
Thân gửi quý thầy cô, CBVC và các em HSSV,

Năm học mới đã bắt đầu. Trong không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi  của những ngày đầu năm học, tôi xin chúc 
tất cả mọi người một năm giảng dạy, học tập và làm việc thành công.

Năm học 2012 - 2013 của trường ta đã trôi qua với nhiều thay đổi, là mốc thời gian lịch sử quan trọng - trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tròn 50 tuổi, là năm chuyển giao nhiệm kỳ Hiệu trưởng. Với nửa thế kỷ vì 
sự nghiệp trồng người, chúng ta đã đạt được những thành tích nổi bật, xây dựng được được một thương hiệu bền 
vững, xứng đáng là trường đại học hàng đầu Việt Nam về đào tạo theo hướng công nghệ và giáo viên kỹ thuật. 
Trường đã được  Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là Huân chương Độc lập Hạng 
nhì trong năm học vừa qua.

Năm học 2012 – 2013 với chủ đề “Đảm bảo chất lượng toàn diện trong đào tạo theo chương trình mới – bước phát 
triển bền vững sau 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường”, chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, xây 
dựng được một tập thể đoàn kết, công tác quản lý chất lượng, đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt được những kết 
quả rất đáng khích lệ, cơ sở vật chất được hoàn thiện, nâng cao mỹ quan sư phạm, tạo môi trường giảng dạy và 
học tập hiệu quả. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những công việc chưa đáp ứng được tiến độ cũng như yêu cầu về 
chất lượng, đặc biệt là công tác đổi mới phương pháp dạy và học. Với những kết quả đã đạt được và những hạn 
chế chưa được khắc phục, năm học mới, tôi hi vọng tập thể CBVC và HSSV trong toàn trường sẽ cùng nhau phấn 
đấu và nỗ lực để duy trì, phát huy những thành tích, khắc phục những vấn đề còn tồn tại.

Đề án xây dựng và phát triển trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2013 – 2018 với tầm nhìn sẽ 
tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về đào tạo theo hướng ứng dụng nghề nghiệp, đồng thời cũng là một trung tâm bồi 
dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín, ngang tầm với các trường đại học lớn trong nước, tiếp cận, hòa nhập với 
các trường đại học trong khu vực và thế giới;  cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu 
khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh 
và thích ứng với nền giáo dục phát triển. 

Để thực hiện được đề án trên thật không dễ dàng, nó cần sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết và nhất trí cao của toàn 
thể CBVC và HSSV trong toàn trường. Năm học 2013 – 2014 với chủ đề: “Phát triển toàn diện, bền vững và hội 
nhập quốc tế”, với các nhiệm vụ chính: 

Về cơ cấu, tổ chức:
• Xây dựng đề án cơ cấu tổ chức nhà trường với các chức năng nhiệm vụ và chuẩn cụ thể cho từng vị trí lãnh đạo 

trong nhiệm kỳ mới.
• Điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch chiến lược cho phù hợp với đề án công tác nhiệm kỳ mới. 
• Thành lập Viện Nghiên cứu  và Đào tạo SPKT.
• Thành lập Trung tâm nghiên cứu đào tạo và ứng dụng năng lượng tái tạo.
• Chuyển Phòng QLCL thành phòng Phòng đảm bảo chất lượng với việc mở rộng chức năng phục vụ mục tiêu 

kiểm định chương trình đào tạo.
• Thành lập Trung tâm dịch vụ SV. 
• Thành lập Trung tâm đào tạo ngắn hạn
• Củng cố lại các Trung tâm tại trường
• Thành lập Trung tâm phát triển nguồn nhân lực Việt – Nhật.
• Chấn chỉnh lại nề nếp, kỷ luật lao động.
• Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ trong giai đoạn mới

Về đào tạo và đảm bảo chất lượng: 
• Áp dụng triệt để CNTT trong đào tạo: Tận dụng tối đa cổng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý đào 

tạo; công bố các chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần, các tài liệu GD&HT lên cổng TT; bắt đầu 
phát triển online và mobile learning (kết hợp với dự án do Pearson Education Learning Management System tài 
trợ trong chương trình HEEAP 2.0); …

• Thực hiện các giải pháp quản lý chất lượng toàn diện: gia nhập AUN và CDIO; Rà soát và điều chỉnh các qui trình 
quản lý đào tạo theo hướng hội nhập khu vực và thế giới; Tăng cường sự đáp ứng của các chương trình đào tạo 

Thö cuûa Hieäu tröôûng



và tổ chức đào tạo theo tiếp cận CDIO; Xúc tiến tìm hiểu và từng bước thực hiện đào tạo theo các tiêu chuẩn 
kiểm định chất lượng các CTĐT theo các tiêu chuẩn kiểm định CL khu vực và thế giới (ABET, AUN, …); Xây 
dựng hệ thống trợ lý giảng dạy TA; Củng cố và chuẩn hóa chất lượng đào tạo thạc sỹ; …

• Tăng cường các hoạt động chuyên môn: Tiếp tục và mở rộng việc bồi dưỡng giảng viên để thực hiện đổi mới 
phương pháp dạy và học, đa dạng hóa phương pháp kiểm tra đánh giá; Đưa ra các giải pháp nâng cao năng 
lực tiếng Anh cho CBVC và SV; Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng cho cán bộ giảng dạy để đảm 
đương các lớp bồi dưỡng ngắn hạn; Tăng cường hoạt động học thuật của các khoa, bộ môn; …

• Mở thêm các ngành đào tạo Tiến sỹ (3) và Thạc sỹ (4): SPKT, CKĐ, Điện tử, …

Công tác SV, quan hệ doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu
• Tận dụng mạng xã hội trong công tác tư vấn tuyển sinh. 
• Vận động SV đổi mới phương pháp học tập. 
• Mở rộng các sân chơi học thuật và môi trường nghiên cứu cho SV (tạo ra các không gian kỹ thuật như 

Open Lab…)
• Khảo sát trình độ tiếng Anh của SV tốt nghiệp và đặt ra yêu cầu chuẩn tiếng Anh cần thiết đối với SV tốt nghiệp
• Thiết lập mối quan quan hệ bền vững với các công ty, doanh nghiệp phục vụ công tác tìm kiếm học bổng, chỗ 

thực tập, việc làm cho SV
• Ứng dụng CNTT để quảng bá sứ mệnh và thương hiệu

NCKH và QHQT
• Tham gia các đề tài lớn về NCKH trong các lĩnh vực công nghệ cao, có mục tiêu bền vững và ứng dụng thực tế.
• Bắt đầu hợp tác NCKH với các trường hoặc các tổ chức nghiên cứu ở nước ngoài.
• Mở rộng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đặc biệt ở bậc sau đại học.
• Xây dựng đề án đào tạo và bồi dưỡng GV cho Lào
• Tiếp tục thực hiện các dự án đã ký với RCP – Regional Cooperation Platform (GIZ), VULII, HEAP 2.0
• Thực hiện dự án với HEEAP (nhóm 3)
• Thực hiện dự án với Phần Lan

Quản trị và quản lý dự án:
• Đưa vào hoạt động: Ký túc xá D, Nhà thí nghiệm Công trình – Cơ học
• Sửa lại cổng chính (thêm tiếng Anh), mở thêm cổng đường Lê Văn Chí, cải tạo cảnh quan trước tòa nhà TT 
• Tổ chức, sắp xếp lại việc bố trí tòa nhà Trung tâm cho hiệu quả.
• Thiết kế Trung tâm thông tin tư liệu.
• Thiết kế và xây dựng Siêu thị SV 2.
• Thúc đẩy đầu tư cho dự án Ký túc xá mới.

Các đề án
• Đề án chi trả lương tăng thêm theo CPI
• Đề án ứng dụng CNTT trong quản lý
• Đề án tăng nguồn thu từ các hoạt động đào tạo ngắn hạn
• Đề án tiết kiệm năng lượng và điện nước nói chung và tiết kiệm điện cho tòa nhà trung tâm
• Đề án văn hóa SPKT
• Tạp chí GDKT và NXB SPKT        
• Đề án “1001 video clip mang tên SPKT” (để biến SPKT thành một tổ chức học tập liên tục, học tập suốt đời, để 

PR tới cộng đồng, để tạo dấu ấn và thương hiệu, để cống hiến cho cộng đồng về giáo dục & khoa học kỹ thuật).

Những nhiệm vụ cơ bản trong năm học 2012-2013 tương đối nặng nề nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, với 
tâm huyết và sự cống hiến của toàn thể CBVC nhà trường, sự nỗ lực của sinh viên, tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ 
hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.

Một lần nữa, chúc quý thầy cô, CBVC và HSSV trường ta sức khỏe và một năm học thắng lợi.

                                                     Trân trọng ! 

                                                        Hiệu trưởng NGƯT, PGS-TS Đỗ Văn Dũng
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Sáng ngày 17/06, trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh đã có một buổi 
lễ long trọng về việc công bố quyết 
định bổ nhiệm hiệu trưởng nhiệm 
kỳ 2013 – 2018 của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT. Đến tham dự buổi 
lễ công bố quyết định bổ nhiệm 
có GS.TSKH. Bùi Văn Ga – Thứ 
trưởng Bộ GD&ĐT, PGS.TSKH. 
Bùi Mạnh Nhị - Vụ trưởng Vụ 
TCCB – Bộ GD&ĐT, ông Lê Thành 
Ân – Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp 
Hồ Chí Minh, đại diện cơ quan 
chính quyền, lãnh đạo trường qua 
các thời kỳ, cơ quan báo đài và tập 
thể CBVC, HSSV toàn trường. Tại 
buổi lễ, GS.TSKH. Bùi Văn Ga đã 
trao quyết định bổ nhiệm của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT cho PGS.TS. 
Đỗ Văn Dũng – tân Hiệu trưởng 
nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Tp Hồ Chí Minh, một tên gọi 
đã quá quen thuộc, một tên tuổi 
đã trở thành điểm sáng trong hệ 
thống đào tạo sư phạm kỹ thuật, 
một ngôi trường là niềm tự hào 
của bao thế hệ đã đi qua và nơi 
ấp ủ của bao ước mơ trong tương 
lai. Ngôi trường mang thương 
hiệu Sư phạm kỹ thuật Tp Hồ 
Chí Minh đã trở thành một trong 
những trường đầu ngành của Việt 
Nam, “trường đã được tặng Huân 
chương độc lập, trở thành 10 
trường đầu tiên được kiểm định 
chất lượng ở VN, là một trong số 
ít trường ĐH đầu tiên áp dụng ISO 
vào quản lý. SV ra trường có chất 
lượng tốt, tỷ lệ việc làm cao, được 
các công ty trong và ngoài nước 
ưa chuộng.” (phát biểu của PGS.
TS. Đỗ Văn Dũng tại buổi lễ). Đạt 
được những thành quả kể trên là 

sự cố gắng, đồng tâm và nỗ lực 
của thế hệ các lãnh đạo và tập thể 
CBVC, HSSV với nửa thế kỷ trôi 
qua, đặc biệt là những đóng góp 
to lớn của PGS.TS. Thái Bá Cần 
– nguyên Hiệu trưởng nhà trường 
- qua hai nhiệm kỳ (2003 – 2008, 
2008 – 2013). Là những người 
tiếp nối sự phát triển của trường 
trong tương lai, toàn thể CBVC, 
HSSV hôm nay luôn ghi nhớ và tri 
ân sâu sắc những giá trị to lớn mà 
PGS.TS. Thái Bá Cần và các thầy 
lãnh đạo những thời kỳ trước đã 
đóng góp cho nhà trường.

Để tiếp bước con đường phát 
triển của trường, đương đầu với 
những khó khăn, thách thức và 
cạnh tranh trong GDĐH, đồng thời 
tiến bước vào giai đoạn 2013 -2018 
với khẩu hiệu “Phát triển toàn diện, 
bền vững và hội nhập quốc tế”, 
chúng ta cần sự đoàn kết, đồng 
lòng và không ngừng học hỏi của 
tập thể trường. Ý thức vai trò và 
trách nhiệm của mình ở cương vị 
mới, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng luôn 
cảm ơn và mong muốn nhận được 
sự hỗ trợ, cộng tác, chia sẻ của 
các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, của 
toàn thể cán bộ, viên chức, sinh 
viên nhà trường. Phát biểu tại buổi 
lễ, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng nhấn 
mạnh: “Được bổ nhiệm giữ chức 
vụ Hiệu trưởng nhà trường, đối với 
tôi, đó là một vinh dự nhưng đồng 
thời tôi cũng thấy một trách nhiệm 
lớn lao đè nặng trên vai.” 

Cũng trong buổi lễ bổ nhiệm, 
PGS.TS. Đỗ Văn Dũng đã đưa ra 
những định hướng phát triển của 
trường trong tương lai, cụ thể là 
đến năm 2018: trở thành trường 
trọng điểm quốc gia về đào tạo, 
bồi dưỡng và nghiên cứu khoa 

học, có uy tín ngang tầm với các 
trường đại học lớn trong nước, 
tiếp cận, hòa nhập với các trường 
đại học trong khu vực và thế giới; 
là một trong 10 trường đứng đầu 
Việt Nam, nằm trong top trường 
đứng đầu khu vực Đông Nam Á 
theo các chỉ số đánh giá; phấn 
đấu trở thành đơn vị Anh hùng lao 
động và đón nhận Huân chương 
Độc lập hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 
55 năm thành lập trường. Những 
định hướng cụ thể trên, trong quá 
trình thực hiện, chắc chắn sẽ gặp 
phải những khó khăn và rào cản. 
Chính vì vậy, cần phải có những 
mục tiêu, phương pháp thực hiện 
cũng như sự đồng lòng, học hỏi 
và cố gắng không ngừng của lãnh 
đạo và tập thể trường. 

Với định hướng phát triển theo 
mô hình “kết hợp - hybrid” (kết hợp 
nhuần nhuyễn và phát huy thế 
mạnh giữa kỹ thuật, công nghệ và 
sư phạm), từng bước triển khai 7 
chương trình hành động (Nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực của 
Trường; Công tác quản lý đào tạo, 
đảm bảo chất lượng, công tác học 
sinh sinh viên; Nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ; Đổi 
mới mô hình tổ chức và quản lý; 
Cơ sở vật chất và đời sống; Quan 
hệ quốc tế và liên kết đào tạo quốc 
tế; Xây dựng thương hiệu, quảng 
bá hình ảnh nhà trường) cùng sự 
quyết tâm và đoàn kết của toàn thể 
nhà trường thì chúng ta có thể tin 
tưởng rằng những mục tiêu đề ra 
nhất định sẽ đạt được và “ước mơ 
sư phạm kỹ thuật” sẽ được tiếp nối 
với sự phát triển bền vững và có 
nhiều đột phá.

Thủy Trúc
Ảnh: Minh Tấn
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Sáng ngày 30/05, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ 
Chí Minh đã tổ chức buổi Gặp gỡ đối thoại giữa Ban lãnh đạo (BLĐ) 

trường với HSSV HK II/2012-2013 tại Hội trường lớn. Đến tham dự buổi 
đối thoại có PGS – TS. Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, TS. Lâm 
Mai Long – Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng thầy cô đại diện cho các 
khoa, trung tâm, phòng ban.

Tại buổi đối thoại, BLĐ đã tiếp thu, ghi nhận và giải đáp những câu 
hỏi, ý kiến, đề xuất cũng như những hạn chế, bất cập trong quá trình học 
tập, sinh hoạt tại trường của các bạn HSSV. Trong đó, nhiều nội dung 
được các bạn HSSV quan tâm như: vấn đề bãi giữ xe khu vực HSSV, 
các vấn đề về chương trình đào tạo mới, vấn đề về ngành học nặng 
nhọc độc hại, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập… Những trao 
đổi giữa BLĐ và HSSV trong buổi đối thoại sẽ được P.CTHSSV tổng hợp 
và đăng tải trên trang web của trường trong thời gian sớm nhất.

Việc gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa BLĐ và HSSV là một hoạt động 
rất thiết thực và ý nghĩa đối với trường trong quá trình xây dựng và 
phát triển vững mạnh. PGS-TS. Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, 
khẳng định: “Nhà trường cảm ơn và trân trọng những đóng góp, phản 
hồi mang tính xây dựng của các bạn HSSV, đây là điều cần thiết trên con 
đường phát triển của nhà trường ”.

NP

Ñoái thoaïi giöõa laõnh ñaïo tröôøng vaø HSSV
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Buổi lễ được tổ chức long trọng 
vào sáng ngày 01/06/2013 tại 

Hội trường lớn của trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM. 
Đến tham dự buổi lễ có PGS.TS. 
Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà 
trường, TS. Nguyễn Tiến Dũng 
– Trưởng phòng đào tạo, PGS.
TS Ngô Anh Tuấn – Trưởng khoa 
chất lương cao, sự hiện diện của 
thầy cô các khoa, phòng ban,  phụ 
huynh và các tân thạc sĩ, kỹ sư, 
cử nhân…

 Phát biểu tại buổi lễ PGS.TS. 
Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà 
trường, đã dành cho các tân thạc 
sĩ, kỹ sư, cử nhân những lời ngợi 
khen vì những nỗ lực học tập và 
hoạt động trong suốt thời gian học 
tại trường. Với những kiến thức, 
kĩ năng sống mà thầy cô đã trang 
bị, thầy Hiệu trưởng mong các 
bạn tiếp tục học tập phấn đấu để 
hoàn thiện bản thân cũng như làm 

rạng danh hình ảnh Nhà trường. 
Thầy nói: “Ngày nay không có chỗ 
đứng cho những ai không tiếp tục 
học, học cả cuộc đời, học cho đến 
nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta 
mới tự mình đứng vững được trên 
thị trường cạnh tranh như hiện 
nay”.Thầy Hiệu trưởng cũng kêu 
gọi các Tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân 
tiếp tục giữ mối quan hệ với nhà 
trường thông qua Hội cựu sinh 
viên trường, góp sức cùng nhà 
trường nâng cao chất lượng đào 
tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Giây phút chờ đợi, phần trao 
thưởng và nhận bằng của các học 
viên và sinh viên diễn ra với nhiều 
cảm xúc. Lần phát bằng bổ sung 
này, nhà trường có thêm 143 Tân 
thạc sĩ, 1025 tân kỹ sư, cử nhân 
tốt nghiệp đại học, cao đẳng tất 
cả các nghành. Trong đó có 6 học 
viên thủ khoa cao học: Đào Thị 
Hiệp (ngành giáo dục học), Cao 

Thị Diễm Thúy (ngành Lý luận và 
Phương pháp dạy học), Ngô Quốc 
Cường, Lê Trọng Nghĩa (ngành 
Kỹ thuật điện tử), Hồ Minh Vương 
(ngành Kỹ thuật cơ khí),Võ Xuân 
Thành (ngành Kỹ thuật cơ khí 
động lực), 5 sinh viên thủ khoa loại 
giỏi toàn khóa, 6 sinh viên thủ khoa 
loại tiên tiến toàn khóa, 1 sinh viên 
đạt loại giỏi trước thời hạn…

Ngoài các phần thưởng bằng 
vật chất mang tính khích lệ, nhà 
trường còn có một món quà mang 
tính ý nghĩa rất đặc biệt dành cho 
các học viên Cao học và sinh 
viên xuất sắc nhất, đó là một bức 
tượng Rùa vàng mang trên lưng 
tấm bia có khắc tên của các sinh 
viên đạt thành tích xuất sắc. Đây 
là món quà ý nghĩa tốt đẹp, nêu 
cao truyền thống hiếu học ngàn 
đời của dân tộc và nhắc nhở mọi 
người về một thời gian thật đẹp tại 
ngôi trường này.

Buổi lễ khép lại trong không 
khí vui tươi và phấn khởi. Bằng tốt 
nghiệp là phần thưởng xứng đáng 
cho những nỗ lực miệt mài của các 
bạn trong suốt thời gian học tập tại 
trường. Hy vọng, những thành quả 
đạt được sẽ là động lực giúp các 
tân thạc sĩ, tân cử nhân, tân kỹ sư 
đạt được những thành công trên 
bước đường tương lai.

Huỳnh Phong
Ảnh: Văn Hải

Leã phaùt baèng toát nghieäp 

“Ngày nay không có chỗ đứng cho những ai không 
tiếp tục học ,học cả cuộc đời, học cho đến nhắm mắt xuôi 
tay thì chúng ta mới tự mình đứng vững được trên thị 
trường cạnh tranh như hiện nay”. Đó là lời phát biểu của 
PGS.TS. Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường- trong 
buổi lễ phát bằng tốt nghiệp Cao học, Đại học và Cao 
đẳng 2013.
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Ngày 01/06/2013, Trường ĐH 
Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí 

Minh ( ĐH SPKT) kết hợp với Hiệp 
hội Thương mại Công nghiệp Hàn 
Quốc (KOCHAM) và Trung tâm 
Hàn ngữ Đông A tổ chức “Ngày 
hội giao lưu và tuyển dụng giữa 
các doanh nghiệp Hàn Quốc và 
sinh viên Việt Nam”. Đây là lần 
đầu tiên trường ĐH SPKT tổ chức 
sự kiện này.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia 
của 26 doanh nghiệp Hàn Quốc, 
đang hoạt động tại Việt Nam, tuyển 
dụng 1000 vị trí thuộc các lĩnh vực: 
xây dựng, cơ khí, điện, điện tử, 
tài chính ngân hàng, dịch vụ nhà 
hàng khách sạn, quản lý kinh tế, 
quản lý nhà máy xí nghiệp, quản trị 
nhân sự, quản trị kinh doanh, biên 
- phiên dịch tiếng Hàn, tiếng Anh.

Phát biểu khai mạc ngày hội, 
PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu 
trưởng nhà trường - nhấn mạnh 
mối quan hệ tốt đẹp giữa trường 
ĐH SPKT  và các doanh nghiệp 
Hàn Quốc, ghi nhận sự hỗ trợ 
của các doanh nghiệp trong tuyển 

dụng sinh viên cũng như những 
đóng góp vì quá trình phát triển của 
nhà trường. Trong nhiều năm trở 
lại đây, Tập đoàn DOOSAN VINA, 
công ty TNHH ASTRO SAIGON 
và rất nhiều đối tác Hàn Quốc là 
nguồn hỗ trợ học bổng quan trọng 
khuyến khích sinh viên học tập.

Trong lễ khai mạc, đại diện ĐH 
SPKT và đại diện KOCHAM đã 
trao tặng học bổng vượt khó năm 
học 2012 – 2013 trị giá mỗi học 
bổng 2.000.000đ cho 25 sinh viên. 

Nhiều doanh nghiệp lớn đã 
đến tham gia ngày hội và trực tiếp 
giao lưu tuyển dụng như: Công 
Ty TNHH LS Cable & System 
Vietnam, thuộc tập đoàn LS Cable 
& System của Hàn Quốc - nhà 
sản xuất hàng đầu thế giới trong 
lĩnh vực cáp điện, cáp thông tin…; 
Công ty GS E&C (GS Engineering 
& Construction) – tập đoàn xây 
dựng xếp hạng thứ 31 thế giới; 
Ngân hàng Shinhan Việt Nam; 
Công ty TNHH Kumho Tries Việt 
Nam thuộc tập đoàn Kumho 
Asiana; Kumho Tires là nhà máy 

chuyên sản xuất và kinh doanh lốp 
xe ô tô tại Việt Nam, … 

Bên cạnh các hoạt động tư vấn 
tuyển dụng của các doanh nghiệp, 
Ngày hội còn là dịp giao lưu văn 
hóa giữa sinh viên Việt Nam với 
các doanh nghiệp Hàn Quốc. 
“Cuộc thi K.Pop 2013” vào buổi 
chiều cùng ngày do Trung tâm Hàn 
ngữ Đông A tổ chức, đã thu hút sự 
tham gia của nhiều đơn vị như: ĐH 
SPKT TP.HCM, ĐH KHXH & NV 
TP HCM, THPT Chuyên Lê Hồng 
Phong, Đại học Ngoại ngữ Tin học 
TP HCM, Cty TNHH Bao bì Cao 
cấp S&K Vina. 

“Ngày hội giao lưu và tuyển 
dụng giữa các doanh nghiệp Hàn 
Quốc và sinh viên Việt Nam” diễn 
ra đã đem lại cơ hội việc làm cho 
sinh viên và nhân sự phù hợp 
cho doanh nghiệp tham gia tuyển 
dụng. Ngày hội cũng giúp cho các 
bạn trẻ đang có nhu cầu tìm kiếm 
việc làm có cơ hội trải nghiệm ở 
môi trường mới mang tầm quốc tế 
để phát huy hết tài năng sức trẻ.

Văn Hải
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Hoäi thaûo Nhaäp moân Ngaønh
Nhập môn ngành là học phần 

được thiết kế để giúp sinh viên 
năm nhất làm quen với môi trường 
mới và tiến bước thành công trên 
con đường trở thành kỹ sư, cử 
nhân tại Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 
Học phần này sẽ trang bị cho sinh 
viên về định hướng nghề nghiệp, 
các kỹ năng mềm cũng như nền 
tảng đạo đức nghề nghiệp.

Buổi hội thảo diễn ra vào sáng 
ngày 27-06, tại phòng họp II (A1 
602_ TNTT)  Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 
Minh. Đến với buổi hội thảo Nhập 
môn ngành năm 2012 – 2013 
về phía nhà trường có: PGS.TS 
Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà 
trường (Trưởng ban tổ chức) 
cùng với thầy cô đại diện các 
khoa. Về phía khách mời có: TS. 
Nguyễn Giao Hòa – Giám đốc Dự 
án Heeap VN , ông Lê Văn Khôi 
- Giám đốc chương trình Heeap 
VN, TS. Hà Anh Tùng - Trưởng 
Bộ môn nhiệt Đại học Bách Khoa 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi hội thảo, các thầy cô 
đã trình bày báo cáo và cùng nhau 

thảo luận các vấn đề liên quan đến 
Nhập môn ngành. Đây là buổi giao 
lưu, gặp gỡ, trao đổi giữa thầy cô 
các khoa và nhà trường về những 
kinh nghiệm, những khó khăn trong 
công tác giảng dạy. Trong quá trình 
trao đổi, thầy cô đã chia sẻ những 
kinh nghiệm,vấn đề trọng điểm 
trong việc giảng dạy Nhập môn 
ngành như:  rèn luyện các kỹ năng 
cần thiết cho sinh viên, phương 
pháp dạy học một cách hiệu quả,  
phát huy khả năng tư duy sáng tạo 
trong sinh viên, giúp sinh viên nắm 
bắt những kiến thức nền cơ bản 
của các phương pháp học tập cần 
thiết để học tập tốt trong suốt quá 
trình học, các phương pháp giảng 
dạy theo hướng tổ chức mới giúp 
sinh viên tạo dựng các kỹ năng 
như: kỹ năng làm việc nhóm, giải 
quyết vấn đề…

“Từ năm 2012, Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh áp dụng chương 
trình đào tạo mới 150 tín chỉ theo 
hướng tiếp cận CDIO (Conceive 
– Design – Implement - Operate), 
một trong những điểm nhấn quan 
trọng của trương trình 150 tín chỉ 
là môn học Nhập môn ngành. 
Môn học này cung cấp cho sinh 
viên những kiến thức cơ bản về 
kỹ thuật, thông tin ngành học, khả 
năng làm việc, cũng như cung 
cấp những kỹ năng mềm, kỹ năng 
ngoại ngữ, kỹ năng thuyết trình, kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng giải 
quyết vấn đề và quan trọng nhất 
là khơi dậy động lực học tập tiến 
tới tự lên kế hoạch phấn đấu, định 
hướng tương lai của chính bản 
thân.” (Trích báo cáo của Ths. Võ 
Xuân Tiến – Khoa Cơ khí máy).

Kết thúc buổi hội thảo, thầy cô 
đã đưa ra các ý kiến để xây dựng 
học phần Nhập môn ngành thật 
hoàn thiện và phát huy tối đa ý 
nghĩa của nó trong chương trình 
đào tạo.

ATUK

Taäp huaán veà chuaån kieåm ñònh ABET
Từ ngày 25/07/2013 đến ngày 

07/08/2013, Trường Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật Thành phố  
Hồ Chí Minh đã tổ chức chương 
trình tập huấn về chuẩn kiểm 
định ABET (Accreditation Board 
on Engineering and Technology 
- Hội đồng kiểm định về Kỹ thuật 
và Công nghệ) dành  cho Trưởng 
khoa, Trưởng phòng, Trưởng Bộ 
môn và các giảng viên. Đây là 
chương trình tập huấn nằm trong 
khuôn khổ Chương trình Học giả 
Fulbright, được tài trợ bởi Đại 
sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh.

ABET là chuẩn kiểm định 
được công nhận rộng rãi tại Hoa 

Kỳ. Trong nhiều trường hợp, các 
trường đại học phải có các chương 
trình kỹ thuật được công nhận 
bởi ABET mới đủ điều kiện để 
vận hành. Bên cạnh đó, nhiều cơ 
quan chuyên môn đòi hỏi các kỹ 
sư phải tốt nghiệp từ các chương 
trình được công nhận ABET mới 
có thể hành nghề kỹ thuật. ABET 
đã kiểm định hơn 3.100 chương 
trình trên toàn thế giới. Tại khu vực 
châu Á, các quốc gia Singapore, 

Philippines và Malaysia đã có các 
chương trình kỹ thuật và công 
nghệ được công nhận bởi ABET.

Với khẩu hiệu “Toàn diện, phát 
triển bền vững và hội nhập quốc 
tế”, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Thành phố  Hồ Chí Minh 
đang kiến tạo các chương trình 
kỹ thuật xứng tầm để đạt chuẩn 
kiểm định ABET vào năm 2018. 
Đây cũng là một phần cam kết 
của Nhà trường trong thỏa thuận 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt 
Nam, Công ty Intel Việt Nam, 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 
Kỳ (USAID) và Trường Đại học 
Bang Arizona, Hoa Kỳ về dự án 
HEEAP 2.0.

Huyền Anh
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Hoäi nghò caùn boä chuû choát 2013

Ngày 01/8/2013, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh đã 
tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm phó Hiệu trưởng 

nhiệm kỳ 2013 -2018. Tham gia Hội nghị có Đồng chí Phạm Thiên Kha – 
P.Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các trường ĐH,  CĐ & THCN Tp. Hồ 
Chí Minh, Ban Lãnh đạo, Đảng ủy trường cùng hơn 250 cán bộ chủ chốt 
của trường. Hội nghị đã thực hiện đúng các quy trình và quy định giới thiệu 
nhân sự chức danh Phó Hiệu trưởng để gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết 
định bổ nhiệm. Theo đó, hai Cán bộ chủ chốt đã được Hội nghị tín nhiệm 
đề cử làm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013 -2018 là PGS.TS. Lê Hiếu 
Giang – Phó phòng Đào tạo và TS. Ngô Văn Thuyên – Trưởng  phòng 
Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế. Như vậy, bộ máy lãnh đạo của Nhà 
trường nhiệm kỳ 2013 -2018  đang dần hoàn thiện để bắt đầu thực hiện 
chủ chương và mục tiêu mà Nhà trường đã đề ra từ nay đến năm 2018 với 
khẩu hiệu: “Phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế”.

NP

Vào các ngày 14, 15, 16 và 17 
tháng 8 năm 2013, 212 cán bộ 

chủ chốt của trường ĐH Sư phạm 
Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã tham 
gia chương trình Hội nghị cán bộ 
Hè năm 2013 tại khách sạn Hoa 
Phượng Đỏ - Vũng Tàu với mục 
đích thực hiện hiệu quả nghị quyết 
Đảng bộ trường, kế hoạch chiến 
lược phát triển của nhà trường giai 
đoạn 2011 – 2015.

Chủ trì Hội nghị là PGS. TS. Đỗ 
Văn Dũng, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng nhà trường và TS. Lâm Mai 
Long, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Hội nghị diễn ra xoay quanh 

chủ đề chính là: “Phát triển toàn 
diện, bền vững và hội nhập quốc 
tế”. Tham gia hội nghị, các thành 
viên đã nghe và cùng thảo luận 
góp ý cho 03 nội dung lớn là: đề 
án công tác xây dựng và phát triển 
trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. 
Hồ Chí Minh của PGS. TS. Đỗ Văn 
Dũng nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề án 
Tổ chức và Hoạt động của Viện 
Nghiên cứu và Đào tạo Sư phạm 
Kỹ thuật và Hệ thống đánh giá 
năng lực thực hiện – KPIs. Ngoài 
ra, Hội nghị còn thảo luận các đề 
án, phương hướng và quyết sách 
quan trọng khác của Nhà trường 

trong năm học mới như: Thành lập 
Hội Đồng trường, Thành lập trung 
tâm dịch vụ sinh viên, …

Kết thúc Hội nghị, các đề án 
đều được đồng thuận cao và 
nhiều ý kiến đóng góp xây dựng từ 
cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong 
toàn trường.

Hội nghị hè năm 2013 đánh dấu 
một bước chuyển của Nhà trường, 
nó mở đầu cho một nhiệm kỳ hiệu 
trưởng mới và quyết định rất nhiều 
đến chiến lược phát triển giai đoạn 
sắp đến của nhà trường.

CTV

Hoäi nghò heø 
2013 – 

GHI DAÁU 
MOÄT BÖÔÙC 

PHAÙT TRIEÅN MÔÙI
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Coâng trình Khoái nhaø D Kyù tuùc xaù sinh vieân 
cô baûn hoaøn thaønh

Sáng 15/7 vừa qua, trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ nghiệm 

thu công trình Khối nhà D – Kí túc xá (KTX) sinh 
viên tại số 484, Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. 

Đến tham dự Lễ nghiệm thu có PGS.TS. Đỗ 
Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường, Tổ trưởng 
Hội đồng nghiệm thu; TS. Lâm Mai Long – Phó hiệu 
trưởng nhà trường, Tổ phó Hội đồng nghiệm thu; 
ông Võ Kiên Giang – Phó tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp, Chỉ huy 
trưởng công trình; ông Trần Thiện Tâm – Giám đốc 
XN.TK3, đơn vị tư vấn thiết kế; ông Nguyễn Tiến 

Nghĩa – Phân viện KHCN xây dựng miền Nam, 
đơn vị tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp 
chất lượng công trình cùng các thành viên của Hội 
đồng nghiệm thu. Công trình này được khởi công 
xây dựng từ 24/11/2009, đến nay cơ bản đã hoàn 
thành với tổng dự toán đầu tư trên 83 tỉ đồng, diện 
tích sàn xây dựng 14.463 m2 với kết cấu 9 tầng 
(231 phòng) có sức chứa khoảng 1776 sinh viên. 

Theo kế hoạch, Khối nhà D – KTX sinh viên 
sẽ chính thức đưa vào sử sụng vào đầu năm học 
2013 – 2014. 

CTV

Sáng ngày 03/9/2013, tại Hội trường lớn – Trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 

tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa học dành 
cho sinh viên khóa 2013 (buổi gặp gỡ với các bạn tân 
sinh viên Khoa Điện – Điện tử) đã khai mạc. Đến tham 
dự buổi khai mạc có PGS.TS. Đỗ  Văn Dũng – Hiệu 
trưởng Nhà trường, thầy Nguyễn Anh Đức – Trưởng 
phòng Công tác Học sinh Sinh viên, anh Nguyễn Lâm 
Toàn – Bí thư Đoàn trường, anh Lê Quang Bình – 
Chủ tịch Hội sinh viên trường cùng thầy cô đại diện 
các Khoa, Trung tâm. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, PSG.TS. Đỗ Văn Dũng 

đã chúc mừng và hân hoan chào đón các bạn tân 
sinh viên – những thành viên mới của ngôi nhà Sư 
phạm Kỹ thuật. Đồng thời, thầy Hiệu trưởng cũng 
chia sẻ với các bạn những điều cần biết khi học tập 
và sinh hoạt trong môi trường đại học. Trong đó, thầy 
đặc biệt nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của 
việc học ngoại ngữ đối với sinh viên cũng như đối với 
tương lai của các bạn sau này.

Mừng các bạn tân sinh viên khóa 2013, chúc các 
bạn sẽ học tập tốt, vững tin trên giảng đường đại học 
và có nhiều kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên.

Ngọc Phượng
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh 
tụ vĩ đại của giai cấp công 

nhân và nhân dân lao động Việt 
Nam, đồng thời là nhà quân sự 
xuất sắc của dân tộc ta. Trong quá 
trình lãnh đạo cách mạng, Người 
đã giải quyết một loạt vấn đề then 
chốt về phương pháp khởi nghĩa 
vũ trang cách mạng thành công 
trong thực tiễn.

Đối với cách mạng tháng Tám, 
Hồ Chí Minh đóng vai trò to lớn. 
Người đã tìm đường cứu nước, 
mở ra lối đi đúng đắn, sáng suốt và 
phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh 
nước ta. Và cũng chính Người đã 
dày công chăm lo, vun đắp cho 
cách mạng.  Người chuẩn bị về 
nhiều mặt từ tư tưởng đến tổ chức, 
từ mối đoàn kết toàn dân đến đoàn 

kết quốc tế và đặc biệt là Người đã 
chuẩn bị những điều kiện cần thiết 
cho một cuộc đấu tranh vũ trang 
nổ ra và giành thắng lợi hoàn toàn. 

Phương pháp đấu tranh vũ 
trang được Hồ Chí Minh hoàn 
chỉnh trong thời kỳ 1941 – 1945, 
thời kỳ Người trực tiếp lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam. Người đã 
xây dựng cơ sở lý luận và thực 
tiễn cho cuộc khởi nghĩa vũ trang 
giải phóng dân tộc, trong đó nổi 
bật là hoàn chỉnh phương pháp 
khởi nghĩa vũ trang tiến tới Cách 
mạng Tháng Tám nhằm lật đổ sự 
thống trị của kẻ thù. Sự ra đời và 
lớn mạnh của lực lượng vũ trang 
đã làm nòng cốt cho toàn dân 
giành được những thắng lợi vẻ 
vang trong Cách mạng Tháng Tám 

1945, trong hai cuộc kháng chiến 
chống Pháp và chống Mỹ. Những 
thắng lợi đó đã minh chứng cho 
sự chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo và 
vai trò to lớn của lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc – Hồ Chí Minh, nhà chiến 
lược thiên tài, người Cha thân yêu 
của các lực lượng vũ trang nhân 
dân, người sáng lập, rèn luyện 
quân đội ta.

Trong suốt quá trình bôn ba 
tìm đường cứu nước, Hồ Chí 
Minh không ngừng tiếp thu không 
chỉ những vấn đề lý luận về giải 
phóng dân tộc mà còn những vấn 
đề về phương pháp tiến hành cách 
mạng. Những lý luận này kết hợp 
với những tri thức mà Người kế 
thừa từ truyền thống đấu tranh của 
nước ta làm rõ thêm con đường 

HOÀ CHÍ MINH VÔÙI ÑAÁU TRANH VUÕ TRANG 
TRONG CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM
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cách mạng Việt Nam. Thông qua 
tổ chức mà người sáng lập và rèn 
luyện - Đảng Cộng sản Việt Nam 
(từ tháng 10 – 1930 là Đảng Cộng 
sản Đông Dương) - đã lãnh đạo 
nhân dân Việt Nam liên tục đấu 
tranh vì mục tiêu giải phóng dân 
tộc. Trong suốt quá trình này, tư 
tưởng về khởi nghĩa vũ trang giành 
chính quyền từng bước được xây 
dựng và hòan chỉnh.  Đến hội nghị 
Trung ương VIII (1941), Nguyễn Ái 
Quốc - trên cơ sở những lý luận 
về khởi nghĩa vũ trang của Mác – 
Lênin và tình hình thực tế của cách 
mạng Việt Nam - đã hoàn chỉnh 
phương pháp khởi nghĩa vũ trang, 
nhất là vấn đề nắm bắt thời cơ và 
chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa. 

Từ năm 1941, Nguyễn Ái Quốc 
về nước trực tiếp lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam. Người đốc thúc 
xây dựng lực lượng cho cuộc 
khởi nghĩa vũ trang bao gồm 
đông đảo quần chúng giác ngộ 
chính trị đứng trong các tổ chức 
quần chúng thuộc Việt Minh và 
lực lượng vũ trang. Điểm sáng 
tạo của Hồ Chí Minh và Đảng ta 
trong chuẩn bị khởi nghĩa là chú 
trọng xây dựng cả hai lực lượng: 
lực lượng chính trị và lực lượng 
vũ trang. Trên cơ sở xây dựng 
và phát triển lực lượng chính trị, 
xây dựng và phát triển lực lượng 
vũ trang; cơ sở chính trị mở rộng 
đến đâu, xây dựng và phát triển 
lực lượng vũ trang đến đó. Ngay 
khi vừa về Pác bó, cùng với việc 
trực tiếp chỉ đạo xây dựng phong 
trào Việt Minh ở Cao Bằng, Người 
cũng đã kịp thời chỉ đạo xây dựng 
các căn cứ địa cách mạng và đã 
lựa chọn một số hội viên cứu quốc 
gửi ra nước ngoài đào tạo về quân 
sự. Cũng thời gian này, Người 
biên soạn và biên dịch một loạt tài 

liệu để huấn luyện quân sự như: 
Cách đánh du kích, Kinh nghiệm 
du kích Tàu, Kinh nghiệm du kích 
Pháp, Kinh nghiệm du kích Nga, 
Phép dùng binh của Tôn Tử, Mười 
điều kỷ luật, Cách huấn luyện cán 
bộ quân sự... Và đặc biệt, Người 
đã ra Chỉ thị thành lập đội vũ trang 
chính quy mang tên Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân. Bản 
chỉ thị nêu rõ lý do phải tập trung 
lực lượng để lập một đội quân đầu 
tiên, phải vũ trang toàn dân; nêu rõ 
phương châm tác chiến, phối hợp 
tác chiến, chiến thuật, mối quan hệ 
giữa đội chủ lực với vũ trang địa 
phương... Chỉ với những tài liệu 
và chỉ thị, với cách thức tổ chức, 
huấn luyện và sự quan tâm thiết 
thực của Hồ Chí Minh đối với cán 
bộ, chiến sĩ trong thời gian này 
cũng đủ nói lên rằng, Hồ Chí Minh 
là người đầu tiên nêu rõ những 
quan điểm quân sự của Đảng ta 
một cách có hệ thống, là người đặt 
cơ sở cho lý luận quân sự hiện đại 
Việt Nam. Hồ Chí Minh là người 
sáng lập lực lượng vũ trang cách 
mạng, là người cha thân yêu của 
quân đội nhân dân Việt Nam.

Tới tháng 8 – 1945, khi mà 
Đảng và nhân dân ta đã có đủ khả 
năng và sẵn sàng làm một cuộc 
khởi nghĩa, thì thời cơ mà toàn 
thể nhân dân Việt Nam mong đợi, 
thời cơ mà đã được trí tuệ của Hồ 
Chí Minh nhận định từ trước rằng 
nhất định sẽ xuất hiện, cuối cùng 
cũng đã xuất hiện. Việc nhận định 
và nắm bắt đúng thời cơ thể hiện 
tầm nhìn chiến lược và sự thấu 
hiểu nghệ thuật khởi nghĩa vũ 
trang của Hồ Chí Minh và lãnh đạo 
Đảng Cộng sản Đông Dương lúc 
bấy giờ.

Thời cơ của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám (1945) xuất hiện vào 

lúc cao trào chống Nhật cứu nước 
lên đến đỉnh cao, khi Chiến tranh 
Thế giới thứ hai sắp kết thúc, bọn 
Phát xít Nhật đã bị bại trận, chính 
quyền bù nhìn tay sai tan rã, quân 
Anh, Mỹ và chư hầu chưa kịp đến. 
Chính lúc đó, Lời kêu gọi Tổng 
khởi nghĩa của lãnh tụ Hồ Chí Minh 
- kết tinh quyết tâm Hội nghị toàn 
quốc của Đảng (14-15/8) và Quốc 
dân Đại hội ở Tân Trào (16-17/8) 
đã phát động “Toàn quốc đồng bào 
hãy đứng dậy đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta “. Cách mạng 
Tháng Tám nổ ra đúng lúc, đúng 
nơi, và thành công nhanh chóng. 
Đó là cả một nghệ thuật về khởi 
nghĩa vũ trang. Với tầm cao trí tuệ 
tuyệt vời và kinh nghiệm hoạt động 
thực tiễn phong phú Bác Hồ và 
Đảng ta đã nắm chắc thời cơ cách 
mạng, kịp thời đề ra chủ trương, 
kế hoạch Tổng khởi nghĩa, động 
viên sự đoàn kết nhất trí của toàn 
dân tộc, để giành độc lập, tự do 
cho Tổ quốc

Thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám và sự ra đời của nước 
Việt Nam mới là một trong những 
thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của 
cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 
XX. Thắng lợi đó gắn liền với sự 
lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn và 
công lao to lớn của Bác Hồ. Công 
lao trời biển của Bác Hồ đối với 
cách mạng nước ta nói chung và 
thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám nói riêng, luôn trường tồn 
cùng lịch sử dân tộc, sống mãi 
trong lòng nhân dân ta, đã, đang 
và sẽ là những chỉ dẫn quan trọng 
cho sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nước ta hiện nay.

Nguyễn Thị Phượng
Khoa Lý Luận Chính Trị - 

ĐHSPKT
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* Từ ngày 14 đến ngày 18 
tháng 8: Rất nhiều xã, huyện 
thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái 
Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc 
Giang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc 
Yên, Hà Đông, Sơn Tây, Hải 
Dương, Hưng Yên, Kiến An, Thái 
Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Khánh 
Hòa, Mỹ Tho, Sa Đéc đã nhanh 
chóng nắm bắt cơ hội, kịp thời nổi 
dậy giành chính quyền.

* Ngày 16 tháng 8: Một đơn vị 
Giải phóng quân do đồng chí Võ 
Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ 
Tân Trào, đánh chiếm thị xã Thái 
Nguyên để mở đường về Hà Nội.

* Ngày 17 tháng 8: Giải phóng 
quân đánh tỉnh lỵ Tuyên Quang. 
Phát xít Nhật chống trả dữ dội, 
nhưng trước khí thế vũ bão của 
quân cách mạng, chúng phải xin 
điều đình và đến ngày 21 tháng 
8 chính quyền tỉnh đã về tay Việt 
Minh.

* Ngày 18 tháng 8: Nhân dân 
các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, 
Hà Tĩnh, Quảng Nam nổi dậy giành 
chính quyền ở tỉnh lỵ thành công - 
đây là bốn địa phương giành được 
chính quyền tỉnh sớm nhất trong 
cả nước. Còn tại Hà Nội, ngày 17 
tháng 8, Tổng hội Viên chức của 
chính quyền bù nhìn tổ chức một 
cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường 
Nhà hát thành phố với hàng vạn 
người tham gia, để ủng hộ “Chính 
phủ lâm thời” Trần Trọng Kim. 
Dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc 
Kỳ và Thành ủy Hà Nội, quần 
chúng cách mạng đã chiếm lấy 
diễn đàn cuộc mít tinh này: cán bộ 

của ta báo tin cho đồng bào biết 
phát xít Nhật đã đầu hàng, trình 
bày tóm tắt chủ trương, đường lối 
cứu nước của Việt Minh, đả đảo 
chính quyền bù nhìn thân Nhật và 
chuẩn bị tham gia khởi nghĩa.

* Ngày 19 tháng 8: Nhân dân 
đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, giành 
được chính quyền ở Hà Nội - nơi 
đầu não đặt cơ quan cai trị của 
bọn đế quốc lúc bấy giờ. Cùng 
ngày này, khởi nghĩa giành chính 
quyền đã thành công ở các tỉnh 
lỵ Yên Bái, Phúc Yên, Thái Bình 
(miền Bắc) và Thanh Hóa, Khánh 
Hòa (miền Trung).

* Ngày 20 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa đã thắng lợi ở các tỉnh lỵ 
Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình 
(miền Bắc).

* Ngày 21 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa thành công tại các tỉnh lỵ 
Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn 
Tây, Kiến An, Nam Định (miền 
Bắc) và Nghệ An, Ninh Thuận 
(miền Trung).

* Ngày 22 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa tiếp tục giành thắng lợi ở 
các tỉnh lỵ Hưng Yên, Quảng Yên 
(miền Bắc).

* Ngày 23 tháng 8: Tại Huế, 
cuộc khởi nghĩa lật đổ được 
Vương triều Nguyễn, chấm dứt chế 
độ quân chủ chuyên chế suy tàn, 
nhu nhược, bảo thủ và phản dân 
chủ. Cùng ngày này, khởi nghĩa 
còn thành công ở các tỉnh lỵ khác: 
Bắc Kạn, Hòa Bình, Hà Đông, Hải 
Phòng (miền Bắc), Quảng Bình, 
Quảng Trị, Gia Lai, Bình Thuận, 
Lâm Viên (miền Trung) và Tân An, 
Bạc Liêu (miền Nam).

* Ngày 24 tháng 8: Cuộc khởi 

nghĩa giành chính quyền thắng lợi 
ở Phú Thọ, Hà Nam (miền Bắc), 
Phú Yên, Dak Lak, Bình Thuận 
(miền Trung) và Gò Công, Mỹ Tho 
(miền Nam).

* Ngày 25 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền thắng lợi 
ở tỉnh lỵ Sơn Lạng (miền Bắc), Kon 
Tum (miền Trung). Cũng ngày hôm 
đó, phấn khởi sau khi được tin Việt 
Minh đã nắm chính quyền tại Hà 
Nội, Huế cùng rất nhiều nơi khác 
ở miền Bắc, miền Trung, nhân dân 
Sài Gòn và hầu hết các tỉnh thuộc 
miền Nam như Chợ Lớn, Gia 
Định, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long 
Xuyên, Tây Ninh, Trà Vinh, Châu 
Đốc, Sa Đéc, Bến Tre, Bà Rịa, Thủ 
Dầu Một, Biên Hòa đã vùng lên 
khởi nghĩa thành công.

* Ngày 26 tháng 8: Nhân dân 
Sơn La, Hòn Gai (miền Bắc), Cần 
Thơ (miền Nam) khởi nghĩa giành 
chính quyền thắng lợi.

* Ngày 27 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền ở Rạch 
Giá (miền Nam) thành công.

* Ngày 28 tháng 8: Cuộc khởi 
nghĩa thắng lợi nhanh chóng ở 
Đồng Nai Thượng (miền Trung) và 
Hà Tiên (miền Nam).

Như vậy, về cơ bản, chỉ trong 
vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến 
ngày 28 tháng 8 năm 1945), quyền 
thống trị, áp bức của bọn đế quốc 
(Pháp, Nhật) được xây dựng suốt 
gần một trăm năm và chế độ quân 
chủ chuyên chế phản tiến bộ tồn 
tại hàng nghìn năm đã bị nhân dân 
ta lật đổ hoàn toàn. Lần đầu tiên, 
chính quyền cả nước được thực 
sự thuộc về nhân dân.

  KHẢI HOÀN

Nhöõng ngaøy lòch söû 
cuûa Caùch maïng thaùng Taùm naêm 1945

Tháng Tám năm 1945 có những ngày trọng đại và vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc Việt 
Nam. Trong những ngày đáng nhớ ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng Mặt trận Việt Minh, 
toàn dân ta đã nổi dậy khởi nghĩa, giành lấy chính quyền, xóa bỏ chế độ quân chủ phản tiến 
bộ, đánh bại bọn đế quốc xâm lược, đem lại độc lập, tự do, dân chủ, hạnh phúc cho nước 
nhà…
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Quốc hiệu luôn là một trong 
những cái tên thiêng liêng 

nhất đối với mỗi dân tộc, mỗi con 
người. Nó khẳng định sự tồn tại và 
chủ quyền của một quốc gia, thể 
hiện ý thức và niềm tự hào của mỗi 
dân tộc cũng như sự bình đẳng với 
các nước khác trên thế giới. Qua 
mấy ngàn năm lịch sử, để hình 
thành “Việt Nam” như ngày nay, 
quốc hiệu nước ta đã phải trải qua 
không ít thăng trầm…

Từ đầu thời đại đồng thau, các 
bộ lạc người Việt đã định cư chắc 
chắn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 
Bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc người 
Việt sinh sống chủ yếu ở miền 
trung du và đồng bằng Bắc Bộ, 
hàng chục bộ lạc Âu Việt sống chủ 
yếu ở miền Việt Bắc. Tại nhiều nơi, 
người Lạc Việt và người Âu Việt 
sống xen kẽ với nhau, bên cạnh 
các thành phần dân cư khác.

Do nhu cầu trị thủy, nhu cầu 
chống ngoại xâm và do việc trao 
đổi kinh tế, văn hóa ngày càng 
gia tăng, các bộ lạc sinh sống gần 
gũi nhau có xu hướng tập hợp và 
thống nhất lại. Trong số các bộ lạc 
Lạc Việt, bộ lạc Văn Lang hùng 
mạnh hơn cả. Thủ lĩnh bộ lạc này 
là người đứng ra thống nhất tất 
cả các bộ lạc Lạc Việt, dựng nên 
nước Văn Lang, tự xưng vua - mà 
sử cũ gọi là Hùng Vương - và con 
cháu ông nhiều đời về sau vẫn nối 
truyền danh hiệu đó.

Căn cứ vào các tài liệu sử học, 
có thể tạm xác định địa bàn nước 
Văn Lang tương ứng với vùng Bắc 
Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta hiện 
nay cùng với một phần phía nam 
Quảng Đông, Quảng Tây (Trung 
Quốc). Thời gian tồn tại của nước 

Văn Lang khoảng từ đầu thiên niên 
kỷ I trước Công nguyên (TCN) đến 
thế kỷ 3 TCN.

Năm 221 TCN, Tần Thuỷ 
Hoàng cho quân xâm lược đất của 
toàn bộ các nhóm người Việt. Thục 
Phán - thủ lĩnh liên minh các bộ lạc 
Âu Việt - được tôn làm người lãnh 
đạo cuộc chiến chống Tần. Năm 
208 TCN, quân Tần phải rút lui. 
Với uy thế của mình, Thục Phán 
xưng vương (An Dương Vương), 
liên kết  các bộ lạc Lạc Việt và Âu 
Việt lại, dựng nên nước Âu Lạc.

Năm 179 TCN, Triệu Đà - vua 
nước Nam Việt - tung quân đánh 
chiếm Âu Lạc. Cuộc kháng cự của 
An Dương Vương thất bại. Suốt 7 
thế kỷ tiếp đó, mặc dù các thế lực 
phong kiến phương Bắc thay nhau 
đô hộ, chia nước ta thành nhiều 
châu, quận với những tên gọi khác 
lạ mà chúng đặt ra, nhưng vẫn 
không xóa nổi cái tên “Âu Lạc” 
trong ý thức, tình cảm và sinh hoạt 
thường ngày của nhân dân ta.

Mùa xuân năm 542, Lý Bí khởi 
nghĩa, đánh đuổi quân Lương, giải 
phóng lãnh thổ. Tháng 2/544, Lý 
Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt quốc 
hiệu là Vạn Xuân, khẳng định niềm 
tự tôn dân tộc, tinh thần độc lập và 
mong muốn đất nước được bền 
vững muôn đời.

Chính quyền Lý Bí tồn tại 
không lâu rồi lại rơi vào vòng đô 
hộ của các triều đình Trung Quốc 
(từ năm 602). Quốc hiệu Vạn Xuân 
bị vùi dập và chỉ được khôi phục 
sau khi Ngô Quyền đánh tan quân 
Nam Hán bằng chiến thắng Bạch 
Đằng năm 938, chấm dứt thời kỳ 
Bắc thuộc.

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp 

yên các sứ quân cát cứ, thống 
nhất quốc gia, lên ngôi Hoàng đế 
và cho đổi quốc hiệu là Đại Cồ Việt 
(nước Việt lớn). Quốc hiệu này 
duy trì suốt thời Đinh (968-979), 
Tiền Lê (980-1009) và đầu thời Lý 
(1010-1053).

Năm 1054, nhân điềm lành 
lớn là việc xuất hiện một ngôi sao 
sáng chói nhiều ngày mới tắt, nhà 
Lý liền cho đổi tên nước là Đại Việt 
và quốc hiệu Đại Việt được giữ 
nguyên đến hết thời Trần.

Tháng 3/1400, Hồ Quý Ly phế 
Trần Thiếu Đế, lập ra nhà Hồ và 
cho đổi tên nước thành Đại Ngu 
(“ngu” tiếng cổ có nghĩa là “sự yên 
vui”). Quốc hiệu đó tồn tại cho đến 
khi giặc Minh đánh bại triều Hồ 
(tháng 4/1407).

Sau 10 năm kháng chiến (1418-
1427), cuộc khởi nghĩa chống 
Minh của Lê Lợi toàn thắng. Năm 
1428, Lê Lợi lên ngôi, đặt lại tên 
nước là Đại Việt (lãnh thổ nước ta 
lúc này về phía Nam đã tới Huế). 
Quốc hiệu Đại Việt được giữ qua 
suốt thời Hậu Lê (1428-1787) và 
thời Tây Sơn (1788-1801).

Năm 1802, Nguyễn Ánh đăng 
quang, mở đầu thời Nguyễn và 
cho đổi tên nước là Việt Nam. 
Quốc hiệu Việt Nam được công 
nhận hoàn toàn về mặt ngoại giao 
để trở thành chính thức vào năm 
1804. Tuy nhiên, hai tiếng “Việt 
Nam” lại thấy xuất hiện từ khá sớm 
trong lịch sử nước ta. Ngay từ 
cuối thế kỷ 14 đã có một bộ sách 
nhan đề Việt Nam thế chí do Trạng 
nguyên Hồ Tông Thốc biên soạn. 
Cuốn Dư địa chí của Nguyễn Trãi 
(đầu thế kỷ 15) nhiều lần nhắc đến 
hai chữ “Việt Nam”. Điều này còn 

QUOÁC HIEÄU VIEÄT NAM 
QUA CAÙC THÔØI ÑAÏI
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được đề cập rõ ràng trong những 
tác phẩm của Trạng Trình Nguyễn 
Bỉnh Khiêm (1491-1585). Chẳng 
hạn, ngay trong mở đầu tập (Trình 
tiên sinh quốc ngữ văn) đã có câu: 
“Việt Nam khởi tổ xây nền”. Người 
ta cũng tìm thấy hai chữ “Việt 
Nam” trên một số tấm bia khắc 
từ thế kỷ 16-17 như bia chùa Bảo 
Lâm (1558) ở Hải Phòng, bia chùa 
Cam Lộ (1590) ở Hà Nội, bia chùa 
Phúc Thánh (1664) ở Bắc Ninh… 
Đặc biệt bia Thủy Môn Đình (1670) 
ở biên giới Lạng Sơn có câu đầu: 
“Việt Nam hầu thiệt, trấn Bắc ải 
quan” (đây là cửa ngõ yết hầu 
của nước Việt Nam và là tiền đồn 
trấn giữ phương Bắc). Về ý nghĩa, 
phần lớn các giả thuyết đều cho 
rằng từ “Việt Nam” kiến tạo bởi hai 
yếu tố: chủng tộc và địa lý (người 
Việt ở phương Nam).

Cuối thời vua Minh Mạng, quốc 
hiệu được đổi thành Đại Nam 
(năm 1838). Dù vậy, hai tiếng “Việt 
Nam” vẫn được sử dụng rộng rãi 
trong các tác phẩm văn học, trong 
nhiều giao dịch dân sự và quan hệ 
xã hội.

Ngày 19/8/1945, Cách mạng 
tháng Tám thành công, lật đổ hoàn 
toàn ách thống trị phong kiến và 
thực dân, mở ra một kỷ nguyên 
mới. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc 
lập, khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa.

Suốt 30 năm tiếp theo, tuy đất 
nước lâm vào cảnh chiến tranh, rồi 
chia cắt, hai tiếng “Việt Nam” vẫn 
được sử dụng phổ biến từ Bắc chí 
Nam và trở thành thân thiết, thiêng 
liêng đối với mọi người.

Ngày 30/4/1975, miền Nam 
được giải phóng, non sông quy về 
một mối. Ngày 2/7/1976, trong kỳ 
họp đầu tiên của Quốc hội nước 
Việt Nam thống nhất, toàn thể 
Quốc hội đã nhất trí lấy tên nước 
là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. Hiến pháp 1980 và Hiến 
pháp 1992 tiếp tục khẳng định 
quốc hiệu đó, đưa nó trở thành 
chính thức cả về pháp lý lẫn trên 
thực tế.

HUY HOÀNG

QUỐC KỲ

Từ đầu những năm 1930, trong 
các cuộc đấu tranh cách 

mạng Việt Nam, đã thấy xuất 
hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 
cánh nhưng được lồng trên hình 
búa liềm. Cuối năm 1940, phong 
trào kháng chiến chống thực dân 
Pháp và phát xít Nhật diễn ra 
mạnh mẽ tại các tỉnh miền Nam. 
Từ ngày 21 đến 23/9/1940, Xứ ủy 
Đảng Cộng sản Đông Dương ở 
Nam Kỳ tiến hành họp mở rộng, 
bàn kế hoạch khởi nghĩa. Trước 
lúc khởi nghĩa, một vấn đề quan 
trọng đặt ra là cần có một lá cờ 
để khẳng định tổ chức, thống 
nhất hiệu lệnh chỉ huy và động 
viên quần chúng. Cuộc họp Xứ 
ủy Nam Kỳ quyết định phát động 
khởi nghĩa vào ngày 23/11/1940 
và thực hiện di huấn của Đồng 

chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu 
tiên của Đảng - lấy cờ đỏ sao 
vàng làm lá cờ khởi nghĩa với 
ước muốn là sau khi đánh đổ thực 
dân đế quốc sẽ thành lập nước 
Việt Nam cộng hòa dân chủ và 
Quốc kỳ Việt Nam sẽ là lá cờ đỏ 
có ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh 
ngày 5/3/1901 tại Hà Nam, là một 
chiến sĩ cách mạng nhiệt tình và 
tài hoa) được trao nhiệm vụ sáng 
tác mẫu cờ. Sau nhiều ngày suy 
nghĩ, miệt mài phác thảo, đồng 
chí Tiến đã hoàn thành sứ mệnh 
đặc biệt này: tạo ra lá cờ hình chữ 
nhật có ngôi sao vàng năm cánh 
nằm giữa nền đỏ tươi. Chiều rộng 
lá cờ bằng 2/3 chiều dài. 5 đỉnh 
của ngôi sao nằm trên đường tròn 
có tâm tại chính tâm lá cờ và bán 
kính bằng 1/5 chiều dài lá cờ (tức 

NHÖÕNG BIEÅU TÖÔÏNG CAO QUYÙ 
CUÛA NÖÔÙC VIEÄT NAM

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những biểu tượng thể 
hiện chủ quyền và bản sắc của riêng mình. Quốc kỳ tươi 
thắm, Quốc huy toàn diện, Quốc ca hùng tráng xứng đáng 
là biểu tượng thiêng liêng, cao quý và tự hào của nước 
Việt Nam.
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bằng 3/10 chiều rộng). 5 đỉnh còn 
lại của hình thập giác thể hiện 
ngôi sao đều nằm trên đường 
tròn đồng tâm mà bán kính bằng 
1/10 chiều dài lá cờ (như vậy, 
mẫu ngôi sao này hơi khác - đầy 
đặn hơn - ngôi sao trên Quốc kỳ 
Việt Nam hiện nay). Nguyễn Hữu 
Tiến cũng sáng tác một bài thơ 
đầy tâm huyết về lá cờ:   

Hỡi những ai máu đỏ da vàng
Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng 

Tổ quốc
Nền cờ thắm máu đào 

vì đất nước
Sao vàng tươi da của 

giống nòi
Đứng lên mau hồn nước 

gọi  ta rồi
Hỡi sĩ - công - nông

 - thương - binh
Đoàn kết lại như 

sao vàng năm cánh. 
Ban lãnh đạo khởi nghĩa khi 

đó là Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn 
Tần, Nguyễn Thị Minh Khai... 
rất tâm đắc và đã chuẩn y mẫu 
cờ trên. Cuộc khởi nghĩa Nam 
Kỳ diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp 
với biểu tượng cờ đỏ sao vàng, 
làm lao đao chính quyền đô hộ. 
Chúng đàn áp khốc liệt. Hàng 
ngàn người bị bắt, tra tấn và giết 
hại. Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến 
đã anh dũng hy sinh trước họng 
súng quân thù ngày 28/8/1941 
cùng với các đồng chí Nguyễn 
Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng 
Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai... 
Trước lúc ngã xuống, đồng chí 
đã kịp gửi lại một bài thơ động 
viên đồng bào, chiến sĩ, với 
những câu tràn trề tinh thần lạc 
quan cách mạng: 

... Anh em đi trọn 
con đường nhé

Cờ đỏ sao vàng sáng 
tương lai...

Trung tuần tháng 5/1941, tại 
rừng Khuổi Nậm thuộc Pắc Bó 
(Hà Quảng - Cao Bằng), Lãnh tụ 
Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ 
trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương, quyết định thành 
lập Mặt trận Việt Nam Độc lập 
Đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). 
Tháng 9/1941, văn kiện Chương 
trình Việt Minh được soạn thảo, 
trong đoạn mở đầu ghi rõ: “Sau 
khi đánh đuổi đế quốc Pháp, 
Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân 
dân của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng 5 
cánh làm Quốc kỳ”. Đây được coi 
là văn bản đầu tiên chính thức 
quy định Quốc kỳ của nước Việt 
Nam là cờ đỏ sao vàng.

Ngày 16/8/1945, Đại hội 
Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên 
Quang) đã thống nhất quyết định 
Quốc kỳ Việt Nam là nền đỏ, ở 
giữa có một sao vàng năm cánh.

Cách mạng tháng Tám thành 
công, ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc 
lập tại Quảng trường Ba Đình 
(Hà Nội), cờ đỏ sao vàng phấp 
phới tung bay, đỏ rực cả Quảng 
trường. Ngày 5/9/1945, Chủ tịch 
ký Sắc lệnh ấn định Quốc kỳ Việt 
Nam là cờ đỏ sao vàng. Tại kỳ 
họp thứ nhất Quốc hội khoá I, 
ngày 2/3/1946, toàn thể đại biểu 
Quốc hội đã biểu quyết nhất trí 
cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ nước 
ta. Hiến pháp đầu tiên của Việt 
Nam thông qua cuối năm 1946 
cũng quy định rõ: “Quốc kỳ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa hình chữ 
nhật, chiều rộng bằng hai phần 
ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có 
ngôi sao vàng năm cánh”.

Sau ngày 30/4/1975, miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, non 
sông Việt Nam đã liền một dải. 
Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, 
Quốc hội nước Việt Nam thống 
nhất họp tại Thủ đô Hà Nội, thông 
qua nhiều nghị quyết quan trọng, 
trong đó đổi Quốc hiệu là Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và công nhận Quốc kỳ Việt Nam 
nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng 
năm cánh. Nền đỏ tươi tượng 
trưng cho màu nhiệt huyết cách 

mạng, màu sinh lực và chiến 
thắng; sắc vàng tươi của ngôi sao 
tượng trưng cho sự rạng rỡ của 
linh hồn dân tộc Việt Nam; năm 
cánh sao là sức mạnh đoàn kết 
của mọi tầng lớp nhân dân trong 
sự nghiệp dựng, giữ và phát triển 
đất nước. Hiến pháp năm 1980 
rồi Hiến pháp năm 1992 cũng 
chính thức hóa và cụ thể hóa mô 
hình Quốc kỳ nước Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam.

QUỐC HUY
Quốc huy biểu tượng cho 

quốc gia, cho sự độc lập, chủ 
quyền của đất nước, cho bản sắc 
của dân tộc. Bởi mang ý nghĩa 
đặc biệt và thiêng liêng như vậy, 
nên tại kỳ họp thứ năm của Quốc 
hội khóa I (ngày 15-20/9/1955) 
sau khi xem xét, cân nhắc rất 
nhiều mẫu, Tiểu ban Nghiên 
cứu ba vấn đề Quốc kỳ, Quốc 
ca, Quốc huy đã quyết định trình 
mẫu Quốc huy do Chính phủ đề 
nghị và đã được đa số đại biểu 
Quốc hội tán thành. Mẫu Quốc 
huy này do các danh họa Bùi 
Trang Chước và Trần Văn Cẩn 
đồng sáng tác (họa sĩ Bùi Trang 
Chước vẽ mẫu Quốc huy để làm 
cơ sở lựa chọn và họa sĩ Trần 
Văn Cẩn đã chỉnh sửa hoàn thiện 
mẫu Quốc huy theo ý kiến chỉ 
đạo của lãnh đạo để trình Quốc 
hội phê duyệt). 

Quốc huy Việt Nam hình tròn, 
nền đỏ tươi, ở giữa có ngôi sao 
vàng năm cánh tượng trưng cho 
lịch sử cách mạng, tinh thần 
đoàn kết cùng tiền đồ rực rỡ của 
dân tộc ta, đất nước ta; bông lúa 
vàng bao quanh tượng trưng cho 
truyền thống nông nghiệp vững 
chắc; dòng chữ tên quốc gia 
(quốc hiệu) phía dưới và bánh 
xe răng cưa (gồm 10 bánh răng) 
tượng trưng cho liên minh công 
nhân - nông dân - trí thức là nòng 
cốt của khối đại đoàn kết dân tộc, 
cho nền nông nghiệp cũng như 
xu hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 





16  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

KỶ NIỆM 68 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/08/1945 – 19/08/2013) 
VÀ QUỐC KHÁNH 02/09 (02/09/1945 – 02/09/2013)

QUỐC CA

Nếu quốc kỳ, quốc huy biểu 
trưng cho quốc gia bằng 

hình ảnh đặc thù, thì quốc ca lại 
biểu trưng bằng âm thanh, nhạc 
và lời. Quốc hội khóa I của nước 
ta đã quyết định lấy bài “Tiến 
quân ca” do nhạc sĩ Văn Cao 
sáng tác làm Quốc ca Việt Nam. 
Trong Hiến pháp năm 1946 tại 
Điều 3 cũng ghi rõ: “Quốc ca là 
bài Tiến quân ca”. Kỳ họp thứ 
năm Quốc hội khoá I (1955) đã 
quyết định giữ nguyên nhạc, chỉ 
sửa đôi chút về lời của bài Quốc 
ca và tác giả cùng đóng góp 
việc sửa lời. Năm 1993, Quốc 
hội một lần nữa khẳng định vị 
thế thiêng liêng cao quý bất di 
bất dịch của Quốc ca Việt Nam.

Bài “Tiến quân ca” vốn được 
nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào 
cuối năm 1944 tại căn gác nhà 
số 171 phố Mongrant - Hà Nội 
(nay là nhà số 45 phố Nguyễn 
Thượng Hiền - Hà Nội) và được 
in lần đầu trên trang văn nghệ 

của báo Độc lập tháng 11/1944. 
Ngay khi mới ra đời, bài hát 
đã được đội ngũ chiến sĩ cách 
mạng nồng nhiệt đón nhận, rồi 
trở thành bài hát chính thức 
của Mặt trận Việt Minh, góp 
phần quan trọng cổ vũ nhân 
dân khởi nghĩa giành chính 
quyền trong Cách mạng tháng 
Tám. Ngày 14/8/1945, tại Đại 
hội Quốc dân họp ở Tân Trào, 
Chính phủ lâm thời đã chọn 
bài Tiến quân ca làm Quốc ca 
nước Việt Nam. Trong những 
ngày tổng khởi nghĩa từ 17 đến 
19/8/1945, bài hát đã vang lên 
tại các cuộc tuần hành, biểu tình 
và mít tinh của quần chúng cách 
mạng ở Hà Nội. Những chiến sĩ 
của chiến khu Đông Triều dọc 
đường hành quân về giải phóng 
Hải Phòng cũng ca vang bài hát 
này. Tiếp theo là Sài Gòn và cả 
nước vang lên Tiến quân ca. 
Ngày tuyên bố độc lập 2/9/1945, 
Tiến quân ca được cử hành, 
hàng triệu người hát vang lời ca 

theo tiếng nhạc của hành khúc 
hùng tráng đó. 

Tác giả  Văn Cao (1923-
1995) là một nghệ sĩ đa tài với 
các tác phẩm nổi tiếng về nhạc, 
họa, văn, thơ. Năm 1944, ông 
bắt đầu tham gia hoạt động 
cách mạng, rồi trở thành đảng 
viên Đảng Cộng sản và là một 
trong những người sáng lập Hội 
Văn nghệ Việt Nam. Ông là một 
trong các nhạc sĩ tiên phong của 
nền tân nhạc nước nhà, là tác 
giả của nhiều bài hát quen thuộc 
với người dân Việt Nam như: 
Buồn tàn thu, Thiên Thai, Đêm 
xuân, Gió núi, Đàn chim Việt, 
Suối mơ, Cung đàn xưa, Bắc 
Sơn, Tiến về Hà Nội, Trường ca 
Sông Lô, Ngày mùa, Mùa xuân 
đầu tiên… Ông từng được tặng 
thưởng nhiều huân, huy chương 
cao quý và được truy tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về văn học 
nghệ thuật năm 1996. 

     MINH HỮU
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Hòa chung không khí chào đón các ngày lễ lớn: 
38 năm Ngày giải phóng Miền Nam, 127 năm 

ngày Quốc tế lao động, 123 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh,  trong 2 ngày 17, 18/5/2013, tại Hội 
trường lớn_ĐH SPKT, Hội thi Karaoke “Tiếng hát 
Công đoàn SPKT 2013” đã diễn ra trong không khí 
tươi vui và để lại nhiều ấn tượng. Đây là hoạt động 
thường niên của Công đoàn trường ĐH Sư phạm 
Kỹ thuật Tp HCM.
Đến tham gia cùng Hội thi với tư cách vừa là Đại 
biểu, vừa là diễn viên dự thi có PGS TS Thái Bá 
Cần- Nguyên Hiệu trường nhà trường (nhiệm kỳ 
2003 – 2008, 2008 - 2013), PGS TS Đỗ Văn Dũng 
- Hiệu trưởng nhà trường, cùng sự tham gia đông 
đảo và nhiệt tình của hơn 600 CBVC đến từ các 
phòng Khoa, Ban, TT trong toàn trường. Hội thi 
cũng đón nhận sự hiện diện của Ban giám khảo, 
gồm: NS Nguyễn Long - hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tiến sĩ Trần Yến Chi - giảng viên chính trường ĐH 
Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM, NS Phạm Hoàng Anh - trưởng phòng VHNT – TT quận Thủ Đức.
Đến với Hội thi, mỗi đơn vị đã góp một màu sắc rất riêng và đậm tính nghệ thuật qua những ca khúc nhẹ 
nhàng, sâu lắng ca ngợi Tổ Quốc, tình yêu quê hương… hay những tiết mục tốp ca, hợp ca hùng hồn trên 
nền những ca khúc truyền thống cách mạng. 
“Các đơn vị đã đầu tư cả về trang phục, nội dung bài hát rất tốt, khả năng biểu diễn linh hoạt. Nhiều tiết mục 
đã hoàn toàn hòa vào nội dung bài hát, không còn lệ thuộc vào lời Karaoke, mang đến những tiếc mục chất 
lượng cho hội thi” – đại diện BGK, NS Phạm Hoàng Anh nhận xét.
Kết thúc hội thi, BGK đã chọn ra các tiết mục hay nhất để trao giải ở các thể loại, cụ thể như sau:

- Thể loại đơn ca: 
+ Giải nhất: HCTH – QLKH – TT HTQT
+ Giải nhì: Khoa Ngoại ngữ, Phòng TCCB
+ Giải ba: Khoa LLCT, Phòng QT&QLDA, Khoa Điện – Điện tử 
- Thể loại song – tam ca: 
+ Giải nhất: Phòng TBVT
+ Giải nhì: Phòng CTHS – SV, Phòng Đào tạo KCQ
+ Giải ba: Phòng Đào tạo, HCTH – QLKH – TT HTQT
+ Khuyến khích: Khoa Ngoại ngữ, Khoa CNHH&TP
- Thể loại tốp ca:
+ Giải nhất: Phòng CTHS –SV
+ Giải nhì: Phòng TBVT, Phòng Đào tạo KCQ
+ Giải ba: HCTH – QLKH – TT HTQT, Phòng KHTC, Khoa CNHH&TP
+ Giải khuyến khích: Khoa Ngoại ngữ
- Thể loại hợp ca:
+ Giải nhất: Khoa Điện – Điện tử
+ Giải nhì: trường THKTTH, HCTH- QLKH – TT HTQT
+ Giải ba: Khoa Ngoại ngữ, Phòng QT – QLDA, Phòng TTGD&QLCL
+ Giải Khuyến khích: Phòng TCCB, Khoa CNM&TT, Khoa CKĐ

Hoạt động của Hội thi Karaoke “Tiếng hát Công đoàn SPKT 2013” đã tạo dựng một đời sống văn hóa, văn 
nghệ sôi nổi trong khối CB CNVC, tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần, giúp cho đội ngũ CB CNVC cảm 
thấy thoải mái hơn trong công tác giảng dạy, trong công việc tổ chức quản lý vốn nhiều áp lực và khô khan.

Văn Hải
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Trải qua nhiều phần thi ga`y cấn sôi nổi, cuộc thi Tìm 
hiểu pháp luật do Công đoàn trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Tp.HCM tổ chức đã khép lại vào sáng ngày 15.6, 
tại hội trường lớn.

Tham gia vòng chung kết có 9 đội đến từ công đoàn các 
khoa, phòng ban. Vòng chung kết diễn ra sôi nổi qua 4 trận 
tranh tài với những câu hỏi xoay quanh Bộ luật Lao động, 
Luật Công đoàn, Luật CBCC, Luật Viên chức, các vấn đề 
thực tế của đời sống xã hội trong mối quan hệ, điều chỉnh 
của pháp luật về lao động. Cuộc thi đã nhận được sự tham 
gia nhiệt tình của các đội chơi. Nhiều đội đã chuẩn bị khá 
công phu cho hội thi qua việc quay video Clip để minh họa 
cho phần giải quyết tình huống. 

Hội thi khép lại với thành công rất đáng khích lệ, đây 
không chỉ là một sân chơi cho cán bộ, CNVC nhà trường 
mà còn là cơ hội để người tham gia hiểu thêm về Luật 
Lao động, Luật Công đoàn… từ đó giúp ích cho quá trình 
công tác.

Kết quả chung cuộc: đội KHTC (phòng Kế hoạch Tài 
chính) đạt giải nhất và giành luôn giải Đội có điểm số cao 
nhất vòng loại. Đội Hoa Hướng Dương (Khoa Kinh tế) 
đạt giải nhì, đội Phượng trắng (khoa Lý luận chính trị) đạt 
giải ba.

V.Hải

KHEÙP LAÏI 
HOÄI THI TÌM HIEÅU PHAÙP LUAÄT 

NAÊM 2013
Hàng năm, cứ đến ngày 27/7 

– Ngày thương binh liệt sĩ – 
thì cả nước lại ấm áp với những 
tấm lòng tri ân. Năm nay, kỉ niệm 
66 năm (27/7/1947 - 27/7/2013) 
ngày thương binh liệt sĩ, thực 
hiện đạo lý uống nước nhớ 
nguồn, chiều ngày 26/7/2013, 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP. HCM đã có buổi gặp gỡ 
thân mật với thương binh và thân 
nhân gia đình liệt sĩ. Tham dự 
buổi gặp gỡ có PGS.TS. Đỗ Văn 
Dũng – Hiệu trưởng nhà trường; 
Đồng chí Nguyễn Anh Đức – 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
trường, Trưởng phòng CTHSSV; 
Đồng chí Nguyễn Nam Thắng – 
Chủ tịch Công đoàn trường, các 
thương binh và thân nhân gia 
đình liệt sĩ cùng với các Đoàn 
viên, sinh viên tiên tiến và các 
chiến sỹ tình nguyện MHX của 
trường. Đây là một hoạt động rất 
ý nghĩa trong những ngày thiêng 
liêng này và là hoạt động thường 
niên của trường. 

Mở đầu buổi gặp gỡ, PGS.
TS. Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng 
nhà trường, đại diện cho Nhà 
trường có bài phát biểu ôn lại 
truyền thống đấu tranh giữ nước 
của dân tộc, tri ân những người 
chiến sĩ đã hy sinh xương máu 
cho cuộc kháng chiến vĩ đại của 
dân tộc. Thầy Nguyễn Anh Đức 
đã giới thiệu và kể lại những mẩu 
chuyện chiến đấu của các thầy 
là thương binh đã trải qua trong 
hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ 
quốc. Qua những mẩu chuyện 
sống động và chân thực đó, các 
bạn sinh viên càng hiểu hơn về 
một thời gian khổ và khốc liệt 
của cuộc chiến, hiểu được giá 
trị của hòa bình và độc lập cho 
đất nước ngày hôm nay. Phần 
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AÁm aùp nhöõng ngaøy tri aân 

giao lưu càng về sau càng trở nên 
sôi nổi, có bạn đã yêu cầu được 
nghe kể về những kỷ niệm đáng 
nhớ thời chiến đấu của các thầy và 
được nghe thầy Tô Hoài Phong, 
là một trong những người lính đã 
từng chiến đấu tại chảo lửa Thành 
Cổ Quảng Trị những năm 1972,  
trực tiếp kể lại sinh động về cuộc 
chiến đấu lúc đó với ước mơ nhỏ 
nhoi của những người lính là:  “chỉ 
mong có 15 phút không có tiếng 
bom pháo, để mà được ngủ một 
giấc”! Trong không khí ấm cúng ấy, 
bạn Võ Trung An đã đại diện thế 
hệ trẻ SPKT phát biểu cảm tưởng 
và tri ân các thầy với lòng biết ơn 
sâu sắc. 

Buổi giao lưu kết thúc cùng với 
giai điệu của bài hát “Đời mình là 
một khúc quân hành”, hùng hồn ấm 
áp khi thầy và trò cùng hòa chung 
câu hát. Qua buổi giao lưu ấy, trong 
lòng mỗi người đều đọng lại nhiều 
suy tư nhưng ý nghĩa hơn hết vẫn 
là bầu không khí gần gũi giữa thầy 

và trò, sự thấu hiểu giữa hai thế hệ, 
sự ghi nhớ về những giá trị truyền 
thống. Mong sao nhà trường có 
nhiều chương trình như thế để tuổi 
trẻ SPKT có thêm nhiều hiểu biết 
về thế hệ cha ông anh dũng và tiếp 
nối truyền thống vẻ vang ấy.

Hòa chung không khí của 
những ngày tri ân, vào tối ngày 
26/7, Đoàn trường ĐH Sư phạm 
Kỹ thuật TP.HCM đã có mặt tại 
nghĩa trang liệt sĩ Thành phố để 
dâng hương, thắp nến tưởng 
nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã 
xuống vì Tổ quốc. Lễ thắp nến 
tri ân đã thu hút đông đảo thanh 
niên, sinh viên. Dẫn đầu là đồng 
chí Trần Quang Sang – Tổng Chỉ 
huy chiến dịch Mùa hè xanh mặt 
trận trường – quận 9 – Thủ Đức, 
Thanh tra phòng Giáo dục; các 
đồng chí trong đoàn Cán bộ công 
chức và hàng trăm sinh viên tình 
nguyện trường. Các đồng chí đã 
dâng lên những ngọn nến lung linh 
cùng những nén hương để tưởng 

nhớ và cảm ơn các anh hùng đã 
ngã xuống vì độc lập, tự do và hòa 
bình của dân tộc. Ngoài ra, Đoàn 
trường và các chiến sĩ Mùa hè 
xanh cũng tham gia lễ Thắp nến tri 
ân ở nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ 
Đức và nghĩa trang liệt sĩ huyện 
Củ Chi.

Những ngày trước đó, Ban chỉ 
huy mặt trận Trường - Q9 - Thủ 
Đức cũng đã đại diện toàn thể 
chiến sĩ Mùa hè xanh đi thăm hỏi, 
tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, 
những gia đình chính sách, gia 
đình có công với Cách mạng. Với 
những hoạt động ý nghĩa trên, “thế 
hệ trẻ của ĐH Sư phạm Kỹ thuật 
TPHCM luôn ghi nhớ công ơn của 
những thế hệ Cha Anh đã không 
tiếc máu xương để có được Độc 
lập, Thống nhất và Hoà bình ngày 
hôm nay” (trích cảm nhận của thầy 
Nguyễn Nam Thắng – chủ tịch 
Công đoàn trường). 

Cỏ May – Minh Tấn
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I.Áo, yếm

Trong tình yêu, khó khăn nhất 
có lẽ là lời tỏ tình. Qua ánh 

mắt, đầu mày, nụ cười, qua những 
lời đối đáp huê tình bên ruộng lúa, 
vườn cà, hàng cau, giàn hoa lý, 
giậu mồng tơi, cả đôi bên cùng 
cảm mến nhau, nghĩ về nhau bao 
điều tốt đẹp. Khoảng cách vẫn còn 
xa, biết ngỏ lời sao đây để người 
mình thương đừng từ chối? Có 
bao nhiêu mối tình đẹp thì có bấy 
nhiêu cách bày tỏ tình yêu. Chàng 
trai trong ca dao đã chọn  cho mình 
một giải pháp thông minh, táo bạo 
nhưng không kém phần dí dỏm:

“Thuyền anh mắc cạn nơi đây
Mượn đôi dải yếm làm dây 

kéo thuyền”
Mượn dải yếm không phải để 

làm dây kéo thuyền cũng như nói 
đến dải yếm không phải do một sự 
tình cờ ngẫu nhiên. Chính dải yếm 
trở thành vật kết nối giữa hai con 
người đồng cảm, trở thành vật gợi 
tình có ý nghĩa thẩm mỹ. Thật kỳ 
lạ, chiếc yếm đã làm nên bao câu 
chuyện tình yêu lãng mạn. Trao 
yếm đồng nghĩa với trao tình.

“Ta về ta cũng nhớ mình
Nhớ yếm mình mặc, 

nhớ tình mình trao”
Sâu lắng hơn cô gái thời xưa 

thường quấn vào dải yếm một 
miếng trầu hay chính là ấp ủ tình 
yêu thầm kín của mình nhờ chiếc 
yếm mang thông điệp tình yêu tới 
chàng trai: 

“Trầu này têm tối hôm qua
Buộc trong giải yếm mở ra 

dâng chàng”

Rồi cô gái ước mơ xây một cái 
cầu độc đáo bằng một chất liệu 
thật độc đáo:

“Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng 

sang chơi”
Tình yêu nồng nàn say đắm 

chắp cánh cho trí tưởng tượng để 
cô gái sáng tạo ra một chiếc cầu 
diệu ảo - “cầu dải yếm”, cái cầu 
đích thực của tình yêu, cái cầu của 
người con gái chủ động bắc cho 
người yêu mình. Trong sự ràng 
buộc tỏa chiết của lễ giáo phong 
kiến thời xưa, ý tưởng này thật táo 
bạo và mãnh liệt biết nhường nào. 
Cái “cầu dải yếm” đã được tạo nên 
bằng chính máu thịt, cuộc đời và 
trái tim rạo rực yêu đương của cô 
gái quê.

Khi đã trao nhau kỷ vật, tình 
yêu cứ thế lớn dần theo thời gian, 
năm tháng. Đến lúc:

“Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”
Khi biết yêu người ta bắt đầu 

nói dối và “dối mẹ” là điều dễ hiểu 
bởi trong xã hội cũ, “cha mẹ đặt 

đâu con ngồi đấy” thì hành động 
tặng áo cho người yêu để rồi về 
“dối mẹ qua cầu gió bay” quả là 
một sự táo bạo, một sự thách đố 
với lễ giáo phong kiến. Chiếc áo 
không chỉ là lời yêu thương cô 
gái trao tặng người yêu mà còn 
là thái độ dứt khoát, cương quyết 
của cô gái không cam chịu “ép 
duyên” theo sự sắp đặt của đấng 
sinh thành. Ở một câu ca dao khác 
cũng vang lên nỗi niềm ấy:

“Thương tằm cởi áo bọc dâu
Về nhà dối mẹ qua 

cầu gió bay”
Vẫn là một tình yêu, một loại 

kỷ vật được chọn gởi trao nhưng 
ở đây là cách nói ẩn dụ kín đáo 
hơn, do đó giá trị biểu cảm của 
hành động gởi trao, ý nghĩa thẩm 
mỹ của kỷ vật gởi cũng sâu sắc 
hơn, thấm thía hơn. Gói gém bên 
trong chiếc áo ấy là cả một tấm 
lòng, một ước muốn được ấp ủ, 
chở che.

Có thể nói rằng chi tiết “cởi áo” 
trao nhau cũng có nghĩa là trao 
duyên gởi phận để rồi “từ phen đá 
biết tuổi vàng” ấy, kỷ vật lứa đôi 
trao nhau chuyển sang một nội 
dung mới chứa đựng lời thề “vàng 
đá”, thủy chung, nó trở thành một 
nhân chứng quan trọng trong giây 
phút thiêng liêng của cuộc đời:

“Trăm năm ví bằng một ngày
Hương kia còn đượm, 

áo này còn hơi”
Dẫu đến trăm năm sau vẫn 

giữ báu vật của người thương 
để chiếc áo này còn mãi đượm 
hương người. Đó là lời thề thiêng 

Gởi trao kỷ vật là biểu hiện đẹp mang tính chất truyền thống của nhân dân ta thời xa xưa. 
Kỷ vật đó chính là chiếc cầu giao duyên, là lời hẹn ước, là “của tin”, là thứ ngôn ngữ không 
lời kết nối hai trái tim. Dẫu là nhân chứng của một mối tình trọn vẹn hay là nguyên nhân gợi 
nhắc kỷ niệm đau buồn, kỷ vật gởi trao vẫn theo suốt người bạn tình cho dù “vật đổi sao dời”. 
Sự có mặt của nó là cái mốc đánh dấu phút giây hòa hợp giữa hai tâm hồn đồng điệu. Cái mốc 
đó bao giờ cũng phù hợp với mục đích, tâm trạng và nhu cầu thẩm mỹ của con người. Trong 
ca dao, vật được chọn gởi trao xuất hiện với một tần số nhiều nhất là áo, yếm, miếng trầu.
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liêng nhất đối với mỗi đời 
người, mỗi cuộc tình. Phải tin 
lắm, yêu lắm người ta mới trao 
nhau lời thế ấy, vật ấy để làm 
“của tin”.

Trong tình yêu, khoảng 
cách về không gian đôi lúc 
cũng trở thành vật cản “xa mặt 
cách lòng” nên giây phút chia 
tay ai mà chẳng mang tâm 
trạng bùi ngùi xúc động:

“Anh về mỗi lúc mỗi xa
Để khăn áo lại nước mắt sa 

em chùi”
Biết rằng sẽ nhớ lắm, 

thương nhiều nên trai gái 
trong ca dao ân cần trao gửi 
nhau những đồ vật gần gũi 
của mình, chàng trai ý tứ vắt 
áo trên quang gánh của cô gái 
để “đêm em nằm em đắp lấy 
hơi”. Tấm áo, chiếc khăn còn 
vương vấn hơi hướng người 
yêu như một sự hiện diện gián 
tiếp, một lời nhắc nhở tế nhị, 
một niềm cảm thông sâu sắc, 
một sự an ủi vỗ về tha thiết:

“Anh về để áo lại đây
Đêm khuya em đắp kẻo gió 

tây lạnh lùng”
Rõ ràng trao kỷ vật là để 

người thương bớt nhớ, quên 
sầu, để “đêm chùi nước mắt”, 
“gối đầu lấy hơi”. Kỷ vật sẽ 
động viên rất nhiều người ở 
lại, làm ấm lòng người đi xa…

II. Miếng trầu
Lúc đã “nhập cuộc” rồi kỷ 

vật gửi trao không chỉ là chiếc 
cầu nối hai người nữa mà bắt 
đầu trĩu nặng tâm tư: e dè, 
ngượng ngùng muốn nói nhiều 
đấy nhưng lại không thể thốt 
nên lời. Cái cảnh:

“Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó, 

trao lời khó trao”
Cũng là chuyện thường tình 

và dễ hiểu. Đã khó trao lời thì 
tốt nhất là gởi kỷ vật nói hộ tình 
yêu. Tâm trạng người đang 
yêu xuất hiện sự lựa chọn: gởi 
cái gì đây cho hợp cảnh, hợp 
tình? Chàng trai trong ca dao 
đã cân nhắc:

“Gửi thư e lộ, gửi lời sợ quên”
Lộ ra cha mẹ biết, thiên hạ 

dị nghị thì làm sao đây? Hoặc 
giả như người ấy quên mình 
và quên tấm tình của mình thì 
xót lắm. Gởi khăn, gởi lược, 
gởi gương… e suồng sã. Cuối 
cùng chàng trai quyết định:

“Giơ tay trao miếng trầu cau
Lòng tin trao lại cho nhau 

ít nhiều”
Mời người miếng trầu để 

tỏ lòng hiếu khách là một thói 
quen có tính chất xã giao của 
người Việt Nam. Vị cay nồng 
của vôi, sắc xanh thắm của lá 
trầu, màu trắng ngà của cau... 
tất cả quyện lại thành màu đỏ 
thắm tượng trưng cho sự hòa 
hợp, son sắt, thủy chung, nồng 
mặn. Song, cử chỉ tao nhã, 
thanh lịch của chàng trai kia 
đâu chỉ để tỏ lòng hiếu khách 
thông thường? Bắt đầu từ một 
niềm tin giản dị để rồi đến một 
lúc nào đó cơn bão lòng ập 
đến, mối tình chớm nở đi qua 
giai đoạn ướm hỏi ban đầu, 
chẳng còn phải e dè, ngượng 
ngùng, rào đón, người ta bên 
nhau và trao nhau bao trìu 
mến yêu thương dẫu cho điều 
đó có bị cha mẹ ngăn cấm 
cũng chẳng sao. Khi chàng và 
nàng đã “ăn ý” thì việc gởi trao 
luân phiên, nàng trao chàng, 
chàng trao nàng, trái tim đập 
rộn ràng…miếng trầu giờ đây 
không còn là miếng “trầu hôi” 
miếng trầu tầm thường nữa 
mà là:

“Trầu này trầu tính trầu tình
Trầu loan trầu phượng trầu 

mình với ta
Trầu này têm tối hôm qua
Giấu cha giấu mẹ 

đem ra dâng chàng”
Với sức mạnh thần kì của 

sợi tơ hồng mà ông Tơ bà 
Nguyệt đã ràng cột, họ dám 
bất chấp mọi ngăn trở của 
tâm lý, thói quen, định kiến, hủ 
tục xã hội, mạnh dạn đến với 
nhau, trao nhau kỷ vật ban đầu 
để nhớ về nhau trong những 
ngày xa vắng:

“Khăn xinh em đựng mồ hôi

Túi xinh em đựng có 
đôi miếng trầu”

Tất cả những gì người yêu 
trao trong mắt cô gái cũng đều 
đáng yêu. Tính từ “xinh” ở đây 
vừa chỉ phẩm chất kỷ vật, vừa 
là tình cảm trân trọng, nâng 
niu của cô gái đối với tặng vật. 
Đến đây, giá trị biểu cảm của 
kỷ vật không còn là một chiều 
thuần nhất nữa, nó không chỉ 
đi từ người trao đến người 
nhận, mà còn xuất hiện chiều 
ngược lại đi từ người nhận 
đến người trao. Chiếc cầu nối 
giữa hai tâm hồn đó là “khăn 
xinh”, “túi xinh”, “miếng trầu”.
Trong mắt người đang yêu lúc 
này kỷ vật dù là xoàng xĩnh 
đến mấy cũng hóa thành vàng 
thành ngọc, thành báu vật:

“Em ngửa vạt áo ra 
mà bọc trầu vàng

Để về đêm thương nhớ, 
để ngàn ngày chớ quên”

Khi đã ăn trầu người rồi thì 
dù ở đâu, làm gì lúc nào vẫn 
tưởng nhớ về nhau: 

“Đêm về vừa kéo cái chăn
Đã tưởng đến miếng trầu 

ăn ban ngày”
Và như thế, miếng trầu 

nghiễm nhiên đi vào tình yêu 
như một khúc nhạc không lời 
và từ tình yêu đi vào ca dao 
với tư cách là một kỷ vật gởi 
trao độc đáo:

“Một yêu em gởi miếng trầu
Hai yêu em gởi áo nâu về 

nhà”
Dẫu biết rằng miếng trầu 

không phải là kỷ vật có thể 
lưu giữ lâu dài, nhưng nó là 
kỷ vật thiêng liêng nhất. Nó 
khép lại chuỗi ngày yêu đương 
nhung nhớ đến ngơ ngẩn lòng 
để chuẩn bị mở ra cánh cửa 
của hôn nhân “miếng trầu nên 
duyên nhà người”. Trao miếng 
trầu cũng có nghĩa là trao 
duyên gởi phận, trao cả cuộc 
đời:

“Yêu nhau ăn một miếng trầu
Giấu thầy giấu mẹ 

trao sau bóng đèn”
Sức mạnh của tình yêu 

được biểu hiện trước hết ở sự 
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tự do. Trai gái yêu nhau và đi theo 
tiếng gọi của tình yêu, vượt qua 
lễ giáo phong kiến nghiệt ngã để 
tự định đoạt lấy duyên phận của 
mình. Từ chỗ tặng áo, tặng yếm 
họ mạnh dạn trao nhau miếng trầu 
như trao lời hẹn ước:

“Miếng trầu là miếng trầu trời
Quệt vôi em quệt cả lời 

trăm năm”
Có người không tán đồng 

miếng trầu là kỷ vật gởi trao mà 
coi nó chỉ là phương tiện, là hình 
thức để người ta chào mời, thăm 
hỏi. Thiết nghĩ, kỷ vật của tình yêu 
không nhất thiết phải là vật có giá 
trị sử dụng lâu dài như: khăn, áo, 
trâm cài… để rồi cho rằng miếng 
trầu không phải là kỷ vật gởi trao 
thì có lẽ chưa thật thỏa đáng. Đành 
rằng, miếng trầu chỉ dùng trong 
chốc lát nhưng ý nghĩa của nó thì 
sâu sắc vô cùng. Miếng trầu đã đi 
vào tâm linh, phong tục, tập quán 
của người Việt Nam. Bên cạnh 
“miếng trầu là đầu câu chuyện” 
còn là “trầu loan, trầu phượng, trầu 
mình, trầu ta”, trầu nên chuyện gia 
thất, kết nghĩa vợ chồng. Miếng 
trầu là tín hiệu của hôn nhân “quệt 
vôi em quệt cả lời trăm năm”.

Ngày nay, tùy điều kiện kinh tế 
cá nhân, trai gái tặng nhau những 
kỷ vật hiện đại như hoa, thiệp, 
sách, áo quần… sang hơn thì nữ 
trang, điện thoại di động... Song, 
không vì thế mà áo yếm, miếng 
trầu đi vào quên lãng. Nó vẫn sống 
mãi trong dòng đời bình dị, vẹn 
tròn qua bao thăng trầm của lịch 
sử và đời người. Nó vẫn xanh tươi 
và nồng thắm nơi đáy lòng những 
đôi lứa yêu nhau. Nó làm nên nét 
đẹp tâm hồn Việt Nam, văn hóa 
Việt Nam.

Th.S Trương Thị Mỹ Châu

Lan Hương để đôi chân mình lang 
thang trên con đường ở ký túc 

xá quen thuộc. Vậy là bốn năm sinh 
viên của cô đã trôi qua... Ghế đá vẫn 
lặng yên trải lòng cùng đêm vắng, nó 
lặng lẽ trò chuyện cùng những ngôi 
sao lấp lánh hàng ngàn năm tuổi trên 
bầu trời. Lan Hương cũng ngồi đó, 
đêm nay là đêm cuối cùng cô sống 
với cuộc đời sinh viên. Lan Hương 
là cô gái miền Tây nhưng mang một 
tình yêu tha thiết với mảnh đất Đà 
Lạt vì cô yêu hoa và muốn sống hết 
mình vì nó. Cô đang mang trong lòng 
nhiều nỗi bâng khuâng. Đứng trước 
ngưỡng cửa cuộc đời, cô không biết 
mình nên sống cho lý tưởng, đi theo 
đam mê hay bằng lòng với tương lai 
êm đẹp ở Sài Gòn cùng Thanh Tân 
– người anh học trên cô hai khóa, 
đang mong chờ trái tim cô mở lối. 
Giờ đây cô thấy khó khăn khi lựa 
chọn con đường tương lai của mình.

Lang thang qua từng dốc đồi Đà 
Lạt, ngắm nhìn những bông hoa 
trên từng con đường, Lan Hương 
như cảm nhận được từng hơi thở 
của những loài hoa ấy và cả những 
điều kỳ diệu mà nó đã mang lại 
cho cuộc sống này. Tốt nghiệp vài 
tuần, Lan Hương lên Đà Lạt du lịch 
trước khi về Sài Gòn bắt đầu công 
việc thư ký cho ông Giám đốc công 
ty Truyền thông và cũng là ông chú 
của Thanh Tân. Cô nghĩ mình đi để 
hết lý tưởng, đi để bằng lòng với 
một cuộc sống hoàn mỹ ở Sài Gòn 
như cha cô hằng mong muốn (với 
cô nó không có chút hương vị và rất 
tẻ nhạt). Nhưng khi đặt chân trở lại 
mảnh đất của ngàn hoa, lòng cô lại 

xao xuyến, những niềm mơ lại trỗi 
dậy và đam mê lại rạo rực trong tâm 
hồn cô. 

Ngắm nhìn những bông hoa 
trong vườn hoa Đà Lạt, đứng nhìn 
những chùm Pense rung rinh, Lan 
Hương thầm nghĩ, không biết chúng 
được trồng ra sao và chúng lớn lên 
như thế nào?

- Em thích hoa Pense à? – một 
người đàn ông bên cạnh hỏi Lan 
Hương, tay cầm máy ảnh – Xin lỗi 
vì anh đã chụp em một tấm ảnh mà 
không xin phép trước.

- Không! Em thích tất cả các loài 
hoa nhưng em ưu ái nhất là hoa Oải 
hương – Lan Hương cười, trả lời 
người đàn ông bằng giọng miền Tây 
mộc mạc.

- Ừm, Lavender một loài hoa 
mang nhiều ý nghĩa, nó vừa là sự 
nghi ngờ nhưng lại là đợi chờ một 
tình yêu, mùi hương thì thật nồng 
nàn, tinh khiết và là một loại thảo 
mộc đáng quý. Anh vẫn còn một 
cuộc hẹn ước mơ của mình với loài 
hoa này ở Pháp đấy.

Người đàn ông này làm Lan 
Hương hơi bất ngờ vì sự am hiểu 
của anh ta về loài hoa cô yêu thích, 
không hiểu sao khi nói chuyện với 
anh ta, Lan Hương cảm thấy thật 
gần gũi, cô cảm nhận được sự chân 
thành, một nghị lực và một cái gì 
đó phức tạp hơn nữa mà cô cũng 
không biết.

- Anh là nhiếp ảnh gia à, anh là 
người Sài Gòn phải hông?

- Không! Anh là kỹ sư sinh học. 
Em đoán đúng rồi, anh là người Sài 
Gòn, anh lên đây để làm một đề tài 
nghiên cứu của mình về sự sinh 
trưởng và phát triển của một số loài 
hoa, và… còn nhiều nhiều nữa. À 
em tên gì? Lên Đà Lạt để du lịch à?

- Dạ em tên Lan Hương, em lên 
đây để du lịch và … - Lan Hương hơi 
ngại ngần, không muốn chia sẻ với 
người đàn ông mới quen này những 
tâm tư của riêng cô.

- Lan Hương, tên đẹp đấy. Anh 
tên Trường Huy, em đừng ngại 
nếu không muốn nói cho anh nghe 
những gì riêng tư, ít ra anh cũng 
đoán trúng là em lên đây du lịch.

Chaân thaønh vôùi öôùc mô
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Trường Huy nhìn cô bé dễ 
thương bên cạnh mình với một cái 
nháy mắt lém lỉnh nhưng rất chân 
thật. Lan Hương nhận thấy ở anh 
một con người thật tinh tế, sâu sắc 
và… một cái gì đó phức tạp hơn nữa 
mà cô không nhận ra.

- Em rất thích hoa phải hông? 
Anh thấy em dành cho những đóa 
hoa một ánh nhìn thật là … là gì anh 
cũng không biết nhưng người yêu 
của em chắc cũng phải ghen tị với 
những đóa hoa này đấy.

Không hiểu sao Lan Hương lại 
đỏ mặt vì câu nói của Trường Huy, 
nhưng trong lòng cô lại không chút 
xao xuyến khi nghĩ đến Thanh Tân 
mà ngược lại cô chỉ thấy áp lực từ 
cha mình, ông ấy đã chọn Thanh 
Tân là chàng rể tương lai cho cô con 
gái út rồi.

- Rất vui khi được nói chuyện với 
anh, giờ thì em xin phép về trước, 
chiều nay em về lại Sài Gòn rồi.

- Ừm, OK tạm biệt em. Nhưng 
anh có thể xin số điện thoại không 
em gái.

Lên xe về lại Sài Gòn, Lan 
Hương cứ mãi nghĩ về người đàn 
ông tình cờ gặp trong vườn hoa, 
không hiểu sao cô lại cho số điện 
thoại một người mới quen như vậy. 
Cô bâng quơ nghĩ về những thứ 
“không hiểu sao” trên suốt quãng 
đường về lại “cuộc sống hoàn mỹ” 
mà cô đã chọn lựa.

Gần một năm trôi qua, công việc 
thư ký vẫn bình thường đối với Lan 
Hương, cô vẫn còn một bứt rứt, một 
ham muốn về ước mơ của mình, một 
ước mơ mà nhiều lúc cô tưởng mình 
đã muốn từ bỏ. Mỗi lúc như vậy, cô 
lại muốn nói chuyện với Trường 
Huy, một người anh, một người bạn 
mà cô có thể tâm tình.

- Em đã có quyết định gì về lời 
cầu hôn của Tân chưa?

- Vẫn chưa? Lý trí em bảo “đồng 
ý đi” nhưng con tim em thì cứ bối 
rối. Cho đến bây giờ, em vẫn không 
cảm nhận được anh Tân là người 
đàn ông mà em có thể chung sống ở 
tương lai. Anh ấy là người đàn ông 
tốt, em tin rằng người phụ nữ nào 
cũng muốn lấy người như vậy làm 
chồng. Nhưng… nhưng sao người 
con gái bình thường như em lại 
không biết nhận lấy hạnh phúc đó.

- Em không phải người con 
gái bình thường, em là một cô gái 

có ước mơ, có đam mê, có một tấm 
lòng chân thành nhưng em lại quá 
yếu đuối, em không dám đeo đuổi 
ước mơ của mình, không dám đứng 
lên làm những điều mình muốn dù 
những điều đó rất đúng đắn và rất ý 
nghĩa, em chỉ biết sợ mà thôi.

Lan Hương lặng lẽ ngồi nghe 
Trường Huy nói, cô rất hiểu những 
tức tối của Huy lúc này. Đã nhiều 
lần, Trường Huy bảo cô phải sống 
cho chính cuộc sống của mình, 
sống cho chính những mơ ước của 
mình, anh tin đó mới là cuộc sống 
mà người cha và vị hôn phu tương 
lai của cô muốn cô sống. Nhưng cô 
không có can đảm và cô cũng chưa 
bao giờ nói với họ những điều đó. 
Cô không dám nói với cha mình 
rằng cô rất yêu hoa, cô muốn sống 
và làm việc ở Đà Lạt, cô muốn tự 
tay mình làm nên một nông trại hoa, 
cô muốn nghiên cứu và viết sách về 
những loài hoa. Cô sợ sẽ làm cha 
buồn, cả đời cha cô đã vất vả với 
nghề nông, ông không muốn con gái 
của mình lại tiếp tục trồng trọt, ông 
muốn con mình sống sung sướng 
hơn và ông tin Sài Gòn là nơi như 
thế. Còn Thanh Tân, một người 
yêu cô chân thành, giúp đỡ cô rất 
nhiều, đợi chờ cô nhưng cô thấy 
mình mang một món nợ rất lớn với 
người đàn ông này hơn là cảm nhận 
về một tình yêu - trong sâu thẳm con 
tim, cô vẫn khao khát mong chờ sự 
rung động chân thành cho một tình 
yêu. Và hơn hết, cô sợ mình sẽ thất 
bại, sợ mình sẽ không vượt qua 
được những khó khăn, thách thức 
trên con đường chinh phục ước mơ, 
sợ phải một mình sống nơi vùng đất 
xa lạ mặc dù cô rất yêu thích nó, sợ 
phải đầu hàng với những chông gai, 
cô sợ, sợ… và sợ. Nên cô đã dễ 
dàng chấp nhận một cuộc sống hiện 
tại ở Sài Gòn. 

Chỉ từ khi gặp Trường Huy, một 
con người sống hết mình vì đam 
mê, bản lĩnh và đầy quyết tâm, một 

con người cho cô sự đồng cảm sâu 
sắc, tiếp thêm cho cô nghị lực và tạo 
cho cô một niềm tin vào chính mình, 
thì cô mới nhận ra những giá trị mà 
cuộc sống mình đang cần. Nhiều 
lúc, cô lại bâng quơ nghĩ, người đàn 
ông mà cô quen biết chưa bao lâu 
này sao lại có ý nghĩa trong cuộc 
sống với cô như vậy? Hay tại vì cả 
cô và anh đều mang một tình yêu 
với mảnh đất Đà Lạt, anh cũng 
mang ước mơ về một công trình 
nghiên cứu hoa tươi ở Đà Lạt, anh 
cũng muốn gắn bó cuộc đời mình 
trên mảnh đất này.

- Mai anh về lại Đà Lạt rồi, anh 
chỉ đi công tác ở Sài Gòn hai ngày 
thôi. Anh hiểu những bối rối của 
em, anh luôn ủng hộ em, em luôn là 
một cô bé dễ thương và chân thành 
giống như lần đầu tiên anh gặp em ở 
vườn hoa Đà Lạt. Nhưng anh cũng 
mong em hãy chân thành với chính 
bản thân mình nữa nhé em.

Ánh mắt của Trường Huy nhìn 
Lan Hương khi nói những lời tạm 
biệt ấy làm cô nhớ lại câu nói hôm 
đầu tiên gặp nhau anh đã nói: “Anh 
thấy em dành cho những đóa hoa 
một ánh nhìn thật là… là gì anh cũng 
không biết nhưng người yêu của em 
chắc cũng phải ghen tị với những 
đóa hoa này đấy”.

Và rồi một ngày, khi cảm xúc 
đã đong đầy, khi trái tim đủ lớn để 
quyết định, Lan Hương đã kể cho 
cha và cả Thanh Tân nghe những 
tâm tư thầm kín của mình. Cô thấy 
nét thoáng buồn trên gương mặt cha 
nhưng ánh mắt thì lại chan chứa 
tình thương. Cha cô im lặng, chỉ nói 
với cô rằng:

- Cha luôn ủng hộ và tin tưởng ở 
con, con gái!

Trên chuyến xe đưa cô lên mảnh 
đất ước mơ, Lan Hương lại bâng 
quơ suy nghĩ những thứ “không 
hiểu sao”,  nhưng lần này thì cô 
đã chân thành với cuộc đời mình. 
Vừa lúc đó, điện thoại của cô nhận 
được tin nhắn từ Thanh Tân: “Anh 
cảm ơn em vì tất cả và mong em sẽ 
thực hiện được ước mơ, hãy luôn 
dễ thương và chân thành em nhé, 
yêu em”.

Thủy Trúc
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“Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu” 

Beaconop

Chiếc thuyền giấy chở tuổi thơ đi rồi
Ta còn đứng nhớ hoài cơn sóng nhỏ
Cơn sóng nhỏ không trở thành bão tố
Ta bước vào đời với ước vọng lớn lao

Tình yêu đến như một giấc chiêm bao
Vẫn có nàng tiên ngồi trên thuyền giấy
Nắng không chỉ mang đến ta ngày ấy
Còn có lẵng hoa đầy hái dọc triền sông

Tình yêu là con thuyền trên sông
Con thuyền chở đầy mong ước
Gần tới biển, con sóng to hơn trước
Đẩy thuyền đi, bờ mỏi mắt nhìn theo

Biển đây rồi, con sóng cả dâng triều
Ta muốn thu hết cả xa khơi vào lồng ngực
Quả tim đập rộn ràng náo nức
Nhưng bờ đâu? Bến đợi là đâu?

Cơn mưa tan, đất rụng vàng hoa ngâu
Ta nhặt hết cùng cầu vồng bảy sắc
Cái gì đó làm ta ngây ngất
Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao?

Nghĩ tình yêu

Ta bước đi, lòng chẳng xôn xao
Cả đất trời bồng bềnh màu hoa tím
Từng cánh hoa bay trong bóng chiều bịn rịn
Hoa tím không tên, ước vọng chẳng lành

Ta lại đi giữa một vòm cây êm
Hương hoa sữa đến tự bao giờ thế
Khiến tim ta bồi hồi rưng lệ
Tiếc những tháng ngày hờ hững đi  qua

Tuổi thơ đi rồi, mãi mãi lìa xa
Chẳng bao giờ còn mong trở lại
Tim vẫn hát điệu vần khôn cưỡng lại
Tình yêu như sao mọc trên đầu 

Anh tặng em một chùm sao hoa
Em e  ngại để chùm sao rơi mất
Sao lại mọc như tình yêu chân thật
Nhấp nhánh, đợi chờ, im lặng, khổ đau

Thương con vịt lội giữa dòng sâu
Chỉ tìm mãi, tìm hoài chả thấy
Sông Ngân Hà chẳng bao giờ sóng dậy
Hai bờ vẫn một nỗi cách xa

Thương Nàng Bân rét cái rét tháng ba
Tình yêu là cái áo chồng chưa kịp mặc
Mưa rồi, mưa rơi như nỗi buồn phủ khắp 
Phủ khắp trần gian muôn vạn buồn  đau…

Biết đến bao giờ ta mới nói cùng nhau
Những lời của tình yêu âu yếm nhất
Như cỏ hoa  nói lời của đất
Ơi em yêu, niềm ước vọng của anh.

Bằng Việt
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Mối tình đầu
 

Mối tình đầu qua đi
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió lùa thổi mãi
Cành cây trút lá vàng
Khoác lên mình chồi biếc
Cứ mỗi độ thu sang
Gió rung cành tha thiết
 
Kì lạ, mối tình đầu
Như cây khô khát nắng
Tưởng là sẽ nói nhiều
Mà suốt đời im lặng.

Lê Phước Ninh

Sáng ngày 19/05, sau những 
ngày thi đấu diễn ra sôi nổi, 

căng thẳng, quyết liệt và đầy hấp 
dẫn, hội thao Sinh viên – Học sinh 
trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Tp HCM đã đi đến chặng đường 
còn lại, kết thúc chặng đường 
này chính là trận chung kết bóng 
đá nam. Đây là nội dung được sự 
quan tâm nhiều nhất của các đoàn 
khoa, trận đấu diễn ra giữa khoa 
Cơ khí Động lực (CKĐ) và khoa 
Điện-điện tử. Sau các hiệp thi đấu 
với tỉ số hòa 0 – 0, hai đội phải định 
đoạt bằng penalty đầy may rủi, với 
sự xuất sắc của các cầu thủ - đặc 
biệt là nhờ kinh nghiệm của thủ 
môn (đội tuyển trường), đội bóng 
đá nam khoa CKĐ - đã giành chiến 
thắng chung cuộc.

Ngay sau trận chung kết bóng 
đá nam, điều được mong đợi nhất 
trong hội thao là lễ tổng kết hội 
thao HSSV 2013, diễn ra từ ngày 
23/04 đến 19/05. Đồng thời chọn 
ra những cá nhân, đơn vị xuất sắc 
nhất để trao tặng huy chương, 
phần thưởng cho các thành tích 
của các vận động viên. 

Mở đầu buổi lễ là phần văn 
nghệ đầy hấp dẫn, sau đó là lời 
diễn văn bế mạc của đồng chí 
Lê Quang Bình-Phó bí thư đoàn 
trường, chủ tịch hội sinh viên 
trường. Đến dự buổi lễ có thầy 
Nguyễn Văn Quận - trưởng bộ 
môn giáo dục thể chất, Phó ban tổ 
chức, anh Nguyễn Lâm Toàn  - Bí 
thư Đoàn trường. Cũng trong buổi 
lễ, thầy Quận cho biết: “Hội thao 

năm nay diễn ra sôi nổi hơn, có 
nhiều bất ngờ hơn, được đầu tư 
cũng khá kĩ lưỡng, song vì vấn đề 
thời tiết cũng gặp phải khó khăn 
phải dời lại ngày thi đấu nhưng 
nhìn chung hội thao diễn ra thành 
công tốt đẹp”.

Giây phút mong chờ nhất 
cũng đã đến, đó là phần trao huy 
chương, phần thưởng trong sự 
vui mừng của các vận động viên, 
cổ động viên. Năm nay, hội thao 
có 15 đơn vị tham gia (8 môn thi 
đấu gồm 15 nội dung) trong đó 
có 8 đơn vị có huy chương. Giải 
nhất toàn đoàn gồm cúp vàng, cờ 
lưu niệm cùng một triệu đồng tiền 
thưởng được trao cho Liên chi hội 
sinh viên Ngoại trú (3 vàng, 3 bạc, 
4 đồng và 2 khuyến khích), khoa 
Điện-điện tử nhì toàn đoàn nhận 
cờ lưu niệm và tiền thưởng tám 
trăm ngàn đồng (3 vàng, 2 bạc, 2 
đồng và 2 khuyến khích), giải ba 
toàn đoàn trao cho liên chi hội Ký 
túc xá, nhận cờ lưu niệm và tiền 
thưởng năm trăm ngàn đồng (2 
vàng, 4 bạc, 5 đồng và 2 khuyến 
khích). Một số đội khác cũng 
nhận được giải: Cơ khí Máy (2 
vàng, 1 bạc, 3 đồng và 1 khuyến 
khích), Kinh tế (2 vàng,1 khuyến 
khích), Cơ khí đông lực (2 vàng), 
Chất lượng cao (1 vàng,3 bạc, 1 
đồng, 2 khuyến khích), Ngoại ngữ 
(1 bạc)… Buổi lễ kết thúc trong 
không khí vui mừng và đoàn kết 
của các đơn vị.

Huỳnh Phong

Leã beá maïc Hoäi thao 
sinh vieân - hoïc sinh naêm 2013

Buổi đầu
      

Cái gì buổi đầu cũng đẹp
Còn đẹp hơn trong mơ
Bông hoa đầu nở ra 
Có giọt sương ngơ ngác
Quả đầu mùa chín đỏ 
Gọi chim về nẻo xa
Con nghé lọt mẹ ra
Đôi mắt tròn rất ngộ

Cái hôn đầu e sợ 
Nhưng ngọt ngào, thơm lâu
Ôi, tình yêu ban đầu
Sẽ làm tôi nhớ mãi

Chế Lan Viên
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Sáng ngày 25/6/2013, đồng 
loạt 11 điểm tiếp sức mùa 

thi trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP Hồ Chí Minh đã ra quân 
tại các điểm thi của trường bao 
gồm: Trường CĐ Công Thương 
TP HCM, Trường CĐ Xây Dựng 
số II, Trường CĐ nghề Kỹ thuật 
Công nghệ Tp.HCM, Trường 
THKT Thực hành, Trường Trung 
cấp nghề Thủ Đức, Trường 
THPT Tam Phú, Trường THPT 
Ngô Thời Nhiệm, Trường THCS 
Lê Quý Đôn, Trường Trung học 
cơ sở Linh Trung, Trường Trung 
học cơ sở Tăng Nhơn Phú B, 
Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên Quận 9.

Ngày đầu ra quân, sau khi 
ổn định, các chiến sĩ đã bắt đầu 
ngay vào công tác khảo sát nhà 
trọ, lên phương án xử lý phân 
luồng giao thông trong các ngày 

diễn ra kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ, 
TCCN năm 2013. Màu áo tình 
nguyện lại xuất hiện trên các 
tuyến đường, khu phố để phục 
vụ các sĩ tử.

Lần thứ 2 tham gia chương 
trình, bạn Bùi Thị Ngọc An – Sinh 
viên năm 2 khoa Điện – Điện tử 
nhận định: “Năm nay, chiến sĩ 
nhiệt tình hơn nhiều so với các 
năm trước. Dù còn nhiều khó 
khăn về kinh phí tổ chức cũng 
như vật dụng, tuy nhiên các 
bạn vẫn rất hăng hái tham gia. 
Không có áo Tiếp sức mùa thi 
thì mặc áo đồng phục khoa tiếp 
sức, vẫn là sắc áo Sinh viên Sư 
phạm Kỹ thuật cả”.

Bạn Trần Thanh Sự, Phó 
Ban tổ chức chương trình cho 
biết: “Năm nay, số lượng thí 
sinh tăng đáng kể nên phát sinh 
các điểm tiếp sức mới. Điều này 

gây nhiều bất lợi cho các chiến 
sĩ vì gần như phải khảo sát toàn 
bộ địa bàn cả về đường đi, nhà 
trọ. Tuy nhiên cho đến thời điểm 
hiện tại, các chiến sĩ đã làm rất 
tốt công tác chuẩn  bị cũng như 
khảo sát các điểm. Rất hy vọng 
năm nay sẽ tiếp tục là một năm 
thành công của chiến dịch Tiếp 
sức mùa thi trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật TP HCM”.

Chương trình Tiếp sức mùa 
thi của trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 
2013 có sự tham gia của 1.186 
chiến sĩ tại 12 điểm thi của 
trường. Trong đó, điểm Ngã tư 
Thủ Đức là điểm quy mô cấp 
Thành phố (đã bắt đầu từ ngày 
2/6/2013). 

Nhẫn Long
Ảnh: CTV
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Hòa chung không khí nô nức ra 
quân chiến dịch tình nguyện 

hè của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Tp. 
Hồ Chí Minh, tối ngày 13/7 Đoàn 
Thanh niên – Hội Sinh viên Trường 
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hồ 
Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ 
ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa 
hè xanh 2013 (MHX) với Chương 
trình văn nghệ nguyên góp xây 
dựng nhà tình bạn Mùa hè xanh.

Đến tham dự buổi lễ có Ths. 
Nguyễn Thị Phương Hoa – Phó 
Bí thư Đảng ủy trường, chị Trần 
Hoàng Khánh Vân - Ủy viên ban 
Thường vụ thành đoàn, Phó ban 
mặt trận địa bàn dân cư thành 
đoàn, ThS Nguyễn Lâm Toàn – Bí 
thư Đoàn trường, anh Lê Quang 
Bình – Phó Bí thư, Chủ tịch HSV 
trường, Chỉ huy trưởng chiến dịch 
MHX, anh Phạm Viết Khang – Phó 
Chủ tịch HSV trường, Chỉ huy phó 
chiến dịch MHX. Ngoài ra, buổi lễ 
còn hân hạnh tiếp đón sự tham dự 
của các mạnh thường quân – đơn 
vị tài trợ chiến dịch: Thầy Satomura 
Ysuke - Phó Hiệu Trưởng trường 
Kaizen Yoshida School, đại diện 
công ty ESUHAI; Ông Trần Văn 
Hải – Phó chủ tịch hội Doanh 

nghiệp Thủ Đức – Giám đốc công 
ty TNHH Sản xuất Thương mại Hải 
Nam; Ông Đoàn Tất Linh đại diện 
đơn vị tài trợ nước uống cho chiến 
dịch MHX – Nhãn hàng trà xanh 
FGT; đại diện Ngân hàng BIDV chi 
nhánh Đông Sài Gòn.

Đây là năm thứ 20 trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 
tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh. 
Chiến dịch diễn ra từ ngày 13/7 
đến 12/8 thu hút sự tham gia của 
520 chiến sĩ trải dài trên 7 mặt trận: 
Mặt trận quốc tế: tỉnh ChamPar 
Sắc nước CHDC nhân dân Lào, 
6 mặt trận trong nước (huyện 
Sông Hinh – tỉnh Phú Yên; huyện 
Tuy Đức - tỉnh Đắk Nông; huyện 
Củ Chi; Quận Thủ Đức; Quận 9 - 
TP.HCM và tại trường). Tổng kinh 
phí hỗ trợ chiến dịch từ trường, 
thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh và 
các mạnh thường quân là hơn 
200 triệu đồng. Ngoài ra, chiến 
dịch Mùa hè xanh của trường còn 
nguyên góp 750 lá cờ tổ quốc tặng 
ngư dân 3 tỉnh duyên hải Miền 
Trung: Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú Yên.

Sau những tiết mục văn nghệ 
đầy sôi nổi, nghi thức trao cờ 

lệnh cho Ban chỉ huy chiến dịch 
diễn ra trong sự nô nức, háo hức 
của những chiến sĩ. Trong vai trò 
trưởng Ban Chỉ huy chiến dịch, 
phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Quang 
Bình đã gửi đến các chiến sĩ 
những lời chia sẻ mộc mạc, chân 
thành nhưng đầy ắp tình cảm và 
niềm tin nơi các chiến sĩ.

Chương trình còn có sự tham 
gia của các ca sĩ Nguyễn Phi 
Hùng, Ưng Hoàng Phúc, Phúc Bồ, 
Câu lạc bộ TCM, GUITAR… với 
những ca khúc về thanh niên, tuổi 
trẻ nhằm mục đích góp quỹ xây 
nhà tình bạn. 

Buổi lễ kết thúc với không khí 
vui tươi, háo hức của các chiến 
sĩ tình nguyện. Như vậy, chiến 
dịch MHX của Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã 
chính thức bắt đầu, các chiến sỹ 
MHX của chúng ta đã sẵn sàng 
để cống hiến sức trẻ cho đất nước 
với tinh thần “Chiến sĩ Mùa hè 
xanh Sư phạm kỹ Thuật Tp. Hồ 
Chí Minh hành động vì mái trường 
50 năm xây dựng và phát triển; vì 
thành phố văn minh – hiện đại – 
nghĩa tình”.             Huỳnh Phong

Ảnh: Minh Tấn
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Sáng ngày 11/8, tại đền tưởng niệm Bến Nọc – Quận 
9, phối hợp với Chi bộ Sinh viên 1, Ban Chỉ huy 

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2013 SPKT đã tổ 
chức Lễ kết nạp Đảng viên cho năm quần chúng ưu tú 
– là chiến sĩ Mùa hè xanh 2013 SPKT tham gia trực tiếp 
tại mặt trận Quận 9: Trần Minh Cảnh, Đào Văn Tú, Trần 
Văn Liêm, Nguyễn Thế Quân, Hoàng Văn Hiến.

Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Văn Rảnh – UVTV, 
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Tp Hồ Chí Minh; đ/c 
Nguyễn Thanh Đoàn – UV BTV, Trưởng Ban Thanh 
niên Trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch TT Hội Sinh 
viên Thành phố, Chỉ huy phó TT chiến dịch tình nguyện 
Mùa hè xanh 2013; đ/c Nguyễn Thị Phương Hoa – Phó 
Bí thư Đảng ủy SPKT cùng các đồng chí chi ủy, các 
Đảng viên của Chi bộ Sinh viên 1 và hơn 20 chiến sĩ 
Mùa hè xanh 2013 tại mặt trận Quận 9.

Trong không khí trang trọng, tôn nghiêm tại đền 
Bến Nọc, với lòng thành kính sâu sắc trước hương hồn 
của hơn 700 chiến sĩ, đồng bào vùng bưng sáu xã, 
năm Đảng viên đã đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, 
cờ Nước và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 
quá trình rèn luyện và học tập tích cực, nay, năm quần 
chúng ưu tú đã chính thức bước vào hàng ngũ Đảng, 
tiếp tục phấn đấu vì lý tưởng Đảng, không ngừng học 
tập và phát huy vai trò của người Đảng viên trẻ. Đây 
là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm của 
năm Đảng viên mới nói riêng và của tuổi trẻ SPKT nói 
chung. Chúc mừng năm Đảng viên mới, đ/c Nguyễn 
Thị Phương Hoa gửi gắm: “Tại nơi ý nghĩa và thiêng 
liêng này, các em đã chính thức bước vào hàng ngũ 
Đảng, đây là cơ hội để các em tiếp tục học tập và rèn 
luyện bản thân. Với tư cách mới, các em phải không 
ngừng nâng cao trình độ, phát huy vai trò Đảng viên, 
đoàn kết phát triển phong trào Đoàn Hội của Trường, 
tích cực tham gia xây dựng Đảng và xã hội theo mong 
muốn của chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Xanh Dương
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Sáng ngày 26/08/2013 đã diễn ra vòng 
chung kết cấp trường giải thưởng 

Holcim Prize 2013 tại phòng họp II – lầu 6 
TNTT do Công ty TNHH Xi măng Holcim 
Việt Nam tổ chức dành cho tất cả sinh viên 
đại học năm 3 trở lên. Cuộc thi là sự  tranh 
tài của bốn nhóm đề tài: Hệ thống cảnh 
báo kẹt nắp cống nước thải sử dụng năng 
lượng mặt trời; Nghiên cứu, tính toán, thiết 
kế, chế tạo trạm thu gom và quản lý pin, 
ắc qui đã qua sử dụng; Áp dụng quy trình 
thiết kế và phát triển sản phẩm vào chế tạo 
thiết bị thu gom bụi trong quá trình khoan 
tường; Nghiên cứu nuôi trồng tảo Chlorella 
làm nguồn nguyên liệu protein đơn bào cho 
con người. Với đề tài thiết thực và khả năng 
ứng dụng thực tế cao, nhóm đề tài Hệ thống 

cảnh báo kẹt nắp cống nước thải sử dụng 
năng lượng mặt trời do bạn Nguyễn Minh 
Đoan làm trưởng nhóm đã đạt giải nhất và 
theo kế hoạch sẽ tham dự giải chung kết 
liên trường vào ngày 19/10 tại trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành 
phố Hồ chí Minh.

Holcim Prize là một giải thưởng thường 
niên của Công ty TNHH Xi măng Holcim 
Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ năm 2009. 
Giải thưởng nhằm khuyến khích và tôn vinh 
những sáng kiến ứng dụng xuất sắc hướng 
đến phát triển bền vững trong ba lĩnh vực: 
phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, 
xây dựng bền vững.

Ngọc Phượng

Chung keát caáp tröôøng 
giaûi HOLCIM PRIZE 2013
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Đôi khi, không phải “đi lạc” mới 
là mất phương hướng, nếu bạn 

ngồi một mình, một chỗ, bạn không 
tư duy, không phấn đấu thì vẫn 
bế tắc, mệt mỏi, và mất phương 
hướng như thường. Như cá bơi ra 
biển lớn, ngày ra trường còn là một 
nỗi lo âm ỉ của mỗi cuộc đời.

“Lúc mới ra trường là cảm 
giác hoang mang, có khi sự tự do 
thoáng chốc bị lấn át bởi nỗi sợ 
bước hụt chân, chậm chân rồi lại 
đi lạc. Cụ thể là không biết mình sẽ 
làm gì, ở đâu, như thế nào?” – Bạn 
Tăng Văn Nam, SV khóa 08 khoa 
CKĐ tâm sự. Nếu các bạn chưa có 
định hướng nghề nghiệp trước thì 
giai đoạn này cực kỳ khó khăn. Áp 
lực chăng? Thực tế trong quá trình 
học chúng ta đã đương đầu với 
quá nhiều áp lực. Khối lượng bài 
học quá nhiều, học phí, nhà trọ, ăn 
uống… tạo thành một guồng xoay 
mà khi trải qua rồi bạn mới thấy 
mình chưa chuẩn bị cho tương lai 
là bao. Thậm chí khi đã xác định 
công việc từ trước, nhưng tới nơi 
xin việc rồi bạn bị đẩy ra bởi những 
thứ khắc nghiệt hơn: yêu cầu thời 
gian, bản lĩnh, quan trọng hơn 
là những bằng cấp kỹ năng. Một 
người chưa từng chấp nhận những 
khó khăn, thử thách trong quá trình 
thực hành, thử hỏi bạn vượt qua 
bằng cách nào? Có thể bạn phải 
chạy theo một hướng đi khác.

Cùng nỗi trăn trở đó, bạn Đinh 
Tuấn Vũ, SV khóa 09 khoa CNTT 
chia sẻ: “Mình dự định sẽ thi Cao 
học, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái 
gì đó. Sắp ra trường mà khi nghĩ lại 
mình học nhiều mà cứ như chưa 
biết gì. Mình muốn làm cuộc thử 
nghiệm xem kiến thức đã học khi 
áp dụng thực tế có phù hợp không. 
Phải có sự trải nghiệm, mình mới 
thấu hiểu được bản chất nó như thế 
nào.” Một kỹ năng quan trọng trong 
quá trình xin việc là Anh văn. Dù 
bạn có chuyên môn không giỏi, kết 
quả học tập không nổi bật, nhưng 
có khả năng giao tiếp bằng tiếng 
Anh là một lợi thế. Không những 

bạn phải trò chuyện được, việc tích 
lũy cho bản thân một vài bằng cấp 
Tiếng Anh quốc tế còn là một thẻ 
thông hành đắc lực hỗ trợ cho bạn 
trong mọi công việc. “Các công ty 
cần người có ngoại ngữ tốt, vì họ 
sẽ đào tạo bạn lại cho phù hợp với 
mục tiêu hoạt động của công ty. 
Khi được hẹn phỏng vấn, hãy nghĩ 
tới việc trả lời bằng tiếng Anh!” - Vũ 
cho biết thêm.

Tốt nghiệp chuyên ngành Anh 
văn Kỹ thuật, Lê Thị Hà - SV khóa 
08 hiện đang đảm nhận vị trí Quản 
lý tài liệu (Document control) cho 
công ty nha khoa Denta (TP.HCM) 
thuộc phòng Kỹ sư. Nhưng để đạt 
được vị trí và mức lương ổn định 
như hôm nay là quá trình đầy gian 
nan. “Tính cả hồ sơ tay và gửi qua 
e-mail thì mình có nộp chục lần vẫn 
chưa ưng ý. Vì học ngành này bạn 
vẫn có thể đi dạy, chỉ thực sự yêu 
nghề và chịu khó thì mới duy trì 
được “ánh sáng sư phạm”. Hoặc 
là phải thích ứng với môi trường 
mới một cách năng động, hoặc 
bị thụt lùi, nếu không muốn nói là 
thu nhập không đủ sống tại đất Sài 
Thành!” - Hà nhấn mạnh. 

Việc học một ngành, làm nhiều 
nghề cũng dường như quá quen 
đối với các tân Cử nhân hay Kỹ sư. 
Phạm Thị Hồng Thắm - SV khóa 
09 khoa CNM&TT dáng người 

đã bé nay càng gầy hao hơn sau 
những ngày dài trên công ty. “Từ 7 
giờ sáng đến 7 giờ tối, về đến nhà 
chỉ biết lăn ra ngủ!! Làm tăng ca 
còn có tiền về quê gửi mẹ, chứ làm 
hành chính thì sợ phải nhảy nhiều 
nơi…” - Nụ cười héo hon của Thắm 
làm chạnh lòng những ai còn ngồi 
trên ghế giảng đường…

Phải chăng để tìm được niềm 
hạnh phúc cũng có lúc mệt mỏi, đôi 
khi nó không còn đẹp đẽ như bạn 
từng vẽ nên. Hạnh phúc như những 
que kem buốt lạnh nhưng đầy mê 
hoặc đối với các bạn chưa từng biết 
đến sự đau đớn, hi sinh song hành 
cùng những mưu tính, lo toan làm 
sao để que kem của mình không 
bị tan chảy quá nhanh, cho tới một 
ngày mọi thứ trống rỗng, lặng thinh 
như không và vô vọng.

Những khoảnh khắc “lạc lối” 
đó bạn có thể lấy lại, có nhiều 
lắm những lối đi khác nhau, phức 
tạp và đa dạng. Nhưng điều quan 
trọng không phải bạn đã quyết 
định thế nào, mà cái quan trọng là 
bạn đã quyết định hay chưa? Mất 
phương hướng hay không cũng 
không quan trọng, tốt nhất bạn nên 
chọn đường đi cho mình, để khỏi 
phải ngồi yên trong cái “hố” cô đơn 
của bản thân.

Nhã Uyên.

Naëng loøng ngaøy ra tröôøng


