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Nguyễn Hoàng Nghĩa 

Phòng Công tác Chính trị 
 

Là người dân Việt Nam, chắc hẳn chúng ta ai nấy đều tự hào về đất nước 

Việt Nam mến yêu! Đó là niềm tự hào của một dân tộc với bề dày hơn 4000 

năm văn hiến, với biết bao chiến công lẫy lừng trong công cuộc chống giặc 

ngoại xâm để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc và bảo vệ toàn vẹn đất nước 

của bao thế hệ cha anh chúng ta! Niềm tự hào ấy sẽ tăng lên mãnh liệt khi bất 

kỳ một sự kiện quốc tế nào có xuất hiện hình ảnh lá cờ đỏ, sao vàng cùng lời 

bài hát Tiến Quân ca (tác phẩm để đời của nhạc sĩ Văn Cao đã được chọn làm 

Quốc ca Việt Nam)! Tại các đấu trường thể thao quốc tế, các cuộc thi và các 

kỳ Olympic quốc tế…đã có rất nhiều lần bài hát (hoặc bài nhạc) Tiến quân ca 

được trỗi dậy, vang rền khi chính những công dân đại diện dân tộc Việt Nam 

giành chiến thắng trong các cuộc thi đỉnh cao mang tầm cỡ quốc tế. Nó đem 

lại cảm giác tự hào và sung sướng cho bất cứ người dân Việt Nam nào chứng 

kiến những giây phút mà người đại diện của chúng ta đứng hiên ngang trên 

bục nhận thưởng, ngẩng cao đầu hát bài quốc ca Việt Nam! Những phút giây 

ấy, tuy ngắn ngủi nhưng lại là những giây phút thăng hoa nhất, vui mừng nhất 

và hãnh diện nhất. Hình ảnh người nhận thưởng hát vang bài quốc ca của dân 

tộc (đôi khi hát chưa rõ lời, hát chưa đúng nhạc) nhưng đã tô điểm thêm vẻ 

lộng lẫy, sự tự hào và nâng cao giá trị tấm huy chương. Thuộc lời bài quốc ca, 

hát được và hát đúng bài quốc ca của Việt Nam vừa là vinh dự, vừa là trách 

nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Từ ý tưởng đó mà một sự kiện đã được 

gầy dựng và đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm của Trường Đại 

học Cần Thơ suốt 30 năm qua. Sự kiện này đã được thầy cô giáo, sinh viên 

Nhà trường lưu truyền và gìn giữ đến nay đó là phong trào “Thi hát tập thể bài 
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Quốc ca Việt Nam”. Người truyền lửa và khởi xướng sự kiện này chính là Anh 

hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân (nguyên 

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; một nhà khoa học hàng đầu trong 

lĩnh vực nông nghiệp, một người thầy lớn trong công tác đào tạo lực lượng 

khoa học cho đất nước trong nhiều thập niên qua). 

Nhớ lại ngày ấy, vào một buổi sáng đẹp trời của mùa hè năm 1992, Thầy 

Xuân (Giáo sư Võ Tòng Xuân, lúc đó là Phó Hiệu trưởng, phụ trách trực tiếp 

Phòng Tuyên huấn - tên trước đây của Phòng Công tác Chính trị - bao gồm 

các lĩnh vực công tác: Tư tưởng chính trị, Văn hóa Văn nghệ, Thông tin Tuyên 

truyền) sau khi tham dự một hội nghị quốc tế ở Thụy Điển về, Thầy đã trực tiếp 

đến Phòng Tuyên huấn và vui vẻ kể một câu chuyện bên lề của Hội nghị quốc 

tế “…đi dự Hội nghị lần này Thầy có một kỷ niệm đáng nhớ, rất thú vị, đó là kỷ 

niệm có dấu ấn nhất sau nhiều lần đi tham dự Hội nghị quốc tế…”, Thầy hào 

hứng kể tiếp “…Sau ngày làm việc chính thức của Hội nghị, tối đó đại biểu 

được mời tham dự buổi tiệc chiêu đãi của Ban tổ chức, trong đó có phần tổ 

chức một mini games rất thú vị: đại biểu các nước sẽ trình bày bài quốc ca 

bằng ngôn ngữ của dân tộc mình! Cuộc thi được Ban tổ chức công bố đột 

ngột, nhưng mới, lạ và rất hấp dẫn nên tất cả mọi người đều hào hứng tham 

gia. Tuy nhiên, có những đại biểu trình bày rất tốt bài quốc ca của đất nước 

mình và cũng không ít đại biểu không thuộc hoặc không hát được trọn vẹn bài 

hát quốc ca…”, từ tình hình thực tế đó, sau khi về nước, Thầy Xuân ấp ủ ý 

tưởng là sẽ tổ chức cuộc thi hát quốc ca trong Trường Đại học Cần Thơ để từ 

đó mọi người thuộc, hát được và hát đúng bài Quốc ca của dân tộc mình. Sau 

khi suy nghĩ, đắn đo vài ngày, Thầy Xuân đã đến Phòng Tuyên huấn đặt hàng 

về việc tổ chức một cuộc thi hát tập thể bài quốc ca cấp Trường. Để thuận lợi 

cho việc tiến hành sự kiện này, Thầy đã sẵn sàng chi tiền túi ra 200 USD (lúc 

bấy giờ, tỷ giá ngoại tệ là 1 USD = 11.000 VNĐ) dành cho công tác tổ chức và 

trao giải thưởng. Thế là tháng 11/1992, tại Hội trường Rùa, Trường Đại học 

Cần Thơ cuộc thi hát tập thể Quốc ca Việt Nam (bài Tiến quân ca) được tổ 

chức lần đầu tiên trong phạm vi toàn Trường. Vì là lần đầu tiên tổ chức nên 
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nhiều người đọc thông báo rồi vẫn còn bỡ ngỡ, chưa biết sẽ dự thi như thế 

nào! Cuối cùng, chỉ có khoảng hơn mười tập thể đăng ký tham gia dự thi mùa 

đầu tiên. Tuy nhiên, cuộc thi đã thu hút được sự ủng hộ của rất nhiều khán giả, 

cổ động viên đến từ các đơn vị trong toàn Trường. Đây cũng là mốc lịch sử 

đáng nhớ vì sau khi tổ chức xong, “Hát tập thể quốc ca” đã được Nhà trường 

chọn làm Hội thi truyền thống, được tổ chức vào tháng 11 hàng năm. Cuộc thi 

này ngày càng thu hút được sự tham gia đông đảo của thầy, cô giáo và sinh 

viên trong toàn Trường. Báo chí cũng quan tâm, viết bài và đưa tin về hoạt 

động đầy ý nghĩa này của Nhà trường. Số tập thể dự thi hát quốc ca mỗi năm 

tăng dần rất nhanh.  

Theo thể lệ cuộc thi quy định, tối thiểu phải có từ 15 thành viên trở lên đối 

với tập thể cán bộ và tối thiểu 30 thành viên trở lên đối với tập thể sinh viên! 

Chuẩn bị bước vào cuộc thi, nhiều tập thể đã tập hợp lực lượng và tập sắp 

xếp đội hình trước cả tháng trời. Thật thú vị khi trong thang chấm điểm, Ban tổ 

chức chia ra nhiều tiêu chí: hát đúng nhịp, hát to, rõ lời, diễn cảm, giọng bè, 

đặc biệt là một số tiêu chí mà có lẽ ít cuộc thi nào chú ý đó là sắp xếp đội hình, 

trang phục và thực hiện nội quy sân khấu. Vì theo Ban tổ chức, hát Quốc ca 

không đòi hỏi sự trình diễn điêu luyện của từng cá nhân mà quan trọng là thái 

độ thành kính và tinh thần đồng đội, tính kỷ luật. 

Còn nhớ, lúc phong trào nở rộ nhất là vào những năm cuối thập kỷ 19, 

đầu thập kỷ 20; thời điểm đó, trung bình mỗi lần tổ chức có khoảng hơn 400 

tập thể đăng ký dự thi và xuất hiện những tập thể có hơn 100 sinh viên đăng 

ký dự thi (nhất là những lớp sinh viên thuộc Khoa Y Nha Dược, Trường Đại 

học Cần Thơ, có những tập thể lớp với sĩ số hơn 100 sinh viên đã đăng ký dự 

thi 100%). Nhớ lại khoảng thời gian những năm ấy, trước ngày khai mạc hội 

thi khoảng một tháng, khắp nơi trong khuôn viên trường, đi đâu cũng nghe 

“…đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…”, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn 

tiếng nhạc, lời ca và các nhóm, các tập thể với những bộ đồng phục nhiều màu 

sắc khác nhau, sinh động tạo nên một bức tranh nghệ thuật vô cùng độc đáo! 

Gần đến ngày khai mạc hội thi, bức tranh đó dần trở nên sinh động hơn. Nhiều 
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tập thể lớp đã “chịu chơi”, đầu tư tiền may đồng phục, rồi thì trang bị thêm nơ 

đeo, hoa cài áo, tập xếp đội hình…rất phong phú và đa dạng. Có thể nói những 

ngày tổ chức hội thi được xem như là ngày hội họp mặt của cả Trường. Đúng 

vậy, ngày ấy khắp nơi đi đâu cũng thấy bóng dáng những tà áo dài thướt tha, 

những nam thanh, nữ tú vẻ mặt sáng ngời, tự tin tham gia ngày hội lớn của 

Trường. Nhìn dòng người nườm nượp đổ về Hội trường Rùa đi thi hát quốc 

ca mà ngỡ là họ đang đi trẩy hội. Mỗi người đều có những suy nghĩ, cảm nhận 

riêng về ngày hội đặc biệt này! Một nữ sinh ngành Y (thuộc khoa Y Nha Dược, 

Trường Đại học Cần Thơ – lúc đó khoa Y Nha Dược chưa tách ra khỏi Đại học 

Cần Thơ) tâm sự “Em thích tham gia cuộc thi này đơn giản vì đây là dịp được 

thỏa thích diện bộ áo dài thướt tha này. Tụi em thiệt thòi hơn so với các bạn 

nữ sinh học sư phạm, chúng em học ngành Y nên quanh năm chỉ biết làm 

quen với áo Blu trắng, hiếm có dịp được mặc áo dài…”. Một nam sinh khoa 

Nông nghiệp lại hào hứng hơn “Mỗi khi nghe giai điệu bài quốc ca trỗi lên, 

được đứng trang nghiêm dưới cờ Tổ quốc để hát bài quốc ca của đất nước 

mình em cảm thấy rất tự hào! Qua từng lời ca, càng hiểu rõ hơn về lịch sử hào 

hùng của đất nước mình, càng thấy trách nhiệm của mình với quê hương, đất 

nước!”. Có thể thấy các bạn sinh viên tập hát rất nghiêm túc với nét mặt trang 

nghiêm, thành kính; một sinh viên tham gia dự thi tâm sự: “Chúng em ý thức 

được ý nghĩa thiêng liêng của bài Quốc ca nên khi hát ai cũng tự nhủ phải 

nghiêm túc, giữ tác phong chững chạc. Cuộc thi này là dịp để tuổi trẻ chúng 

em có dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha, niềm tự hào dân 

tộc!” và đã không ngần ngại kết luận “…Cũng từ lòng tự hào mỗi khi hát Quốc 

ca mà chúng em thấy mình cần phấn đấu nhiều hơn trong học tập và rèn luyện 

đạo đức, xứng đáng là những người con của đất nước thân yêu!”. Thời điểm 

đó, đúng ra sự kiện này phải được đưa vào sách kỷ lục của Tổ chức Kỷ lục 

Việt Nam vì số lượng thí sinh đăng ký dự thi hát tập thể quốc ca lên đến hơn 

10.000 người/đợt hội thi. Thật là một con số ấn tượng. Càng ấn tượng hơn khi 

năm nay (2022) đã là lần thứ 30 Nhà trường tổ chức cuộc thi “Hát tập thể quốc 

ca”; có lẽ con số này cũng đủ minh chứng Trường Đại học Cần Thơ là một 
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trong những trường đại học tổ chức thi “Hát tập thể quốc ca” có quy mô sớm 

nhất trên cả nước. Thật xúc động khi chứng kiến cảnh hơn 1500 sinh viên 

đứng nghiêm trang, hát hùng hồn bài quốc ca Việt Nam khi đồng hành cùng 

đội tuyển bóng đá Việt Nam trong các trận thi đấu các giải bóng đá quốc tế 

được truyền hình trực tiếp trên màn ảnh 300 Inches tại Hội trường Rùa. Hình 

ảnh này cũng không còn lạ trong thời điểm chuẩn bị tổ chức Hội thi “Tiếng hát, 

tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ” năm 2022 (tên gọi mới của Hội thi hát 

tập thể quốc ca). Thời điểm này, không khó để bắt gặp những nhóm sinh viên, 

những tập thể thầy, cô đang tập trung, miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho mùa 

thi mới trong dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) năm nay. Là 

sinh viên Đại học Cần Thơ, chắc hẳn chúng ta đều không quên những giây 

phút đáng nhớ từ ngày bước chân vào trường đến lúc ra trường: Giây phút 

“Hát quốc ca” trong ngày khai giảng năm học mới, đánh dấu ngày chính thức 

trở thành thành viên của Đại học Cần Thơ; rồi những lần hát quốc ca khi tham 

dự các lễ hội, sự kiện lớn, các kỳ đại hội...trong quá trình học tập tại Trường. 

Cuối cùng là giây phút hạnh phúc xen lẫn tự hào khi “Hát quốc ca” trong buổi 

Lễ trao bằng tốt nghiệp, đánh dấu thành công bước đầu trong hành trình phát 

triển của bản thân. Và mỗi lần được tham gia “Hát quốc ca” thì hầu như ai ai 

trong chúng ta cũng đều cảm thấy rất thiêng liêng, rất tự hào rất đáng trân 

trọng và thấy được trách nhiệm của bản thân. Cuộc thi hát Quốc ca của Trường 

Đại học Cần Thơ ngày càng có ý nghĩa, đã tạo cho thầy cô, viên chức, người 

lao động và sinh viên của trường thói quen tốt là hát Quốc ca mỗi dịp lễ chào 

cờ, một nét đẹp văn hóa đáng tự hào của Trường. 

Năm nay, dù đã 82 tuổi, đã đóng góp nhiều công sức cho quốc gia và 

quốc tế, đã nhận được nhiều phần thưởng danh giá trong và ngoài nước (như 

Danh hiệu Anh hùng Lao động (1985), Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (1999), 

Giải thưởng Ramon Magsaysay về Phục vụ nhà nước của Philipinnes (1993); 

Bằng tưởng lệ của Thủ tướng Canada (1995) về “Phụng sự và đóng góp vào 

khoa học thế giới”; Huy chương “Kỵ mã Nông nghiệp" của Bộ Nông-Lâm-Thủy 

sản Pháp (1996);  Giải “Cựu sinh viên xuất sắc nhất” của Đại học Philippines 
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tại Los Banos (2001), Giải thưởng Nikkei châu Á (2002) về Tăng trưởng vùng; 

Giải thưởng Derek Tribe về khoa học kỹ thuật Australia (2005); Bằng khen của 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản (2019) và gần đây nhất là nhận Huân chương Mặt trời 

mọc, tia sáng vàng và ruy băng cổ (2021) của Chính phủ Nhật Bản).  

Nay tuy tuổi đã cao, sức khỏe không còn sung sức như thời trai trẻ, nhưng 

Giáo sư Võ Tòng Xuân vẫn làm việc miệt mài, không ngơi nghỉ. Thầy luôn là 

tấm gương sáng cho lớp lớp học trò noi theo. Thầy vẫn dành toàn bộ thời gian 

còn lại để lội ruộng, băng đồng, để chia sẻ với nhà nông khắp vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long... và Thầy vẫn giành thời gian để trở về tham dự những sự 

kiện, lễ hội lớn của Trường Đại học Cần Thơ. Đặc biệt, Thầy cũng vừa trở về 

tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 và công bố thành lập 04 trường, 

01 khoa và 01 viện thuộc Trường Đại học Cần Thơ (ngày 10/10/2022) vào thời 

điểm hội thi do Thầy khởi xướng trước đây (tổ chức mỗi năm 01 lần) chuẩn bị 

khai mạc lần thứ 30. Vẫn con người ấy, vẫn không gian của Hội trường Rùa 

ấy, khi tham dự lễ khai giảng của Trường Đại học Cần Thơ năm nay, Thầy 

Xuân cảm thấy nghẹn ngào, xúc động khi đứng nghiêm cùng “Hát quốc ca” tại 

lễ khai giảng, nơi mà 30 năm trước Thầy đã thổi hồn cho phong trào thi hát 

quốc ca của Trường Đại học Cần Thơ! Cũng từ đó mà phong trào được nuôi 

dưỡng, lan tỏa và phát triển cho đến ngày nay. Từ phong trào này, nhiều thế 

hệ sinh viên Đại học Cần Thơ đã thuộc lòng bài quốc ca, hiểu được giá trị của 

con người thông qua từ lời của bài hát, để từ đó thấy được trách nhiệm của 

mình mà phấn đấu, vươn lên, đạt những thành tích đáng tự hào! Biết bao thế 

hệ sinh viên Đại học Cần Thơ đã lớn lên, trưởng thành từ ngôi trường thân 

yêu này. Thật tự hào khi được tham gia “Hát quốc ca” trong bất kỳ sự kiện nào 

của Nhà trường; giây phút đó là giây phút của hạnh phúc, của niềm tự hào, là 

trách nhiệm, là lời động viên vươn lên mạnh mẽ của những ai đã từng là sinh 

viên Đại học Cần Thơ! 


