
ÔÛ moät nôi xa  xoâi
         chaéc Thaày raát vui

“hãy Cho Tôi MộT Cơ Chế !” 

Trong căn hộ tại một chung cư trên đường 
hoàng Đạo Thuý có nhiều bức ảnh chụp 
chung của thầy cô từ khi còn trẻ với những 
nụ cười và niềm vui sáng bừng trên gương 
mặt. dường như hình ảnh và tinh thần của 
Thầy vẫn còn hiện hữu rất sâu đậm trong 
không gian này. Lặng đi vì xúc động, cầm 
trên tay cuốn nhật ký viết tay đã ngả vàng 
của người chồng thân yêu, pgS.TS Trần Thị 
kim Chi nhớ lại:

vào năm 1993, gS. nguyễn văn Đạo đã 
chuyển vào công tác tại phân viện khoa học 
việt nam tại phCM. Thầy cô sống cuộc đời 
bình dị của những cán bộ khoa học bình 
thường. Cuối năm 1993, thầy cô ra hà nội 
ăn Tết. không ngờ chuyến đi này lại tạo một 
bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của 
gS. nguyễn văn Đạo.

Trong nhật ký của Thầy - như cô kim Chi 
chia sẻ “chỉ những việc rất quan trọng và 
phải suy nghĩ nhiều, anh ấy mới viết vào 

đây” - đã ghi lại sự việc này:

“ngày 23/2/1994, 9h00, anh quân (bộ 
trưởng bộ giáo dục và Đào tạo Trần hồng 
quân - pv) gọi điện hẹn đến nhà thăm và 
trao đổi công việc, hẹn chiều đến. 14h30-
15h30, anh quân đề nghị sang phụ trách, 
làm giám đốc Đhqg. Trao đổi với anh 
quân một số nét về các trường, cán bộ và 
quy hoạch cán bộ thì kết luận rằng xin để 
suy nghĩ, sẽ trả lời sau, lúc này còn nhiều vấn 
đề cần cân nhắc.

ngày 2/3/1994, buổi chiều, anh quân gọi 
điện thoại đến nhà đề nghị chấp thuận 
phương án hôm trước. anh quân đề nghị 
gặp sau giờ làm việc, sau rồi bận nên hẹn 
đến chiều thứ 6, 4/3/1994.

ngày 3/3/1994, buổi trưa anh quân gọi 
điện đề nghị hẹn sớm hơn vào chiều nay để 
ngày mai ban cán sự của Cp đã phải quyết 
định việc này.

17h30 – 18h15, gặp anh quân ở bộ giáo 
dục, anh quân tiếp tục trao đổi ý kiến về việc 
sang nhận nhiệm vụ ở Đhqghn. Ý kiến 
của tôi để cân nhắc thêm và đợi mọi việc ở 
Trung tâm rõ ràng, có quyết định của Chính 
phủ. anh quân đề nghị đưa lên Chính phủ 
các phương án để cùng cân nhắc. 

ngày 7/3/1994, lúc 16h45 đến 17h15, anh 
nguyễn khánh (nguyên phó Thủ tướng 
Chính phủ - pv)  gặp tại vp Cp.

15h chiều, anh Chuẩn gọi điện thoại đến 
nhà, anh khánh thông báo ý kiến của ban 
bí thư và ý kiến của Chính phủ để cử tôi làm 
gĐ Đhqg, nếu tôi đồng ý sẽ ra quyết định 
sớm. Tôi đề nghị cứ thong thả, đợi mọi việc 
của trung tâm xong xuôi đã. Tôi hỏi anh kiệt 
(Thủ tướng võ văn kiệt - pv) có ủng hộ việc 
tôi làm giám đốc không? anh khánh nói: 
anh kiệt ủng hộ mặc dù anh kiệt không 
hiểu rõ tôi bằng anh khánh. anh khánh 
khuyên tôi nên nhận và đây là việc quan 
trọng, là việc Chính phủ hết sức quan tâm. 
Tôi đề nghị cho lui lại một thời gian.

Chúng tôi đến thăm PGS.TS Trần Thị Kim Chi - người bạn 
đời của cố GS.VS Nguyễn Văn Đạo, Giám đốc đầu tiên 
của ĐHQGHN - vào khoảng thời gian kỷ niệm 20 năm 
Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN. Đã 

7 năm trôi qua kể từ khi Giáo sư qua đời nhưng những 
đóng góp có tính đặt nền móng của Thầy cho sự phát 

triển của mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực hiện đại 
đầu tiên của Việt Nam luôn được thế hệ sau trân trọng và 

ghi nhận. Câu chuyện của PGS.TS Trần Thị Kim Chi xoay 
quanh những trăn trở của GS. Nguyễn Văn Đạo trong 

những thời điểm khó khăn nhất của ĐHQGHN, về tầm 
nhìn của Thầy đối với cải cách giáo dục đại học… 

Thanh hà (thực hiện)
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ngày 11/3/1994, 10h sáng, anh quân gọi 
điện đề nghị gặp để trao đổi một số việc của 
Đhqg vào chiều nay”.

pgS. Trần Thị kim Chi cho biết: tuy là một 
cán bộ khoa học nhưng Thầy có thâm niên 
về giảng dạy đại học và rất tâm huyết với 
những vấn đề liên quan đến giáo dục đại 
học. năm 1981, sau khi đi trao đổi khoa học 
tại hơn 20 trường Đh của Mỹ, Thầy đã viết 
một bài báo trên báo nhân dân (số ra ngày 
9/11/1981) nhắc tới hai điều làm Thầy ngạc 
nhiên khi nghiên cứu mô hình quản lý ở các 
Đh của Mỹ: “nền giáo dục Đh ở Mỹ phát 
triển không theo một kế hoạch nhất định, 
chương trình đào tạo, Sgk, việc thi cử, bảo 
vệ luận án cũng do từng trường quy định. 
phần lớn, các trường Đh ở Mỹ dù là trường 
tư hay trường công thì Sv đều phải đóng 
học phí khá cao”. 

kinh nghiệm làm công tác quản lý cộng với 
những nhận thức mới mẻ ấy càng khiến 
Thầy nhìn thấy rất rõ những bất cập trong 
quản lý giáo dục Đh ở việt nam lúc đó. 
Muốn đáp ứng được đòi hỏi về chất lượng 
nhân lực xã hội cần phải có một cuộc cải 

cách triệt để trong giáo dục Đh, tức là phải 
thay đổi về “chất”, phương thức và nội 
dung đào tạo mà một nhân tố chủ yếu là 
vấn đề quản lý; phải trao quyền tự chủ và 
tự chịu trách nhiệm cho các trường Đh. vào 
lúc những ý tưởng về giáo dục đang độ 
“chín”, thì như một sứ mệnh, Thầy được 
yêu cầu xây dựng Đhqghn. Điều này thôi 
thúc Thầy bởi đây chính là nơi để Thầy thực 
hiện tâm nguyện. nhưng đây cũng chính 
là thử thách “một mất một còn”, bởi kinh 
nghiệm bao năm làm việc Thầy hiểu rằng 
mình phải đối mặt, phải đương đầu với một 
thành trì kiên cố của sự bảo thủ, của những 
quan điểm lạc hậu trong giáo dục Đh. 

Trăn trở rất nhiều về việc xây dựng mô hình 
tổ chức quản lý tại Đhqghn, Thầy vẫn 
thường băn khoăn trao đổi với cô: “phải xây 
dựng Đh thế nào mới phát triển được? phải 
tổ chức các hoạt động như thế nào để có 
thể tạo chuyển biến về lượng và chất ? nếu 
chỉ tập hợp các trường, thêm kinh phí đầu 
tư thôi thì cũng không thể tạo nên thay đổi 
về chất !”. 

Trong cuốn sách hồi ký “nhớ lại những 

ngày đầu gian khó”, Thầy viết “những băn 
khoăn của tôi xoay quanh những khó khăn 
của việc tổ chức một Đh theo mô hình hoàn 
toàn mới với tính tự chủ cao trong điều kiện 
của việt nam”. băn khoăn ấy hoàn toàn có 
cơ sở khi các điều kiện để xây dựng tính tự 
chủ cho đại học của việt nam bấy giờ còn 
rất khó khăn do những chậm trễ và trì trệ 
trong nhận thức và tư duy quản lý. 

khát khao có một cơ chế để làm việc, 
Thầy liên tưởng tới câu nói của nhà cơ học 
acsimet khi xưa “hãy cho tôi một điểm tựa, 
tôi sẽ bẩy được cả Trái đất này”, giờ đây, 
mượn lời ông, Thầy nói: “hãy cho tôi một 
cơ chế, tôi sẽ xây dựng thành công Đhqg 
!”. Một câu nói giản dị chứa đựng một ước 
mơ lớn, và đặc biệt chứa đựng sự kiên định, 
khẳng khái của một người lãnh đạo dám 
nghĩ, dám làm và dám đổi mới !

Đấu Tranh Cho Sự Tồn Tại Đhqghn

nếu tính tự chủ là tinh thần cốt lõi trong quá 
trình phát triển Đhqghn mà gS. nguyễn 
văn Đạo muốn hướng tới thì bản quy chế 
hoạt động đầu tiên của Đhqghn lại là sản 
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phẩm thể hiện rõ nét nhất tinh thần ấy. 
bản quy chế khiến Thầy trăn trở suy ngẫm 
nhiều trước khi bắt tay vào viết, vì Thầy hiểu, 
đây chính là điểm tựa cho sự phát triển của 
Đhqghn. 

Trong bốn tháng liền (4-8/1994), Thầy đã 
đích thân chủ trì và chắp bút xây dựng bản 
quy chế với sự tham gia đóng góp ý kiến của 
hàng trăm nhà khoa học của Đhqghn, kết 
hợp tham khảo nhiều bản quy chế của các 
trường đại học trong và ngoài nước. pgS. 
kim Chi kể: “viết đi viết lại, ngày đêm miệt 
mài, trong bốn tháng thì bản quy chế mới 
hoàn thành. Sức làm việc của Thầy Đạo thật 
“khủng khiếp”, nghĩ nhanh và viết nhanh 
!”.

Đến ngày 5/9/1994, Thủ tướng Chính phủ 
ký quyết định ban hành quy chế về tổ chức 
và hoạt động của Đhqghn với sự chấp 
nhận về cơ bản dự thảo do Đhqghn trình 
lên với những nội dung chủ yếu: Đhqghn 
được sử dụng con dấu mang hình quốc 
huy, được hoàn toàn quyết định quyền 
hợp tác quốc tế, được cấp các loại bằng cử 
nhân, ThS, TS. bản quy chế hoạt động đầu 
tiên cho Đhqghn đã tạo cơ sở nền tảng 
quan trọng cho sự phát triển của Đhqghn 
với tính tự chủ cao. 

Là người bạn đời, cũng là người cùng hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục, pgS. Trần Thị 
kim Chi luôn cho rằng mình rất may mắn bởi 
có điều kiện luôn ở bên cạnh và chia sẻ được 
nhiều điều trong công việc và chí hướng của 
gS. nguyễn văn Đạo. Chứng kiến những 
boăn khoăn, day dứt của chồng, cô càng 
thấu hiểu rằng trên thực tế, việc đấu tranh 
cho tính tự chủ của Đhqghn không suôn 
sẻ và đơn giản. Là người lãnh đạo cao nhất, 
lại là người tiên phong và “mở đường” cho 
một hướng đi mới, Thầy gặp áp lực đến từ 
nhiều phía. bởi “tự chủ Đh” quá mới nên 
khó chấp nhận với ngay cả những cán bộ 
làm công tác quản lý giáo dục, trong đó có 
cả những người thân thiết gần gũi với Thầy. 
Thậm chí, có những ý kiến nghi ngờ rằng 
thầy Đạo đang làm một điều gì đó cho riêng 
mình ?

những tâm huyết của gS. nguyễn văn Đạo 
đã nhận được sự ủng hộ của những người 
lãnh đạo cao nhất, trong đó có Cố Thủ 
tướng võ văn kiệt. Thủ tướng từng trao đổi 
trong một lần gặp mặt tại Đh FpT: “khi anh 
Đạo làm ở Đhqghn, tôi đã ủng hộ anh 
nhưng anh phải rất vất vả để đấu tranh cho 

sự tồn tại của Đhqghn, cho việc thực hiện 
được quy chế đó”.

 khi Đhqghn đang trong những ngày 
tháng đầu tiên của sự phát triển thì có một 
sự kiện khá "nghiêm trọng" xảy ra. Đầu 
năm 1999, trong đề cương cải cách giáo 
dục của bộ giáo dục và Đào tạo, phần liên 
quan đến các Đhqg đã đề cập đến vấn đề 
thu dấu quốc huy của Đhqghn, xoá bỏ 
hoàn toàn mô hình của Đhqghn. Trước 
cuộc họp về việc này một ngày, Thầy Đạo 
nhận được bản đề cương đó của bộ. như lệ 
thường, pgS.TS Trần Thị kim Chi đọc tài liệu 
trước giúp Thầy. Tối ấy Thầy về, cô thảng 
thốt: “anh Đạo ơi, thu quốc huy và xoá bỏ 
Đhqghn !”. gần như "vồ" lấy bản tài liệu, 
Thầy đọc và sau đó đã thức suốt đêm ngồi 
viết bản phản biện dự án này của bộ. Suy 
nghĩ và cảm xúc chất chứa đã khiến chỉ một 
đêm Thầy viết đến 40 trang giấy với những 
lời lẽ phản biện khoa học mà đanh thép. 

Một số cán bộ văn phòng Đhqghn 
chắc vẫn còn nhớ, ngay sáng hôm sau, 
gS. nguyễn văn Đạo đã huy động tất cả 
các thư ký đánh máy và đóng lại thành các 
tập tài liệu để buổi chiều phát trong cuộc 
họp. Đó là ý kiến phản biện chính thức của 
Đhqghn đối với ý tưởng cải tổ các Đhqg 
trong chương trình cải cách giáo dục của bộ 
giáo dục và Đào tạo.  

Thời điểm căng thẳng nhất là vào dịp cuối 
tháng 6/1999. ngày 22/6/1999, Thầy  Đạo 
nhận được tin dự án cải cách giáo dục của 
bộ đã được đưa lên cấp trên xem xét lần 
cuối để thông qua. 

Chiều 23/6/1999, rất đông cán bộ của 
Đhqghn đã đến nhà thầy cô với một tâm 
trạng buồn lo trĩu nặng. Lặng lẽ, không ồn 
ào, có lẽ hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết 
và sự ủng hộ hết lòng của cán bộ, nhân viên 
Đhqghn dành cho người lãnh đạo của 
mình được thể hiện sâu sắc mà tình cảm 
đến thế. Lật giở những trang tài liệu của 
Thầy về Đhqghn vào những ngày tháng 
ấy, ở trang ngoài cùng có đề một dòng 
chữ ngắn gọn mà rõ nét: “Đấu tranh cho 
Đhqghn !”. 

ngày 24/6/1999, Thầy Đạo lên đường đi 
họp ở bỉ. Trên máy bay có một đoàn của 
vp Chính phủ đi pháp. Trong số đó có một 
đồng chí rất ủng hộ Đhqghn đến gặp 
thầy Đạo, nắm tay Thầy và nói “hỏng mất 
rồi anh ạ !”. 

nhưng với sự đấu tranh bền bỉ của hai 
Đhqg và được sự ủng hộ của các vị lãnh 
đạo cấp cao, có uy tín và của các nhà giáo, 
các nhà khoa học tâm huyết với sự nghiệp 
giáo dục, ngày 11/7/1999, Thủ tướng phan 
văn khải đã triệu tập một cuộc hpj đặc biệt 
để thảo luận vấn đề liên quan đến Đhqg. 
quyết định cuối cùng của Chính phủ là: vẫn 
giữ và phát triển mô hình các Đhqg.

Thầy Đạo vui lắm ! kể chuyện với cô, Thầy 
nói: “Cuối buổi họp, một vị rất có trọng 
trách đã nói từ nay trở đi, ai muốn ra khỏi 
Đhqghn thì cá nhân đó ra đi còn tổ chức 
thì ở lại!”. Chặng đường gắn bó của gS. 
nguyễn văn Đạo với Đhqghn đã trải qua 
những giây phút cam go và kịch tính như 
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vậy đó !

 Đến những Tin vui …

ẩn trong những lời kể về gS. nguyễn văn 
Đạo và Đhqghn, chúng tôi cảm nhận 
được tình cảm yêu thương, trìu mến pha lẫn 
sự ngưỡng mộ và tin tưởng mà người bạn 
đời dành cho nhà khoa học và nhà quản lý 
nổi tiếng. Tự thừa nhận tính cách của mình 
đơn giản, hướng nội, dường như trái ngược 
với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán của Thầy - 
người có những phẩm chất bẩm sinh trong 
công tác quản lý, lãnh đạo mà càng trong 
những hoàn cảnh khó khăn thì tài năng ấy 
lại càng toả sáng. nhưng những khác biệt ấy 
dường như chỉ càng giúp cộng hưởng thêm 
sự gắn bó giữa hai người bạn đời có cùng 

mối quan tâm chung trong công việc và 
nghề nghiệp. “Tôi đã học được nhiều điều 
từ anh Đạo !” - pgS.TS Trần Thị kim Chi bộc 
bạch với chúng tôi. không chỉ là tính kiên 
cường và độc lập trong công việc, là sự vượt 
qua hoàn cảnh một cách quyết tâm và kiên 
định, cô còn học được ở Thầy tính nguyên 
tắc, tỉ mỉ và kiên nhẫn của một người làm 
khoa học. Trong ứng xử với đồng nghiệp và 
cấp dưới, Thầy rất nguyên tắc trong công 
việc nhưng luôn chu đáo và thấu hiểu.

hội trường 10/12 - nơi ghi dấu những sự 
kiện quan trọng của Đhqghn - vừa qua 
đã được đổi tên thành hội trường nguyễn 
văn Đạo. Đây là sự tri ân sâu sắc của các cấp 
lãnh đạo và các thế hệ thầy trò Đhqghn 

với những đóng góp của Thầy như là nhà 
lãnh đạo có công mở đường cho sự phát 
triển của Đhqghn. Mô hình đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực với tính tự chủ cao của 
Đhqg cũng được ghi nhận trong Luật giáo 
dục Đh 2012. Cuối năm 2013, Chính phủ 
vừa ban hành nghị định mới về Đhqg với 
những điều kiện rộng mở cho tương lai 
phát triển của Đhqghn. “Đây là vinh dự 
và là niềm vui rất lớn của gia đình chúng 
tôi, là thành quả của nhiều thế hệ thầy cô 
và sinh viên của Đhqghn, là tâm nguyện 
của Thầy Đạo lúc sinh thời. những điều mà 
Thầy mong mỏi và kỳ vọng về Đhqghn thì 
giờ đã đạt được. ở một nơi xa chắc Thầy 
rất vui…”.
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