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Trong bối cảnh toàn cầu hoá và thế giới bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 

thứ 4, vai trò của khoa học công nghệ (KHCN) trở thành nhân tố then chốt đối với sự 

tăng trưởng kinh tế và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Từ đó, đòi hỏi các trường 

cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH) phải thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo và 

chuyển giao KHCN, đóng vai trò chính trong mặt trận KHCN. Đội ngũ giảng viên (GV) 

tại các trường CĐ, ĐH phải thực sự là lực lượng nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ 

KHCN.  

Nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, Quảng Ninh có vị trí “địa chiến lược về chính 

trị, kinh tế“, là tỉnh duy nhất của Việt Nam hội tụ đầy đủ các điều kiện tự nhiên cho phát 

triển kinh tế, văn hóa - xã hội mang tính đặc trưng của Việt Nam như: rừng - tài nguyên 

khoáng sản - biển - du lịch - biên giới, thương mại... Nhận thức được tầm quan trọng của 

KHCN đối với đời sống kinh tế, xã hội, trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh luôn 

chú trọng trong việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất, góp phần làm 

tăng năng suất và giá trị sản phẩm. Hoạt động KHCN được đổi mới theo hướng ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ cao gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Công tác nghiên cứu khoa học đã phát huy hiệu quả trong các lĩnh vực sản xuất và đời 

sống.  

Vì vậy hơn bất cứ địa phương nào trong khu vực, trường Đại học Công nghiệp 

Quảng Ninh có vai trò to lớn trong việc đào tạo đội ngũ người lao động  có đủ đức và tài, 

ham học hỏi, sáng tạo, được chuẩn bị tốt kiến thức về văn hóa, kỹ năng chuyên môn 

thành thạo để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đội ngũ GV vừa 

là những người tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) vừa đào tạo nguồn nhân lực của 

tỉnh. Tham gia nghiên cứu khoa học không chỉ trực tiếp đóng góp vào sự nghiệp phát 

triển KHCN mà còn giúp đội ngũ GV nâng cao chất lượng giảng dạy và tình yêu nghề, 

yêu người, say mê với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng đó 

đội ngũ giảng viên đã luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học và 

đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Trong những năm gần đây, hoạt động NCKH tại trường ĐHCNQN đã được các GV 

quan tâm và sự đổi mới. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố, đăng trên 

các tạp chí khoa học uy tín. Trường ĐHCNQN đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công 

chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ. Toàn trường có 203 giảng 

viên, trong đó trình độ tiến sĩ  6 người, trình độ thạc sĩ  56 người, trình độ đại học  0 

người. Ngoài ra có    giảng viên đang làm nghiên cứu sinh (10 trong nước và    nước 

ngoài) và    giảng viên đang học thạc sĩ. 



Xác định KHCN đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, 

Trường đã và đang triển khai  5 đề tài cấp Bộ, 37 đề tài cấp trường, gần  5  bài báo đăng 

trên tạp chí khoa học có chỉ số trong và ngoài nước. Tham dự nhiều hội thảo và diễn đàn 

khoa học. Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Các 

nhiệm vụ này phục vụ trực tiếp cho các hoạt động quản lý, giảng dạy nâng cao chất lượng 

đào tạo của Trường, đồng thời góp phần giải quyết một số vấn đề của các ngành, địa 

phương. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn một số vấn đề bất cập tồn tại đối với hoạt động 

NCKH của GV các trường CĐ, ĐH nói chung và trường ĐHCNQN nói riêng.  

Thứ nhất, một số GV chưa nhận thức đúng và đầy đủ vai trò, lợi ích của các hoạt 

động NCKH đối với bản thân và nhà trường cũng như trách nhiệm trong công tác NCKH.  

Thứ hai, một số GV chưa thực sự nghiêm túc, say mê với hoạt động NCKH, nên 

tình trạng GV tham gia NCKH mang tính chất đối phó để cho có đủ giờ NCKH theo quy 

định còn khá phổ biến. 

 Thứ ba, nhiều GV thường có tâm lí e ngại tham gia NCKH, một số GV chưa có 

kinh nghiệm hoặc ít kinh nghiệm NCKH thường né tránh hoạt động NCKH bằng cách tập 

trung vào giảng dạy, lấy giờ giảng quy đổi sang giờ NCKH để không phải tham gia 

NCKH. Không ít GV nhiều năm chưa hoàn thành định mức giờ NCKH.  

Thứ tư, sự gắn kết giữa nghiên cứu và giảng dạy còn thấp. Một số GV theo đuổi 

hướng nghiên cứu khác xa với môn học do mình đảm nhiệm, nên việc thực hiện nghiên 

cứu nhằm bổ trợ cho nội dung giảng dạy chưa đem lại kết quả, nhiều GV ít cập nhật các 

kết quả nghiên cứu vào nội dung giảng dạy.  

Thứ năm, một số GV có năng lực NCKH tốt nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, do 

thiếu thời gian dành cho nghiên cứu. Nhu cầu và quy mô đào tạo của trường lớn, GV 

được phân công giảng dạy quá nhiều. Ngoài ra, GV còn phải tham gia một số hoạt động 

chuyên môn, hoạt động đoàn thể của trường và khoa, quản lí sinh viên... nên thiếu thời 

gian dành cho hoạt động NCKH, đồng thời môi trường NCKH ít được cải tiến cũng là 

nguyên nhân làm giảm động lực nghiên cứu của GV.  

Thứ sáu, trong hoạt động NCKH sự hợp tác của các GV giữa các trường CĐ, ĐH 

trong tỉnh còn hạn chế, chưa có nhiều nhóm nghiên cứu mạnh gồm thành viên là GV của 

các trường phối hợp với nhau để khai thác tốt các tiềm năng về KHCN của mỗi trường. 

Thực tế trên đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, phù hợp để đẩy mạnh hoạt 

động NCKH và phát triển công nghệ của GV Trường ĐHCNQN, đáp ứng yêu cầu của 

nhà trường và phát triển kinh tế xã hội của địa phương hiện nay. 

Trường ĐHCNQN cần thường xuyên nâng cao nhận thức cho giảng viên về nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học    

Các đơn vị trực thuộc trường cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức đúng và 

đầy đủ cho GV về vai trò và lợi ích của hoạt động NCKH đối với bản thân GV và đối với 



trường ĐH. Đồng thời, giúp GV xác định rõ để trở thành GV giỏi ở bậc ĐH thì cần tích 

cực NCKH. Nhiệm vụ chính của GV ĐH là hoạt động giảng dạy và NCKH, hai nhiệm vụ 

này bổ trợ lẫn nhau, gắn bó hữu cơ với nhau. Vì vậy, GV không nên chỉ tập trung vào 

một nhiệm vụ giảng dạy hoặc NCKH, mà có trách nhiệm thực hiện đồng thời cả hai 

nhiệm vụ này. Việc nâng cao nhận thức cho GV cần duy trì thực hiện thường xuyên 

thông qua các phương tiện truyền thông trên website, mạng xã hội, tạp chí, kỉ yếu, tập san 

của nhà trường, lồng ghép nội dung truyền thông trong các buổi họp, toạ đàm, nói chuyện 

chuyên đề để thu hút GV tham gia thảo luận về các chủ đề liên quan 

Xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi cho GV 

Nhà trường cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ NCKH. Đổi mới cơ chế, thể 

chế và xây dựng văn hoá tổ chức, biết học hỏi, tăng cường cải thiện môi trường hoạt động 

NCKH, xây dựng các nguồn lực để tăng cường tiềm năng NCKH. Môi trường nghiên cứu 

có thể tạm chia thành phần cứng (cơ sở vật chất) và phần mềm (cơ chế tổ chức, văn hoá 

NCKH, văn hoá nhà trường). Phần cứng của môi trường NCKH là các phòng thí nghiệm, 

nhà xưởng, trang trại thực nghiệm, các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, hệ 

thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thư viện cần đầy đủ và thuận tiện cho NCKH. 

Nhà trường cần tăng cường các giải pháp khuyến khích giảng viên NCKH và tạo 

môi trường học thuật. Tăng cường hợp tác NCKH trong và ngoài trường thông qua việc 

chia sẻ thông tin, thành lập các nhóm nghiên cứu... Tăng cường phối hợp với UBND tỉnh, 

Sở khoa học công nghệ, các doanh nghiệp để khai thác các đề tài nghiên cứu đáp ứng nhu 

cầu xã hội. Gắn hoạt động NCKH của Nhà trường với nhu cầu xã hội để tăng tính thực 

tiễn, giá trị của công trình khoa học. Tránh nghiên cứu những đề tài xa rời nhiệm vụ của 

Nhà trường, nhu cầu xã hội. Đồng thời, cần có cơ chế khen thưởng về vật chất, tinh thần 

thỏa đáng động viên GV tham gia NCKH. Nhà trường cần rà soát để xây dựng kế hoạch 

NCKH ngắn hạn và dài hạn. Tổ chức tốt việc giao nhiệm vụ khoa học cho đội ngũ GV có 

đủ năng lực để triển khai nghiên cứu. Cùng với đó, có kế hoạch kiện toàn, quy hoạch đội 

ngũ GV đảm bảo đủ chất lượng và số lượng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và 

NCKH hiện nay. 

Tỉnh Quảng Ninh cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nghiên 

cứu KHCN trong các trường CĐ, ĐH. Khoa học và công nghệ là động lực phát triển của 

quốc gia và mỗi địa phương. Khi khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, quốc 

gia, địa phương nào có tiềm lực khoa học tốt hơn sẽ phát triển nhanh hơn. Đặc biệt, trong 

bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, tốc độ phát triển của khoa học là hàm số mũ 

(các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó chỉ là cấp số cộng) thì quốc gia, địa phương nào 

bắt kịp tốc độ phát triển của khoa học sẽ phát triển rất nhanh, rút ngắn quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa. Ngược lại, không bắt kịp tốc độ phát triển thì quốc gia, địa phương đó 

càng tụt hậu về sự phát triển và bị các nước bỏ lại xa hơn. Do đó, cùng với giáo dục và đào 

tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng 

ta. Tuy nhiên, khi triển khai lại chưa tương xứng với quan điểm chỉ đạo. Khoa học và 



công nghệ vẫn chưa theo kịp sự phát triển nguyên nhân là chưa có cơ chế, chính sách hợp 

lý, còn nhiều rào cản hạn chế năng lực sáng tạo của đội ngũ các nhà khoa học. Do đó, 

cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh cần có chính sách đột phá về khoa học công nghệ để 

duy trì và tăng tốc sự phát triển. 

Tỉnh cần tạo điều kiện để KHCN phục vụ hiệu quả hơn nữa vào nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội. Có cơ chế huy động và quản lý tài chính cho KHCN; đẩy mạnh chính 

sách khuyến khích hỗ trợ các trường CĐ, ĐH NCKH. Ưu tiên nguồn kinh phí thường 

xuyên cho hoạt động nghiên cứu trong các trường CĐ, ĐH. Tăng cường nghiên cứu ứng 

dụng, trọng dụng và thu hút nhiều cán bộ khoa học có tâm huyết với địa phương. 

NCKH là hoạt động trí tuệ phức tạp, khó khăn, đòi hỏi trình độ tư duy khoa học và 

sáng tạo cao, cần có đủ động lực nghiên cứu để khơi dậy tiềm năng nghiên cứu và đánh 

thức năng lực nghiên cứu, nhằm tìm lời giải và tri thức mới cho các vấn đề đang đặt ra. 

Vì vậy, để kích thích và phát huy hiệu quả năng lực nghiên cứu, tính năng động, sáng tạo 

trong NCKH, tỉnh Quảng Ninh và các trường ĐH, CĐ cần thực hiện tốt các giải pháp và 

chính sách tạo động lực nghiên cứu cho các GV. Có cơ chế khuyến khích, động viên GV 

có thành tích cao trong NCKH. Trong đó, chú trọng đầu tư, đổi mới các giải pháp nuôi 

dưỡng các yếu tố tạo nên thành công trong NCKH của GV. Đây là những giải pháp cơ 

bản lâu dài và trước mắt quyết định thành công của NCKH với phát triển kinh tế xã hội ở 

tỉnh Quảng Ninh. 

 


