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Không khó khăn lắm khi chúng tôi tìm đến gặp Thầy. Hầu như ngày nào Thầy cũng ở
trên trường từ 9 giờ sáng đến hơn 7 giờ tối. Với tất cả sự cởi mở chân thành, Thầy tiếp
chúng tôi trong phòng làm việc xếp đầy các công trình khoa học và các đề tài nghiên
cứu của Thầy. Chỉ là một buổi nói chuyện nhưng ấn tượng về Thầy đọng lại trong chúng
tôi còn nhiều hơn thế.
NGND, GS.TS Phạm Phụ sinh ngày 11/12/1937 tại Quảng Ngãi. Thầy tốt nghiệp trường
Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành “Công trình trên sông và trạm thuỷ điện” năm 1960.
Kể từ đây, Thầy bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình và cho ra đời nhiều công trình
có giá trị.
Phải kể đến đầu tiên là các công trình về thuỷ điệncủa Thầy. Chúng không chỉ có ý nghĩa
trong phạm vi quốc gia mà còn có ảnh hưởng lớn trong khu vực như: Tối ưu bậc thang
Thủy điện, Phản biện dự ánthuỷ điện Sơn La; Nghiên cứu khả thi bổ sung Thủy điện
Nam Thuen 2 của CHDCND Lào; Quy trình vận hành tối ưu hệ thống thuỷ điện Trị An Đa Nhim… Rất nhiều công trình thuỷ điện từ Bắc xuống Nam và một số công trình của
các nước láng giềng đã có đóng góp của Thầy, khi Thầy được cử biệt phái làm chuyên
viên của Việt Nam tại Ban thư ký, Uỷ ban Quốc tế Mê-kông tại Bangkok, Thái Lan.
Năm 1976, Thầy chuyển vào Nam và công tác tại trường Đại học Bách Khoa thành phố
Hồ Chí Minh. Nhiều sáng kiến về giáo dục đại học của Thầy đã được đưa vào áp dụng
ngay tại ngôi trường này. Có thể kể đến: chương trình “Đào tạo theo diện rộng”; lớp “Sư
phạm Đại học" cho các giáo viên tại trường Đại học Bách Khoa; thành lập khoa “Quản
lý công nghiệp”; chương trình “Thạc sĩ quản trị kinh doanh” cho các cử nhân kỹ thuật
- công nghệ lần đầu được tổ chức ở Việt Nam; môn học mới “Quản lý cho kỹ sư”…
Những sáng kiến của Thầy đã góp phần đưa trường Đại học Bách Khoa trở thành một
trong những trung tâm đào tạo đa lãnh vực. Bên cạnh đó, nhiều công trình và những bài
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viết của Thầy về kinh tế đầu tư, quản trị doanh nghiệp cũng có ý nghĩa lớn đối với việc
phát triển kinh tế nước Nhà trong thời kỳ mở cửa.
Những năm gần đây, Thầy quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại
học. Theo Thầy, mục tiêu giáo dục của chúng ta hiện nay đang bị lệch. Thầy nói: “Giáo
dục là: "học để biết, để làm, để sống với nhau và để làm người" chứ không phải học chỉ
để làm. Vấn đề cơ bản là hiện nay nhiều sinh viên học như một nghĩa vụvà có chịu khó
học, chứ chưa phải là "ham muốn biết", mà chỉ có "ham muốn biết" mới có thể "học
tập suốt đời". Còn việc cải cách giáo dục hiện nay thì mới ở mức chiến thuật, đối phó,
chứ chưa phải là một chương trình hành động có tính chiến lược. Nền giáo dục Việt
Nam, đặc biệt là giáo dục đại học phải được đổi mới một cách thực sự, phải làm sao
để phát huy được tiềm năng của con người Việt Nam”. Thầy còn nói nhiều về tình hình
giáo dục hiện nay. Chúng tôi thấy trong đôi mắt của thầy nỗi băn khoăn, trăn trở vì chưa
có hướng giải quyết thoả đáng để đưa nền giáo dục Việt Nam thoát khỏi tình trạng hiện
nay.
Hơn 40 năm theo đuổi sự nghiệp giáo dục, Thầy liên tiếp nhận được các danh hiệu cao
quý như giáo viên giỏi cấp bộ, chiến sĩ thi đua, Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân,
Huân chương Lao động hạng 3 … Chỉ trong vòng 8 năm (1994 – 2002), Thầy đã hướng
dẫn khoảng 40 luận án thạc sĩ, đề xuất nhiều giải pháp, nghiên cứu nhiều công trình phục
vụ cho giáo dục và đào tạo của Việt Nam. Thầy còn được mời tham gia nhiều hội đồng,
hội đoàn uy tín trong và ngoài nước. Thầy cũng được nhiều tổ chức quốc tế mời chủ trì
và tham gia nghiên cứu một số đề tài có liên quan đến Việt Nam như: Ảnh hưởng của
tự do hoá giá cả và cải cách thị trường đến nông dân và kinh tế nông thôn ở Việt Nam,
Phát triển tài nguyên con người phục vụ phát triển nguồn nước Đồng bằng Sông Cửu
Long,.. Nhưng phần thưởng cao quý nhất đối với Thầy có lẽ là tình cảm của các thế hệ
học trò. Khi được hỏi về phương châm sống cũng như bí quyết thành công, Thầy cười:
“Chẳng có bí quyết gì cả. Đơn giản là tôi luôn say mê, tận tụy với công việc và thích sự
mới mẻ, luôn muốn làm những gì có ích cho cuộc sống, cho xã hội. Tôi luôn thích đứng
ở biên giới: bước tới thì phạm luật, mà lùi lại thì là tầm thường”. Và những việc Thầy
đã làm đủ để chứng minh điều đó.
Một con người lúc nào cũng miệt mài với hết công trình này đến công trình khác nhưng
Thầy vẫn có những phút giây riêng trong thế giới văn chương nghệ thuật, Thầy đọc làu
làu cho chúng tôi nghe những đoạn văn xuôi dài tả cảnh thôn quê trong tác phẩm “Con
trâu” của Trần Tiêu, rồi cả những câu thơ thật bay bổng, lãng mạn khiến chúng tôi tròn
mắt ngạc nhiên.
Một buổi trò chuyện không đủ để chúng tôi hiểu hết về con người của Thầy – một người
đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Vài dòng viết đây chỉ
là sự bày tỏ lòng ngưỡng mộ của một thế hệ trẻ đối với một người Thầy đáng kính.
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NGND PHẠM PHỤ:
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Ngày vào ngành giáo dục, đào tạo: 5/9/1959.
Học vị: Tiến sĩ (1980). Chức danh: Giáo sư (1992)
Danh hiệu: Nhà giáo Ưu tú (1990), Nhà giáo Nhân dân (2002).
Biệt phái làm chuyên viên của Việt Nam tại Ban thư ký, Ủy ban quốc tế Mêkông, Bangkok, Thái Lan (3/1986 – 12/1988).
Trưởng khoa Quản lý công nghiệp, trường ĐH Bách Khoa,ĐHQG TP.HCM
(1991 – 1996).
Đại biểu Quốc hội (1992 – 1997).
Chủ tịch hội đồng quản trị, Ban Quản lý dự án khu Công nghệ cao TP.HCM
(1997 – 1999).
Phó trưởng ban, Ban quản lý các khu công nghiệp – khu chế xuất TP.HCM
(1996 - 2000).
Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MSM) liên kết với
Hà Lan (từ 1999 đến nay).
Thành viên của nhiều hội đồng, hội đoàn như: hội đồng chỉ đạo SAV, hội đồng
cố vấn Trung tâm Viện công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV), Hội hữu
nghị Việt Nam – Đông Nam Á của TP.HCM, hội đồng khoa học kinh tế – quản
lý của Bộ xây dựng, hội đồng phong học hàm quốc gia liên ngành Xây dựng –
Thuỷ lợi – Cầu đường,... và nhiều hội đồng thẩm định dự án Quốc gia.
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