nguyện vọng sau sẽ lớn hơn hoặc bằng điểm xét tuyển của nguyện 
vọng trước. (NV1=< NV2 =< NV3=<NV4).

Hỏi: Trong mỗi đợt xét, thí sinh được quyền nộp mấy giấy chứng nhận điểm?
Đáp: Chỉ được quyền nộp một giấy chứng nhận điểm duy nhất ứng với từng đợt. Sau khi 

thi THPT quốc gia, trường tổ chức thi cấp cho thí sinh bốn giấy chứng nhận kết quả thi có mã 
vạch nhận dạng từng đợt xét tuyển (giấy đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi). Thí sinh 
dùng các giấy chứng nhận kết quả thi này để đăng ký xét tuyển tối đa bốn đợt, mỗi đợt xét 
tuyển thí sinh chỉ được phép sử dụng một giấy với mã vạch tương ứng.

Hỏi: Mỗi phiếu điểm, thí sinh được quyền ghi mấy nguyên vọng?
Đáp: Mỗi giấy có thể đăng kí xét tuyển vào tối đa 4 ngành hoặc vào 4 khối của một ngành 

của một trường (miễn là đủ điểm để tổ hợp xét tuyển). Thí sinh phải đánh số thứ tự ưu tiên từ 
1 đến 4. Tức là khi trúng tuyển ngành ưu tiên 1 sẽ không xét tới ngành ưu tiên 2, còn ngược 
lại nếu ưu tiên 1 không trúng thì được xét tiếp ưu tiên 2 tương tự các mức ưu tiên khác.

Hỏi: Khi đã trúng tuyển đợt 1, có nên xét tuyển các đợt tiếp theo không?
Đáp: Khi thí sinh đã trúng tuyển đợt 1, các giấy chứng nhận điểm còn lại không còn tác 

dụng để xét tuyển.
Chú ý: Khi đã trúng tuyển rồi thì không có cơ hội xét tuyển ngành khác hoặc sử dụng các 

nguyện vọng còn lại. Vì vậy phải thận trọng khi đăng ký nguyện vọng vào ngành nghề phù hợp 
với mình.

Hỏi: Trong thời gian nhận hồ sơ xét tuyển, các trường ĐH, CĐ công khai thông tin thế nào?
Đáp: Các trường cập nhật 3 ngày một lần thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh trên trang 

thông tin điện tử của trường (danh sách thí sinh đăng ký và điểm thi xếp theo thứ tự từ cao 
xuống thấp); công bố công khai danh sách thí sinh trúng tuyển và đăng kí nhập học của mỗi 
đợt xét tuyển.

Hỏi: Chương trình Sư phạm và chương trình Công nghệ (không sư phạm) khác và giống 
nhau như thế nào (nhiều TS hỏi)?.

Đáp: 
	Khác nhau:
•	 Chương trình Sư phạm học 4,5 năm; có học khối kiến thức sư phạm (tương đương 

khoảng 01 học kỳ); trong quá trình học, SV được miễn học phí; khi tốt nghiệp, SV được cấp 
02 văn bằng: Bằng kỹ sư (hoặc cử nhân) theo ngành học & chứng chỉ sư phạm kỹ thuật; SV 
phải chấp hành sự phân công công tác trong ngành giáo dục theo quy định, nếu Nhà nước có 
yêu cầu.

•	 Chương trình công nghệ học 4 năm; không học khối kiến thức sư phạm; trong quá 
trình học SV phải đóng học phí; khi tốt nghiệp, SV được cấp 01 văn bằng: Bằng kỹ sư (hoặc 
cử nhân) theo ngành học.
	Giống nhau: Đều là hệ đại học chính quy; khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, 
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chuyên ngành học giống nhau.
Hỏi: Xin cho biết mức học phí của trường là bao nhiêu?
Đáp: Trường ĐHSPKT Tp. HCM là trường công lập, học phí được thu theo quy định 

chung của nhà nước. Năm học 2014-2015, mức học phí đại học là: 6.500.000 đ/năm/SV (với 
ngành công nghệ, kỹ thuật), 5.500.000 đ/năm/SV (với ngành kinh tế, ngoại ngữ); mức học phí 
cao đẳng bằng 80% của ĐH; của trung cấp bằng 70% của ĐH. Học phí hệ chất lượng cao: 
23.000.000đ/năm/SV.

Hỏi: Xin cho biết về Chương trình đào tạo chất lượng cao của Trường?
Đáp: Chương trình cung cấp cho người học các dịch vụ đào tạo tốt nhất nhằm tạo ra môi 

trường học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực quốc tế 
với chi phí hợp lý. Các Kỹ sư tốt nghiệp chương trình này có kiến thức lý thuyết giỏi, kỹ năng 
nghề nghiệp vững vàng, tiềm năng nghiên cứu khoa học tốt, khả năng giao tiếp linh hoạt… 
Ngoài ra, với phương thức quản lý sinh viên (SV) khoa học và nghiêm túc sẽ góp phần xây 
dựng nhân cách đáng tin cậy; phương châm giáo dục kết hợp giữa Nhà trường và Gia đình sẽ 
đảm bảo trách nhiệm và sự chăm lo tốt nhất cho SV. Trường cam kết đảm bảo để người học 
được hưởng các quyền lợi sau đây: 
	Về đội ngũ giảng viên: Giảng viên giỏi, có uy tín được tuyển chọn từ đội ngũ giảng 

viên của trường và mời từ các trường bạn; Có phương pháp dạy học tiên tiến nhằm phát huy 
tiềm năng sáng tạo và khả  năng hợp tác trong công việc. 
	Về cơ sở vật chất:  Lớp học có sĩ số tối ưu cho việc dạy và học (khoảng 30 SV/lớp); 

Phòng học tiện nghi: trang bị quạt, máy lạnh, máy tính, projector,…Phòng tự học truy cập 
Internet miễn phí; Được tạo điều kiện tốt nhất trong việc sử dụng thư viện, phòng thí nghiệm, 
xưởng thực tập; Được cung cấp giáo trình, tài liệu học tập miễn phí.
	Về chính sách ưu đãi và quyền lợi khác: Được học song song hai chương trình đào 

tạo, nếu SV có khả năng; Được hưởng các chế độ như các SV hệ chính quy theo qui định 
của Nhà nước, của Nhà trường (miễn giảm học phí, cấp học bổng,…); Ưu tiên xét cấp kinh 
phí nghiên cứu khoa học, dự hội thảo khoa học trong & ngoài trường; Nhà trường chủ động 
tạo cơ hội cho SV sớm tiếp xúc với các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và nhận nguồn tài 
trợ trực tiếp từ các đơn vị này; SV tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, giỏi được ưu tiên xem xét tiếp 
nhận làm cán bộ giảng dạy của trường; Ưu tiên giới thiệu các SV tốt nghiệp đến các cơ quan, 
xí nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

                                              TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
         NGUYỄN ANH ĐỨC
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Kiểm tra kiến thức thực 
tiễn học tập và chế tạo
        PGS.TS Nguyễn Trường 
Thịnh cho biết: “Việc kết hợp 
kiến thức đã được học trên 
lớp để giải quyết các vấn đề 
thực tiễn trong cuộc sống là 
công việc luôn phải hướng tới 
đối với người kỹ sư sau khi 
ra trường, và các bạn sinh 
viên hôm nay phải bắt đầu từ 
những bài học gắn với cuộc 
sống. Trong quá trình đánh 
giá các project được thực 
hiện bởi sinh viên, tôi luôn 
đánh giá cao các ý tưởng 
gắn liền với cuộc sống hôm 
nay, lồng ghép với các hệ 
thống tự động hóa nhằm mục 
đích cho cuộc sống chúng 
ta ngày càng tiện nghi hơn. 
Đối với các bạn sinh viên 
hôm nay, bạn phải hiểu rằng 
các sản phẩm phải luôn đảm 
bảo về mọi vấn đề: tính năng 
hoạt động, thẩm mỹ, độ ổn 
định. Với các sản phẩm về 

công nghệ thực phẩm thì 
yêu cầu vô cùng quan trọng 
là đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, tính thẩm mỹ, sự 
hoàn thiện của sản phẩm, và 
dây chuyền hoạt động tốt”.
Cuộc thi Tự động hóa trong 
chế biến thực phẩm – khoa 
cơ khí chế tạo máy là minh 
chứng điển hình cho những 
nhận định vừa nêu.240 sinh 
viên thực hiện 80 sản phẩm 
đã đăng ký kiểm định chất 
lượng và vượt qua kì kiểm 
tra quan trọng mang tính thử 
thách khả năng ứng dụng 
kiến thức.

Các sản phẩm áp dụng 
những nguyên lý cơ bản 
trong truyền động: Dập, ép, 
dây chuyền tự động, xi lanh, 
hệ thống khí nén, hệ thống 
điện …. Với những yêu cầu 
khắt khe về sản phẩm và 
hoàn thiện quy trình sản xuất, 
ngay cả những sản phẩm 
trước đó mang theo bao kì 
vọng, niềm tin nhưng vẫn 

thất bại – nhiều khi vì những 
nguyên nhân, lí do không thể 
ngờ, không thể lường trước 
được.“ Máy pha mì gói của 
nhóm mình nhằm đáp ứng 
đời sống sinh viên thường 
ăn mì tôm, khi thử nghiệm 
rất nhiều lần đều thành công  
nhưng đến lúc kiểm định lại 
cháy nguồn điện” – 1 thành 
viên dự thi cho biết. Trong 
hàng loạt sản phẩm chế tạo 
có liên quan đến công nghệ 
thực phẩm, PGS.TS.Nguyễn 
Trường Thịnh đã đặt niềm tin 
vào máy pha mì tôm nên đã 
khá thất vọng khi nó không 
hoạt động được. 

Các thí sinh dự thi phải 
vượt qua yêu cầu những 
câu hỏi về hệ thống tự động: 
ép lấy nước, tự động lấy túi 
đựng, đảm bảo nhiệt độ sản 
phẩm nếu là pha chế mì tôm, 
độ an toàn sản phẩm, yêu 
cầu về dung lượng, số lượng 
sản phẩm chế tạo thử…. 1 số 
đội sử dụng hình thức bơm 

ĐÓN CHỜ MÙA
ROBOT 2015

(TIẾP THEO BẢN TIN 25)

Những cuộc thi như Dancing robot, tự 
động hóa trong chế biến thực phẩm (project môn 
học Khí nén – thủy lực), cuộc thi robot sumo… 
đã thể hiện phần nào cách nghĩ sinh viên với các 
vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống. Máy pha 
chế café, máy làm bánh kem tự động, máy pha 
trà chanh, robot nhảy theo điệu nhạc, máy chế 
biến bánh tráng trộn, máy pha chế mì ăn liền… 
là những sản phẩm hoàn hảo đã kiểm định chính 
thức. Theo nhận định của nhiều chuyên gia thì 
1 số sản phẩm mang tính thực dụng cao, giải 
quyết được các nhu cầu thiết thực trong cuộc 
sống nhưng cần phải nghiên cứu hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực hành nghiên 
cứu tại trung tâm GE-UTE 
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khí khá thô sơ do lo ngại khí 
nén quá lớn dẫn đến quá 
tải hệ thống thiết kế, dù vậy, 
yêu cầu đặt ra là công nghệ 
tự động nên sản phẩm vẫn 
vượt qua nếu hoạt động tốt. 
Bên cạnh đó, một số doanh 
nghiệp đã lưu ý và mong 
muốn hợp tác phát triển các 
sản phẩm dự thi.

Chia sẻ về công 
nghệ trong sinh viên thời 
gian qua.

Cuộc thi Dancing robot 
là hoạt động không thể thiếu 
trong góc nhìn về thực tiễn 
chế tạo sản phẩm từ phía 
sinh viên Nhà Trường. Các 
ứng dụng công nghệ đòi 
hỏi sinh viên trong quá trình 
chế tạo phải có khả năng 
giải quyết các tình huống 
gặp phải khi chế tạo robot, 
đó là việc thiết kế phần cơ 
khí robot. Việc thiết kế robot 
đòi hỏi các bạn sinh viên 
phải có kiến thức tổng quát 
không chỉ một hay hai môn 
học mà là hệ thống các môn 
học khác nhau. Để thiết kế 
nguyên lý chuyển động cơ 
bản của robot dancing, sinh 
viên phải có kiến thức về cơ 
học, nguyên lý máy, nhân trắc 
học.. Để robot nhảy được một 
vài động tác cơ bản đơn giản 
thì không chỉ là lập trình một 
vài động cơ mà là sự kết hợp 
nhuần nhuyễn các động tác 
xuất phát từ các động cơ khác 
nhau. Để robot nghe được 

một điệu nhạc và phối hợp 
với chuyển động thì phải cho 
robot một đôi tai nghe được 
âm thanh để nhảy. Tuy nhiên 
những kiến thức này các bạn 
phải học từ những bài học 
trên lớp, trong sách vở, trên 
mạng hay từ bạn bè. Để tham 
dự một cuộc thi như dancing 
robot sinh viên phải tiết kiệm 
tiền ăn để mua linh kiện tham 
gia, phải bỏ khá nhiều thời 
gian để nghiên cứu, mày mò 
và phát triển. Tuy nhiên đó 
không phải là vấn đề đau đầu 
nhất, trở ngại lớn nhất họ gặp 
phải là khi robot không chịu 
nghe lời. Có những lúc robot 
không chịu nhảy dù đã được 
dẫn lên sân khấu, những chú 
robot dường như biết mắc cỡ 
trước đám đông, có những 
chú robot cứ nhảy liên tục dù 
nhạc đã tắt hay bị ngã chỏng 
trơ trên sân khấu nhưng vẫn 
nhảy. Có những chú robot 
vừa nhảy, khói bốc lên nghi 
ngút do cháy mạch điện hay 
bộ nguồn điện cung cấp.Một 
vấn đề khác mà sinh viên gặp 
phải khi làm các sản phẩm 
là phức tạp hóa vấn đề. Có 
những công đoạn, chi tiết chỉ 
cần giải quyết một cách đơn 
giản nhưng các bạn lại thiết 
kế và chế tạo phức tạp lên rất 
nhiều so với yêu cầu vì cho 
rằng “phức tạp, “hàn lâm” sẽ 
được đánh giá cao”. Đây là 
một sai lầm rất đáng rút kinh 
nghiệm và thay đổi hoàn toàn 
cách nhìn nhận vấn đề.Để các 

sản phẩm công nghệ đi vào 
cuộc sống thì phải đảm bảo 
tính ổn định, đơn giản,hiệu 
quả cao khi sử dụng và tính 
kinh tế khi sản xuất. Để chế 
tạo một robot hay máy móc 
thành công thì cần nhất đó 
là sự đam mê, hết lòng vì 
công việc mình yêu thích. 
Không những vậy ngoài các 
kiến thức học được trên lớp, 
các bạn sinh viên phải luôn 
biết tìm tòi, khám phá những 
công nghệ mới đang được sử 
dụng ngoài doanh nghiệp, từ 
đó các bạn mới có cái nhìn 
gần hơn với thực tế, để sau 
này khi ra trường sẽ không 
còn bỡ ngỡ.

Đức Thọ

Hoạt động thực hành, nghiên cứu 
chế tạo sản phẩm công nghiệp
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