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Nam đã quan tâm hơn đến nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số 

bất cập trong hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên đại học. Bài viết này 

nhằm phân tích một số bất cập và hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học của 

giảng viên đại học tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy hoạt 

động nghiên cứu khoa học của giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công 

nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá và thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4.0, 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 quốc gia. Từ đó, đòi hỏi các trường đại 

học (ĐH) và học viện, (sau đây gọi chung là trường ĐH) cần 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 ĐH phải thực sự là lực lượng nòng cốt 

để thực hiện các nhiệm vụ KHCN đó. Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu 

khoa học (NCKH) đã được các GV ĐH quan tâm và cải thiện tích cực hơn so với giai 

đoạn trước, từ năm 2014-2018 kết quả NCKH của Việt Nam được công bố trên các tạp 

chí quốc tế tăng gấp hơn 2 lần, đó là bước tiến nhảy vọt trong NCKH của chúng ta. Tuy 

nhiên, Việt Nam mới chỉ đứng thứ 5 trong khu vực ASEAN về công bố khoa học quốc tế, 

để đuổi kịp các quốc gia trong khu vực về KHCN là việc không dễ dàng. Thực tiễn cho 

thấy vẫn còn một số vấn đề bất cập tồn tại đối với hoạt động NCKH của GV đại học, yêu 

cầu cần được nghiên cứu làm rõ và đề ra những giải pháp đồng bộ, phù hợp mới có thể 

đẩy mạnh hoạt động NCKH của GV đại học, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN 

của trường ĐH, của xã hội và đất nước trong bối cảnh hiện nay. 

2. Một số bất cập và hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 

đại học 

Trong những năm qua, bên cạnh những thành tích đạt được đáng khích lệ về hoạt 

động KHCN, khối các trường ĐH vẫn còn tồn tại khá nhiều vấn đề bất cập, hạn chế, cụ 

thể như sau: 

2.1. Một số bất cập trong chính sách, tổ chức và quản lí khoa học công nghệ của Nhà 

nước 

Một nghịch lí hiện nay là trong khi một số đề tài, dự án thiếu vốn triển khai, nhưng 

ngân sách cho KHCN lại không chi tiêu hết. Tỉ lệ đầu tư ngân sách cho khoa học những 



năm gần đây có xu hướng giảm. Luật và các văn bản dưới luật quy định chi 2% ngân 

sách cho khoa học và công nghệ, mức chi này so với một số quốc gia khác trong khu vực 

là còn thấp. Tuy vậy, từ năm 2001 đến nay, năm cao nhất mới chi được 1,8% ngân sách 

và đang có xu hướng giảm dần. Ngân sách đầu tư cho hoạt động KHCN của ngành Giáo 

dục còn thấp, trong khi đội ngũ nhà khoa học trong ngành ngày càng tăng, chiếm trên 

50% tổng số nhân lực KHCN của cả nước; số lượng sản phẩm KHCN của các trường ĐH 

đóng góp cho tiềm lực KHCN quốc gia là khá lớn. Trong giai đoạn 2011-2015, ngân sách 

dành cho KHCN cấp cho ngành Giáo dục là trên 1.200 tỉ, trong khi con số này của Viện 

Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là gần 1.400 tỉ và Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam là hơn 2.800 tỉ đồng [2]. Bên cạnh đó, việc chỉ đạo và tổ chức triển khai 

chính sách quản lí KHCN, phương thức tổ chức NCKH ở các cấp vẫn còn bất cập, thủ tục 

hành chính còn phức tạp; thực hiện chính sách khoán theo sản phẩm KHCN, nhưng còn 

yêu cầu nhà khoa học liệt kê quá chi tiết. 

2.2. Những bất cập và hạn chế của trường đại học  

Hiện nay, môi trường hoạt động NCKH ở nhiều trường ĐH chưa được cải tiến 

nhiều để tạo động lực nghiên cứu cho GV; Chính sách quản lí, hỗ trợ, đầu tư, khuyến 

khích, khen thưởng, bồi dưỡng đội ngũ nhà khoa học để phát triển NCKH của một số 

trường ĐH vẫn còn ít nhiều bất cập. Thủ tục đấu thầu, phê duyệt, lập dự toán và thanh 

toán các đề tài, dự án nghiên cứu chưa thuận tiện và còn mất nhiều thời gian nên chưa 

khai thác tốt tiềm năng KHCN; Về mô hình, cơ cấu tổ chức và quy mô đội ngũ GV của 

các trường ĐH của Việt Nam còn nhỏ và thiếu sự phối hợp liên ngành, nên chưa phát huy 

được các ưu điểm và tiềm lực KHCN trong hoạt động NCKH so với mô hình đại học đa 

ngành (university) của thế giới. Vì thế, các trường ĐH của chúng ta rất khó cạnh tranh 

trong các bảng xếp hạng ĐH quốc tế. 

Thực tiễn cho thấy, nhiều trường đại học của Việt Nam chưa thực sự gắn kết đào 

tạo sau đại học với hoạt động NCKH của nhà trường. Các học viên cao học và nghiên 

cứu sinh(NCS) là nguồn nhân lực KHCN chưa được các trường ĐH quan tâm khai thác 

để tăng cường hoạt động NCKH của nhà trường; chưa gắn kết đào tạo sau đại học với 

hoạt động NCKH và thực tiễn ứng dụng KH&CN tại các địa phương, doanh nghiệp. Các 

hoạt động NCKH của học viên và NCS chủ yếu là những hoạt động NCKH chính khoá 

nằm trong chương trình đào tạo, các hoạt động NCKH ngoại khoá còn tương đối hạn chế. 

Tại Hội nghị “Đẩy mạnh hoạt động KHCN trong các cơ sở giáo dục ĐH giai đoạn 

2017-2025”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng: “Thực tế hiện nay, thời 

gian, sức lực của GV các trường ĐH phần lớn dành cho đào tạo, còn phần NCKH đều 

được xếp sau. Không chỉ ở mỗi GV, tại nhiều trường ĐH, phần NCKH rất mờ nhạt, mà 

thời gian phần lớn dành để bàn về quy chế tuyển sinh, đào tạo quá nhiều…” [2]. 

Trong hoạt động NCKH sự hợp tác giữa các trường ĐH trong nước còn hạn chế, 

chưa có nhiều nhóm nghiên cứu mạnh gồm thành viên là GV của nhiều trường phối hợp 

với nhau để khai thác tốt các tiềm năng về KHCN của mỗi trường, chia sẻ dữ liệu và kết 



quả nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề nghiên cứu liên ngành; Còn thiếu sự hợp 

tác giữa các trường ĐH trong nước trong việc sử dụng chung nguồn lực, các trang thiết bị 

và cơ sở vật chất NCKH được Nhà nước đầu tư; Hợp tác quốc tế của các trường về 

KHCN còn ít hiệu quả; đóng góp của các nhà khoa học quốc tế còn rất hạn chế, một số 

trường ĐH hầu như không có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế vào các đề tài, đề 

án, dự án; Sự hợp tác giữa các trường ĐH và các doanh nghiệp về KHCN và ứng dụng 

kết quả nghiên cứu chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

2.3. Một số bất cập và tồn tại trong hoạt động nghiên cứu của giảng viên đại học  

Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, có khá nhiều bất cập và tồn tại trong hoạt động 

NCKH của GV đại học. Trong đó, có một số điểm tồn tại chủ yếu trong hoạt động NCKH 

của GV, cụ thể là:  

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, phần lớn GV ĐH chưa thực sự nghiêm túc, say mê với hoạt động NCKH, 

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

theo quy định còn khá phổ biến.  

Thứ ba, một số GV thường có tâm lí e ngại tham gia NCKH. Tại một số trường ĐH, 

các 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 theo quy định chung.  

Thứ tư, Một số GV đại học còn tương đối hạn chế về năng lực NCKH. Năng lực 

NCKH của GV chính là yếu tố quan trọng nhất và là yếu tố tiền đề tạo nên thành công 

trong hoạt động NCKH của mỗi GV. Việc bồi dưỡng năng lực NCKH phụ thuộc vào cá 

nhân GV và môi trường NCKH của đơn vị và trường đại học. Một vài khía cạnh phản 

ánh thực trạng trên là, nhiều GV đại học còn hạn chế trong việc đăng các công bố khoa 

học trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, đặc biệt là tỷ lệ GV có 

công bố trên các tạp chí quốc tế ISI-SCOPUS còn rất khiêm tốn; Một số GV là đồng tác 

giả đứng tên trong đề tài KH&CN hoặc bài báo khoa học và có hoàn thành giờ NCKH 

theo quy định, nhưng mức độ tham gia vào công trình nghiên cứu chưa đáng kể; Một số 

công trình nghiên cứu có chất lượng, hàm lượng khoa học  và chỉ số nghiên cứu chưa 

cao,... 

Có nhiều nguyên nhân của vấn đề này, trong đó có hai nguyên nhân chủ yếu là: 

Việc tuyển dụng GV và quá trình quản lý hoạt động của GV phần nhiều các trường ĐH 

tại Việt Nam vẫn còn coi trọng tiêu chí năng lực giảng dạy hơn năng lực nghiên cứu; Môi 

trường NCKH của đơn vị và nhà trường chưa tốt và ít được cải tiến. 

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…; 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. 

3. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học 

3.1. Tăng cường nâng cao nhận thức cho giảng viên  

Trường ĐH và 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 GV ĐH là nhà khoa học, 

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 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, kỷ 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 các GV tham gia thảo luận về các chủ đề liên quan. Trong các buổi tập huấn 

bồi dưỡng về kĩ năng và phương pháp NCKH cho GV cũng cần nhấn mạnh đến trách 

nhiệm của GV, vai trò và lợi ích của hoạt động NCKH đối với GV, người học và trường 

ĐH, để đảm bảo tất cả GV và nhất là những GV trẻ đều nhận thức đúng và đầy đủ về vai 

trò, lợi ích và trách nhiệm của GV đối với hoạt động NCKH. Việc truyền thông nâng cao 

nhận thức cho GV cần được triển khai thường xuyên để đảm bảo các thông tin tới được 

các thế hệ GV trẻ. Cần lưu ý, việc truyền thông chỉ có thể đạt hiệu quả khi thực hiện liên 

tục trong nhiều năm để tạo được sự chú ý và từng bước tạo nên sự thay đổi trong nhận 

thức và quan điểm của mỗi GV, bởi khó có thể thay đổi nhận thức của mỗi người trong 

một sớm, một chiều. GV có nhận thức đúng về NCKH thì mới có hành động và mục tiêu 

đúng để phấn đấu, học hỏi, tự nguyện tham gia hoạt động NCKH một cách tích cực, sáng 

tạo. 

3.2. Tác động và nuôi dưỡng các yếu tố tạo nên thành công trong nghiên cứu khoa 

học của giảng viên  

Có nhiều yếu tố tạo nên thành công trong NCKH, trong đó bao gồm cả các yếu tố 

khách quan và yếu tố chủ quan của nhà khoa học. Có 03 yếu tố chính tạo nên sự thành 

công trong NCKH là: năng lực nghiên cứu, động lực nghiên cứu và môi trường nghiên 

cứu tốt. Từ đó, ta có thể đưa ra công thức để dẫn đến thành công trong NCKH là: Năng 

lực nghiên cứu + Động lực nghiên cứu + Môi trường nghiên cứu tốt = Thành công trong 

NCKH [9]. Vì vậy, Nhà nước, nhà trường cần phải đầu tư, tác động thoả đáng vào ba yếu 



tố này để tạo ra điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học nói chung và GV nói riêng đạt được 

nhiều thành công hơn trong hoạt động NCKH. Mỗi GV cũng cần chủ động đầu tư vật 

chất, công sức, thời gian cho các yếu tố này và biết nuôi dưỡng lòng đam mê NCKH, trau 

dồi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực NCKH và tự tạo động lực nghiên 

cứu bên trong nhằm đạt được nhiều thành công hơn trong hoạt động NCKH. Cụ thể là 

cần triển khai đồng bộ 03 giải pháp sau: 

Thứ nhất,nâng cao năng lực nghiên cứu cho GV. Năng lực nghiên cứu là tổng hợp 

các yếu tố tri thức, trình độ tư duy, kinh nghiệm và kĩ năng nghiên cứu, nó phản ánh khả 

năng kết hợp tri thức, tư duy, kinh nghiệm và kĩ năng nghiên cứu vào hoạt động nghiên 

cứu. Để đạt được thành công trong NCKH, trước hết GV cần có năng lực nghiên cứu. 

Đây là yếu tố tiền đề có vai trò quan trọng nhất giúp nhà nghiên cứu đạt được thành công 

trong NCKH. Vì vậy, trường cần có chiến lược phát triển KHCN, trong đó có chiến lược 

nâng cao tiềm lực KHCN của trường, với trụ cột là nâng cao năng lực nghiên cứu cho 

GV, thường xuyên quan tâm và có chính sách bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu 

cho GV, tạo nhiều hoạt động NCKH cho GV tham gia, có chính sách phân công GV có 

kinh nghiệm dẫn dắt, bồi dưỡng các GV trẻ, tạo điều kiện cho các GV trẻ tham gia thực 

hành nghiên cứu, tham gia các nhóm nghiên cứu. 

Thứ hai, tạo động lực nghiên cứu cho GV. Năng lực nghiên cứu của GV chỉ là điều 

kiện cần, nhưng động lực nghiên cứu mới là điều kiện đủ. Khi người GV không có động 

lực nghiên cứu, năng lực nghiên cứu sẽ không được kích hoạt và ngủ yên ở dạng tiềm 

năng. Vì thế, cần có động lực nghiên cứu mới tạo ra năng lượng và sự hào hứng, đam mê 

nghiên cứu, thúc đẩy GV tự nguyện dấn thân vào hoạt động NCKH, đủ sức vượt qua 

nhiều khó khăn vất vả, chấp nhận hy sinh những nhu cầu khác để dành thời gian và công 

sức cho NCKH. Người GV có động lực nghiên cứu càng mạnh mẽ thì năng lực nghiên 

cứu càng được phát huy tối đa. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các bộ liên 

quan và các trường ĐH cần đề ra những chính sách, cơ chế, quy định về quản lí khoa học 

theo hướng tăng cường cải cách hành chính, giao khoán một khoản kinh phí và tuyệt đối 

tin tưởng vào các nhà khoa học; cải tiến môi trường NCKH; có chính sách tạo nhiều 

nguồn lực đầu tư cho NCKH thoả đáng, tăng kinh phí NCKH; cải tiến chính sách động 

viên và khen thưởng, nâng cao mức thưởng cho các bài báo khoa học quốc tế theo chỉ số 

IF nhằm tăng cường tạo động lực cho các nhà khoa học. Nhà trường, cán bộ quản lí các 

khoa, bộ môn, phòng, ban cần khích lệ, động viên và tác động đúng các nhu cầu của mỗi 

GV để tạo ra động lực nghiên cứu cho GV, thúc đẩy họ nhiệt tình tham gia và cống hiến 

cho NCKH. Tùy thuộc vào điều kiện và quan điểm của mỗi GV, có thể nhu cầu là một 

hoặc nhiều yếu tố sau: lợi ích kinh tế, muốn có học hàm, học vị cao hơn, thỏa mãn niềm 

đam mê NCKH, ham học hỏi tìm tòi cái mới, muốn khẳng định bản thân, được cấp trên 

động viên khen ngợi kịp thời, muốn đạt nhiều thành tích trong NCKH, được khen thưởng 

và tôn vinh, nâng cao trình độ chuyên môn, được đơn vị tạo điều kiện về thời gian và cơ 

sở vật chất cho hoạt động NCKH,... Bản thân mỗi GV cũng cần xác định đúng mục tiêu 



phấn đấu và nuôi dưỡng lòng đam mê nghiên cứu nhằm tự tạo động lực cho chính mình. 

Nhà trường nên tạo ra sự chênh lệch khác biệt về thu nhập và lợi ích giữa GV đạt được 

kết quả và thành tích tốt trong NCKH so với GV ít tham gia NCKH. 

Thứ ba, cải tiến và duy trì môi trường nghiên cứu tốt, tăng cường tiềm năng NCKH 

của trường ĐH. 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. Nếu thiếu sự hỗ trợ của cơ sở vật chất, dữ liệu và các trang thiết bị cần thiết, nhà 

khoa học khó có thể đạt được kết quả nghiên cứu tốt. Việc đầu tư nâng cấp phòng thí 

nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ NCKH cần kinh phí rất lớn. Vì vậy, cần 

phải tiến hành từng bước, tùy thuộc vào các nguồn tài chính của từng trường ĐH và 

nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước; một số hạng mục đầu tư có thể gọi nguồn vốn xã 

hội hóa hoặc mời doanh nghiệp đầu tư, hoặc kêu gọi tài trợ từ các tổ chức và cá nhân 

trong và ngoài nước. Các trường ĐH có thể tăng cường hợp tác NCKH và xây dựng quy 

chế sử dụng chung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ NCKH, chia sẻ nguồn nhân lực, 

chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và thư viện để tận dụng các nguồn lực. 

Ngoài ra, các trường ĐH có thể cùng phối hợp và sử dụng chung cơ sở vật chất và trang 

thiết bị phục vụ nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu được Nhà nước đầu tư trọng 

điểm. 

Tuy nhiên, sự khác biệt nhiều nhất về môi trường NCKH giữa các trường ĐH trong 

nước và các trường ĐH đẳng cấp quốc tế thường nằm ở môi trường NCKH. Đó là, cơ chế 

tổ chức NCKH, văn hóa tổ chức của trường ĐH và văn hoá NCKH. Với trường ĐH đẳng 

cấp quốc tế, hoạt động NCKH thường được tổ chức làm việc theo phương thức nhóm 

(team working) một cách rất phổ biến và hiệu quả. Còn ở các trường ĐH của Việt Nam 

đến nay đã hình thành được nhiều nhóm nghiên cứu, nhưng về cơ bản các nhóm nghiên 

cứu vẫn theo phương thức làm việc đơn độc như trước, mỗi thành viên theo đuổi một vấn 

đề riêng, mỗi GV trong nhóm thường thực hiện một phần nghiên cứu trong đề tài một 

cách độc lập, ít có sự trao đổi, thảo luận, cùng nghiên cứu, hướng dẫn và chia sẻ lẫn nhau. 

Phương thức hoạt động nghiên cứu tổ chức theo nhóm giúp nhóm nghiên cứu làm việc 

hiệu quả hơn và dễ giải quyết các vấn đề khó khăn hơn, nhờ sự cộng hưởng năng lực 

nghiên cứu của cả tập thể thông qua việc các thành viên thường xuyên hợp tác làm việc 

cùng nhau, trao đổi, chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm nghiên cứu, học hỏi, lắng nghe và 

phản biện, tận dụng được mối quan hệ và ưu thế của tất cả thành viên, bù đắp, khắc phục 

được hạn chế của từng thành viên. 



Điều kiện tiên quyết để tạo lập được các nhóm nghiên cứu mạnh là phải có nhà 

nghiên cứu có kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu tốt, có uy tín cao làm “thủ lĩnh” 

nhóm, để tập hợp được những bạn bè, đồng nghiệp có cùng chí hướng và là người truyền 

ngọn lửa đam mê NCKH cho mọi thành viên trong nhóm. Để phát triển NCKH và tạo ra 

môi trường NCKH tốt, rất cần những “thủ lĩnh” khoa học như vậy. Do đó, trường ĐH cần 

có chính sách nuôi dưỡng và giữ chân những giáo sư đầu ngành và các GV có vai trò “thủ 

lĩnh” khoa học của trường. Ngoài ra, trường ĐH nên tăng cường kí hợp đồng với các nhà 

khoa học giỏi ở ngoài trường để xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh và mở rộng mạng lưới 

nghiên cứu; chủ động mời các nhà khoa học nước ngoài và có chính sách thu hút họ tham 

gia hợp tác nghiên cứu để hình thành các nhóm nghiên cứu có mạng lưới nghiên cứu ở 

nước ngoài. 

3.3. Tăng cường gắn kết đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học 

Bộ GD-ĐT cùng các trường ĐH cần nghiên cứu đổi mới chính sách và các quy định 

về các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ nhằm mục tiêu tăng cường gắn 

kết hơn nữa đào tạo sau ĐH với NCKH, khuyến khích cả thầy hướng dẫn và học viên, 

nghiên cứu sinh (NCS) nỗ lực công bố các công trình nghiên cứu. Cụ thể là, quy định 

thời gian tối thiểu cho các học viên và NCS của mỗi chương trình phải có mặt tại trường 

ĐH để tham gia nghiên cứu; Tạo điều kiện thuận lợi và cộng điểm NCKH vào điểm luận 

văn, luận án cho các học viên và NCS cùng tham gia các đề tài, dự án KH&CN các cấp 

với GV hướng dẫn, hoặc GV khác; Quy định số bài báo khoa học trong nước và bài báo 

quốc tế tối thiểu mà học viên và nghiên cứu sinh phải công bố, cùng với quy định cộng 

thêm điểm cho luận văn, luận án nếu có nhiều hơn số bài báo khoa học tối thiểu được 

công bố. Điều này sẽ thúc đẩy cả thầy hướng dẫn và học trò tích cực nghiên cứu, cùng 

đứng tên trong các công bố khoa học. Các công bố khoa học quốc tế và công bố khoa học 

trong nước của các NCS, học viên và GV hướng dẫn sẽ mang tên tác giả thuộc trường 

ĐH và được tính vào thành tích NCKH của trường đại học. 

Các trường ĐH nên tăng cường kinh phí tài trợ cho các chương trình đào tạo NCS 

và sau tiến sĩ dành cho người nước ngoài, nhằm thu hút các NCS và tiến sĩ người nước 

ngoài đến Việt Nam học tập, nghiên cứu dài hạn và có nhiệm vụ phải hoàn thành số công 

bố quốc tế cho công trình nghiên cứu theo quy định. Việc này vừa đóng góp cho thành 

tích NCKH của nhà trường, vừa nâng cao được vị thế trường về tiêu chí quốc tế hoá trong 

đào tạo và NCKH. 

3.4. Tăng cường thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học 

Để khắc phục tình trạng GV ngại không tự giác, không tự nguyện tham gia NCKH, 

trường ĐH cần xây dựng và ban hành cơ chế bắt buộc GV phải dành thời gian tối thiểu 

cho hoạt động NCKH.  Ví dụ, nhà trường có thể quy định, GV phải dành tối thiểu 50% số 

giờ làm việc trong năm cho giảng dạy; tối thiểu 35% số giờ làm việc trong năm cho cho 

hoạt động NCKH và 15% số giờ làm việc cho các hoạt động khác như tự học, tự bồi 

dưỡng chuyên môn, hướng dẫn sinh viên, học viên NCKH. Các GV không được phép 



chuyển đổi giờ giảng dạy sang giờ NCKH. Điều này nên được Bộ GD-ĐT nghiên cứu và 

ban hành để sớm trở thành quy chế bắt buộc đối với tất cả GV ĐH. Tuy nhiên, cơ chế cần 

linh hoạt quy định giờ giảng tối đa đối với các GV thực hiện các công trình NCKH lớn 

như: biên soạn sách, chủ nhiệm đề tài các cấp, thành viên các đề tài từ cấp tỉnh/thành phố 

và cấp Bộ trở lên, nhằm tạo điều kiện về thời gian để động viên các GV có năng lực 

NCKH hoàn thành tốt các nhiệm vụ KHCN được giao. 

3.5. Tăng cường hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ 

Thứ nhất, các trường ĐH thành lập trung tâm chuyển giao KHCN làm cầu nối giữa 

nhà khoa học với các doanh nghiệp. Các trường ĐH cần thành lập các trung tâm Hợp tác 

và Chuyển giao KHCN, hoặc trung tâm Ươm tạo - Sáng tạo và Chuyển giao KHCN để 

làm cầu cầu nối giữa nhà khoa học với các doanh nghiệp và làm trung gian môi giới 

chuyển giao các kết quả nghiên cứu và công nghệ kĩ thuật mới cho các doanh nghiệp, tổ 

chức. Việc để GV và các nhà khoa học tự đi tìm doanh nghiệp, tự thuyết phục doanh 

nghiệp giúp triển khai kết quả nghiên cứu và áp dụng công nhệ mới như hiện nay là 

không hiệu quả, bởi rất khó khăn cho GV để tìm được doanh nghiệp phù hợp, hơn nữa 

thiếu sự hợp tác và cam kết giữa hai bên từ trước, thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Việc tạo 

điều kiện cho GV được hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp giúp họ bám sát thực tiễn 

sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nắm được các vấn đề tồn tại, hạn chế của 

doanh nghiệp, làm cơ sở để GV nuôi dưỡng các ý tưởng mới, hoàn thiện và thương mại 

hóa các ý tưởng, sáng kiến, kết quả nghiên cứu, tạo điều kiện cho GV thuận lợi đề xuất 

vấn đề nghiên cứu và tìm kiếm được nguồn tài trợ cho đề tài nghiên cứu từ doanh nghiệp 

để áp dụng kết quả nghiên cứu phục vụ doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà nước và nhà trường 

cần xây dựng và ban hành chính sách xác định phân chia lợi nhuận trong chuyển giao 

công nghệ đối với nhà nghiên cứu là tác giả đề án, đề tài, dự án, nhằm bảo đảm quyền lợi 

bản quyền của tác giả một cách thích đáng cho nhà nghiên cứu. Nhà nước tăng cường 

chính sách ưu đãi giảm thuế, miễn thuế để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng kết quả 

nghiên cứu và công nghệ kĩ thuật mới trong nước. Cần những chính sách đột phá của Nhà 

nước cùng với sự chủ động của các trường ĐH và doanh nghiệp sẽ tạo động lực thúc đẩy 

hợp tác về hoạt động KHCN giữa trường ĐH với doanh nghiệp phát triển. 

Thứ hai, các trường ĐH tăng cường gắn kết hợp tác về KHCN với các địa phương 

để góp phần giải quyết các vấn đề lớn của địa phương. Trường ĐH cần tăng cường hợp 

tác thường xuyên với các tỉnh, thành, các địa phương, nhất là các địa phương đặt trụ sở 

trường, nên phối hợp chặt chẽ với các sở Khoa học và Công nghệ để triển khai các hoạt 

động NCKH và chuyển giao kĩ thuật công nghệ tại địa phương, tạo điều kiện cho GV tìm 

hiểu và gắn kết với thực tiễn của các địa phương. Từ đó, làm cơ sở cho GV xác định 

hướng nghiên cứu góp phần giải quyết vấn đề thực tiễn đang đặt ra của từng địa phương. 

Tạo điều kiện, cơ sở và kinh nghiệm cho GV tham gia sâu hơn vào các chương trình 

nghiên cứu trọng điểm quốc gia, góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng của vùng, 

hoặc nhiều địa phương. 



Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, liên kết quốc tế trong NCKH, thu hút NCS nước ngoài. 

Trường ĐH cần tăng cường hợp tác quốc tế về NCKH theo chiều sâu, thường xuyên trao 

đổi và cập nhật thông tin KHCN với các trường ĐH, các đối tác, mạng lưới KHCN ở 

nước ngoài, gắn kết với cộng đồng KHCN trên thế giới, xây dựng hướng nghiên cứu mới 

theo xu hướng phát triển của thế giới. 

Các trường ĐH tăng cường liên kết với các nhà khoa học và các đối tác ở nước 

ngoài, tạo điều kiện cho GV tham gia các chương trình NCKH của quốc tế và thu hút các 

nhà khoa học nước ngoài tham gia các chương trình nghiên cứu lớn của Việt Nam. Nhà 

nước cần có chính sách hỗ trợ các trường ĐH về tài chính thoả đáng để đầu tư thu hút các 

giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học nước ngoài, kí kết hợp đồng hợp tác NCKH, có chính 

sách thu hút các nghiên cứu sinh giỏi từ nước ngoài tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ 

và sang Việt Nam nghiên cứu lâu dài, đóng góp cho các trường ĐH bằng các kết quả 

nghiên cứu và các công bố quốc tế, góp phần giải quyết các vấn đề lớn và phức tạp thực 

tiễn đang đặt ra của Việt Nam. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu khoa học là hoạt động trí tuệ đặc biệt của con người, mang tính đặc thù, 

phức tạp, có nhiều khó khăn và thách thức, 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 của giảng 

viên, đòi hỏi các trường ĐH cần thực hiện tốt các giải pháp nêu trên. Trong đó, cần chú trọng 

xây dựng chiến lược phát triển KHCN của trường, từng bước nâng cao tiềm lực KHCN, 

trụ cột là nâng cao năng lực nghiên cứu cho GV; Có chính sách tạo động lực nghiên cứu 

cho các GV, có cơ chế thưởng phạt rõ ràng khi GV có thành tích cao trong NCKH hoặc 

không hoàn thành khối lượng giờ NCKH; Kịp thời xây dựng và cải tiến môi trường NCKH. 

Quá đó, giúp tác động và nuôi dưỡng các yếu tố tạo nên thành công trong NCKH của GV. 

Nhà nước và chính quyền địa phương cần thay đổi mô hình đầu tư, tăng cường năng 

lực nghiên cứu và đầu tư phát triển KHCN cho các trường ĐH, không phân biệt giữa các 

trường ĐH công lập và các trường ĐH ngoài công lập, giữa các trường ĐH trực thuộc 

cấp Bộ với các trường ĐH trực thuộc cấp tỉnh; Việc đầu tư nên hướng tới sản phẩm đầu 

ra đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí, yêu cầu của Nhà nước đặt ra. Cần thay đổi và cải tiến 

phương thức tổ chức các nhiệm vụ KHCN ngày càng thuận tiện hơn, để các nhà nghiên 

cứu tập trung vào công việc nghiên cứu, hạn chế tối đa thời gian cho các thủ tục hành 

chính. Nhà nước nên ban hành chính sách lợi ích kinh tế thiết thực để thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào KHCN và tăng cường hợp tác, ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh 

doanh. Đặc biệt, cần có sự phối hợp giữa các Bộ, các cơ quan, các tỉnh thành, các trường 

ĐH và viện nghiên cứu trong nghiên cứu và thông tin khoa học; tăng cường kết nối, tham 

gia vào mạng lưới thông tin khoa học toàn cầu nhằm tạo thuận lợi trong việc khai thác 

thông tin khoa học và giúp tiết kiệm kinh phí đầu tư cho KHCN. Các trường ĐH nên chú 



trọng và quan tâm hơn nữa đối với ngày truyền thống khoa học và công nghệ, coi đây là dịp 

để tuyên truyền, khích lệ động viên tinh thần NCKH cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh 

viên và tôn vinh khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động 

NCKH. 
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