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Tóm tắt: Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) là hai trụ cột của 

trường đại học (ĐH), đặc biệt là đối với các trường đại học định hướng nghiên cứu. 

Giảng viên (GV) là lực lượng nòng cốt trong hoạt động NCKH của trường ĐH. Những 

năm gần đây, GV đã quan tâm hơn đến NCKH, tuy nhiên thực tiễn cho thấy, vẫn còn một 

số vấn đề bất cập trong hoạt động NCKH của GV đại học. Bài viết này đề cập đến vai 

trò, lợi ích của NCKH đối với GV và khái quát thực trạng hoạt động NCKH của các 

trường ĐH tại Việt Nam, từ đó tác giả đề xuất các khuyến nghị để thúc đẩy hoạt động 

NCKH của GV các trường ĐH trong những năm tới. 

Từ khoá: Nghiên cứu khoa học, giảng viên, trường đại học, vai trò, lợi ích. 

1. Đặt vấn đề 

Đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) là hai nhiệm vụ có vai trò rất quan trọng 

của trường đại học (ĐH), đặc biệt là đối với các trường ĐH định hướng nghiên cứu, 

NCKH càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá và xu thế khoa học công 

nghệ của thế giới phát triển như vũ bão. Trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học và 

xếp hạng các trường ĐH hiện nay thì các tiêu chí về NCKH của các trường ĐH giúp nâng 

cao vị thế của nhà trường và quốc gia. Việc đánh giá xếp hạng đại học trên thế giới, 

thường đặt nặng tiêu chí NCKH và gắn trọng số cao hơn là tiêu chí đào tạo. Đội ngũ GV 

tại các trường ĐH và học viện, (sau đây gọi chung là trường ĐH) là lực lượng nòng cốt 

để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN). Tuy nhiên, thời gian qua trong 

chính sách đầu tư cho KHCN, việc chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động 

KHCN cho thấy còn nhiều bất cập và hạn chế. 

Đối với giảng viên (GV) đại học, giảng dạy và NCKH cũng là hai nhiệm vụ trọng 

tâm, hai nhiệm vụ này bổ trợ lẫn nhau và gắn bó hữu cơ với nhau.  Mặc dù, trong những 

năm gần đây hoạt động NCKH của các GV đại học tại Việt Nam đã được tăng cường và 

có cải thiện tích cực hơn so với giai đoạn trước năm 2010, số lượng các công trình 

NCKH của GV các trường ĐH công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế trong 5 

năm qua đã tăng hơn giai đoạn trước. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy hoạt động NCKH của 

GV tại các trường ĐH vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần tháo gỡ để giải phóng tiềm năng 

NCKH của GV, thúc đẩy các GV tham gia tích cực, tự nguyện hơn trong hoạt NCKH, 

nhằm nâng cao số lượng cũng như chất lượng các công trình NCKH. 

2. Vai trò và lợi ích của hoạt động NCKH đối với giảng viên đại học 

GV đại học là lực lượng nòng cốt trong hoạt động NCKH của các trường ĐH. Đối 

với GV đại học, công tác giảng dạy luôn được coi trọng và là điều kiện cần, tuy nhiên 

công tác NCKH là điều kiện đủ và hai công việc này bổ trợ lẫn nhau, NCKH là quyền lợi 



và trách nhiệm đối với mỗi GV đại học. Không phải GV nào cũng nhận thức đầy đủ về 

lợi ích của hoạt động NCKH đối với bản thân, việc nhận thức đúng về  vai trò và lợi ích 

của hoạt động NCKH cũng là một nhân tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy GV nỗ lực và 

tích cực hơn khi tham gia các hoạt động NCKH.  

Có thể tóm lược một số nét chính của vai trò và lợi ích của hoạt động NCKH đối 

với GV đại học như sau:  

(1) Nâng cao năng lực và kinh nghiệm NCKH: Quá trình tham gia hoạt động NCKH 

là điều kiện trải nghiệm để từng bước bồi dưỡng năng lực NCKH, là cơ hội để GV có 

môi trường thực hành góp phần phát triển tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, 

trau dồi kinh nghiệm, tri thức và các phương pháp nhận thức khoa học, rèn luyện các 

phương pháp và kỹ năng nghiên cứu của GV, giúp GV từng bước hình thành những 

phẩm chất của nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, khám phá tiềm lực NCKH của bản thân, 

bồi dưỡng lòng đam mê nghiên cứu. Có năng lực và kinh nghiệm NCKH giúp các GV tự 

tin hơn tham gia NCKH;  

(2) Củng cố và mở rộng kiến thức; mở rộng mối quan hệ và các mạng lưới nghiên 

cứu: GV tham gia NCKH giúp bản thân vừa củng cố lại kiến thức chuyên môn, vừa mở 

rộng kiến thức về các chuyên ngành, lĩnh vực khác, từng bước đáp ứng yêu cầu nghiên 

cứu các vấn đề liên ngành. Khi GV tham gia hoạt động NCKH sẽ giúp bản thân GV được 

kết nối với nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế, GV tham gia các nhóm nghiên 

cứu, các mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài trường đại học sẽ giúp GV từng bước mở 

rộng mối quan hệ và gắn kết với các mạng lưới nghiên cứu và gắn kết với thực tiễn xã hội 

và thực tiễn các doanh nghiệp, góp phần tăng cường hợp tác về KHCN;  

(3) Tự cập nhật thông tin, tri thức và tự đào tạo nâng cao trình độ: Các hoạt động 

NCKH giúp GV tự động cập nhật thông tin, kiến thức một cách hiệu quả, giúp cho GV có 

thêm lượng kiến thức mới từ các nguồn khác nhau để bổ sung kiến thức cho bản thân và 

chương trình đang giảng dạy, từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. 

NCKH còn là một quá trình tự bồi dưỡng, tự đào tạo góp phần nâng cao trình độ chuyên 

môn và học hàm học vị cho GV;  

(4) Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo: Đào tạo và nghiên cứu là hai nhiệm vụ 

chính của GV đại học, hai hoạt động này bổ trợ và gắn kết lẫn nhau, GV có kết quả 

NCKH mới và tri thức mới thì có thể thường xuyên cập nhật vào nội dung giảng dạy để 

từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, học viên NCKH. Vì 

thế, nếu GV không tham gia NCKH thì khó có thể cập nhật tri thức và thông tin mới, nên 

họ thường giảng lại kiến thức cũ, GV thiếu kinh nghiệm nghiên cứu càng không thể 

hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu tốt;  

(5) Rèn luyện các kỹ năng mềm: Quá trình tham gia NCKH, sẽ giúp GV tăng cường 

rèn luyện các kỹ năng mềm như: kỹ năng tư duy logic khoa học, kỹ năng phân tích, tổng 

hợp, phán đoán và kết luận một vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, 

phản biện…;  



(6) Giúp GV tự khẳng định mình: NCKH là một lĩnh vực để GV tự khẳng định 

mình, nếu GV nỗ lực đạt kết quả NCKH tốt và có nhiều công bố quốc tế sẽ góp phần 

nâng cao vị thế và uy tín của GV. Một GV nhiều năm không có công trình khoa học nào 

thì khó có thể đánh giá là GV có năng lực chuyên môn tốt. Bởi năng lực của GV được thể 

hiện chủ yếu thông qua hoạt động giảng dạy và NCKH;  

(7) Góp phần vào thành tích NCKH của nhà trường: Kết quả hoạt động NCKH của 

các GV góp phần quan trọng để khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường trong nước và 

quốc tế. Số lượng các bài báo công bố quốc tế và trong nước được đăng gắn với tên tác 

giả và nhà trường, số lượng công trình NCKH các cấp và số bài viết tham gia hội thảo 

các cấp được đánh giá cao gắn với tên GV và tên trường, số lượng đầu sách xuất bản của 

các GV trong trường chính là sự thể hiện thương hiệu và uy tín của trường ĐH. Danh 

tiếng, uy tín và thứ hạng của trường ĐH được thể hiện thông qua sự nỗ lực NCKH không 

ngừng và thành tích đóng góp về NCKH hàng năm của mỗi GV và cán bộ trong trường. 

3. Khái quát về thực trạng nghiên cứu khoa học của khối trường đại học  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng và bước vào thời kỳ cách mạng công 

nghiệp 4.0, những năm gần đây giáo dục đại học Việt Nam đang phải đổi mới và đương 

đầu với rất nhiều vấn đề phức tạp từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, từ phạm vi nội bộ 

trường đến phạm vi quốc gia, với các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, 

lĩnh vực NCKH đã có nhiều cải thiện và phát triển hơn so với giai đoạn trước, nhưng vẫn 

còn nhiều bất cập và tồn tại cần có giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy hoạt động NCKH trong 

các trường ĐH phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo. Nhiều trường ĐH định hướng nghiên cứu của Việt Nam hiện nay vẫn thiên về 

hoạt động đào tạo hơn là hoạt động NCKH, số lượng ngành đào tạo tiến sĩ còn ít, quy mô 

đào tạo sau đại học còn thấp hơn nhiều so với quy mô đào tạo đại học, số lượng công bố 

quốc tế hàng năm chưa cao, chắc chắn sẽ không có thứ hạng cao hoặc không có tên trên 

các bảng xếp hạng đại học quốc tế. Ngoài ra, các tiêu chí về NCKH và chuyển giao 

KHCN của trường ĐH còn có vai trò quan trọng trong kiểm định và đánh giá chất lượng 

giáo dục đại học. Nhìn chung những năm gần đây các trường ĐH ở Việt Nam đều quan 

tâm hơn đến hoạt động NCKH. 

3.1. Một số thành tích và mặt mạnh về nghiên cứu khoa học 

Những năm qua, hoạt động NCKH của đội ngũ GV và cán bộ trong các trường ĐH 

đã góp phần không nhỏ nâng cao thành tích chung của nền khoa học nước nhà. Một số 

kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, tạo được hiệu quả nhất định trong 

đời sống kinh tế - xã hội. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) và theo 

quan sát thực tế cho thấy, hoạt động NCKH trong các trường ĐH trong những năm gần 

đây có những thay đổi tích cực và cải thiện rõ rệt hơn so với giai đoạn từ năm 2010 về 

trước, các trường ĐH và GV quan tâm hơn đến NCKH[3]. Trong 5 năm qua (2014-2018), 

khoa học, công nghệ của Việt Nam đã có những bước tiến nhảy vọt khi số công trình 

nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế tăng hơn 2 lần. Tuy nhiên, các nước khác 



cũng tăng nhanh không kém và có xuất phát điểm cao hơn nhiều, nên chúng ta còn cách 

khá xa về NCKH so với các nước trong khu vực. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam mới 

đứng thứ 5 về số nghiên cứu khoa học công bố quốc tế[7].  

Về đầu tư cho NCKH, trong giai đoạn 2011-2016, Bộ GD và ĐT đầu tư khoảng 292 

tỷ đồng cho 46 dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các trung tâm nghiên cứu và 

các trường ĐH; Các phòng thí nghiệm được tăng cường trang thiết bị nhằm tăng khả 

năng tạo sản phẩm ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Một số trường ĐH cũng 

tăng cường đầu tư nhiều kinh phí cho phòng thí nghiệm, trang thiết bị và cơ sở vật chất, 

hệ thống cơ sở dữ liệu, thư viện phục vụ hoạt động NCKH. Một số trường ĐH đã tạo 

được phong trào NCKH trong đội ngũ cán bộ, GV và có những hoạt động tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của GV trong NCKH, giúp các GV quan tâm hơn đến hoạt động 

NCKH. 

Về nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN), theo Báo cáo kết quả khảo sát hoạt 

động KH&CN tại 142 cơ sở giáo dục đại học của nhóm nghiên cứu cho thấy khu vực các 

trường ĐH đóng góp 50,08% tổng số nhân lực KH&CN của cả nước[2]. Về các lĩnh vực 

hoạt động KH&CN tại các trường ĐH bao gồm hầu hết các lĩnh vực của đời sống, chính 

trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, kỹ thuật công nghệ, y tế, giáo dục. Theo PGS. TS Vũ Văn 

Tích, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho rằng, “hoạt 

động KH&CN của các trường ĐH góp phần thúc đẩy phát triển mạng lưới tổ chức 

KHCN và các doanh nghiệp KHCN. Trong giai đoạn 2011-2015, mạng lưới các tổ chức 

nghiên cứu KH&CN gồm: viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các 

doanh nghiệp KHCN, trung tâm tư vấn và chuyển giao KHCN,… trong các trường ĐH 

được hình thành với các loại hình tổ chức phong phú, đa dạng với trên 589 tổ chức”[8]. 

Việc hình thành các tổ chức này góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN tại các trường 

ĐH phát triển, từng bước tăng số lượng các doanh nghiệp KH&CN trong và ngoài các 

trường ĐH. Trong những năm gần đây, hoạt động KH&CN tại nhiều trường ĐH được 

chú trọng quan tâm hơn, một số trường đã đầu tư và thành lập được các nhóm nghiên cứu 

mạnh để triển khai các nhiệm vụ KHCN, mỗi nhóm đều cam kết có công bố quốc tế công 

trình nghiên cứu của mình. Theo Bộ GD và ĐT, tại một cuộc khảo sát năm 2017 cho 

thấy, chỉ tính riêng các trường ĐH trực thuộc Bộ GD và ĐT đã có 383 nhóm nghiên cứu 

hoạt động hiệu quả và tạo ra sự lan tỏa trong hệ thống các trường ĐH. Các mạng lưới tổ 

chức KHCN và các mạng lưới nhóm nghiên cứu trong và ngoài trường ĐH góp phần 

không nhỏ vào sự phát triển KHCN, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ nhà khoa học cho đất nước[7]. 

Theo Báo cáo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2016 cho thấy, hàng năm, các 

trường ĐH ở Việt Nam đã thực hiện các nhiệm vụ KH và CN thu hút đầu tư của Nhà 

nước với tổng mức đầu tư bình quân 1.063,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ cao so với các tổ chức 

khoa học công nghệ trong cả nước. Về chuyển giao KHCN chủ yếu được thực hiện ở các 

trường ĐH khối kỹ thuật công nghệ, chỉ tính riêng 9/16 trường ĐH khối kỹ thuật công 



nghệ giai đoạn 2011-2015 có 1.729 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết và thực 

hiện, tổng lợi nhuận từ nguồn thu các hợp đồng này là 553,09 triệu đồng[3]. Qua đó cho 

thấy, số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết và thực hiện tương đối lớn, 

tuy nhiên tổng lợi nhuận thu về từ các hợp đồng chuyển giao công nghệ chưa đáng kể, 

tính trung bình mỗi hợp đồng chuyển giao công nghệ các trường ĐH chỉ thu về gần 

320.000 đồng, cho thấy nguồn thu của các trường ĐH từ chuyển giao KHCN không đáng 

kể so với tổng nguồn thu. 

Về triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu, tổng số sản phẩm KHCN của khối các 

trường ĐH giai đoạn 2011-2016 chiếm hơn 2/3 tổng số sản phẩm KHCN của cả nước. 

Đối với khối các trường ĐH khối Nông - Lâm - Ngư - Y giai đoạn 2011-2016, đã có tổng 

cộng 570 sản phẩm ứng dụng KHCN được tạo ra, trong đó có 17 sản phẩm được đăng ký 

sở hữu trí tuệ. Đối với các trường ĐH khối khoa học xã hội và nhân văn có nhiều đóng 

góp trong NCKH, các kết quả NCKH làm cơ sở để soạn thảo các nghị quyết hoạch định 

chủ trương chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước[2]. Các tiến bộ KH&CN đã đóng 

góp khoảng 30%-40% vào tăng trưởng nông nghiệp, việc triển khai ứng dụng kết quả 

nghiên cứu KH&CN đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp tháo gỡ khó 

khăn, phát triển doanh nghiệp, tăng cường sức cạnh tranh, nâng cao năng suất và chất 

lượng, giảm giá thành sản phẩm, tạo ra một số sản phẩm mới thay thế nhập khẩu trong 

các ngành kinh tế mũi nhọn[2]. 

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng số công bố quốc tế của Việt Nam trên các tạp chí 

khoa học uy tín thế giới trong hệ thống Viện Thông tin khoa học (ISI) là 10.034 bài báo. 

Trong đó, các trường ĐH có 5.738 bài, chiếm gần 60% số công bố quốc tế của cả nước. 

Trong khối các trường ĐH, công bố của 16 trường ĐH khối kỹ thuật công nghệ có số 

lượng nhiều nhất là 1.733 bài[2]. Về công bố xếp hạng quốc tế những năm gần đây, đứng 

đầu khối các trường ĐH của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Tính 

riêng năm 2017, ĐHQGHN công bố 560 bài báo nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế (ISI, 

Scopus)[8]. 

3.2. Những tồn tại và hạn chế 

Bên cạnh những thành tích và điểm mạnh đạt được về hoạt động NCKH nói riêng 

và hoạt động KH&CN nói chung như đã nêu trên, khối các trường ĐH vẫn còn tồn tại 

khá nhiều vấn đề bất cập và hạn chế cần phải có giải pháp tháo gỡ để khai thác tốt các 

tiềm năng NCKH của trường, nhằm thúc đẩy đội ngũ giảng viên tích cực tham gia NCKH 

một các hiệu quả và thiết thực hơn. 

Qua thực tế qua quan sát của tác giả và kết quả đánh giá của một số nhà quản lý và 

nhà nghiên cứu cho thấy, các trường ĐH và GV của chúng ta còn bộc lộ một số mặt hạn 

chế và tồn tại trong hoạt động NCKH.  

Thứ nhất, một số bất cập và tồn tại trong chính sách và quản lý KHCN của Nhà 

nước. Xuất hiện một nghịch lý là một số đề tài, dự án thiếu vốn triển khai, nhưng ngân 

sách cho khoa học công nghệ lại không chi tiêu hết. Tỷ 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 phải chi 

2% ngân sách cho khoa học, công nghệ nhưng từ năm 2001 đến nay năm cao nhất chúng 

ta mới chi được 1,8% ngân sách và đang có xu hướng giảm dần. Ngân sách đầu tư cho 

hoạt động KH&CN của ngành Giáo dục còn thấp, trong khi số lượng các nhà khoa học 

trong ngành ngày càng tăng, số lượng các sản phẩm KH&CN của các trường ĐH đóng 

góp nhiều cho tiềm lực KH&CN quốc gia. Trong giai đoạn 2011-2015, ngân sách dành 

cho NCKH cấp cho ngành Giáo dục là trên 1.200 tỷ, trong khi con số đó của Viện Hàn 

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

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

sách quản lý 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 yêu cầu nhà 

khoa học liệt kê quá chi tiết, quan điểm tư duy quản trị của cơ quan quản lý và trường ĐH 

chưa thực sự coi “khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”. 

Đề cập đến một số mặt tồn tại, hạn chế trong NCKH, ngày 15/5/2019, phát biểu tại 

lễ tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 19, Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam lưu ý: “Chúng ta không có tư duy chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa 

học nên rất nhiều quy định, quy trình phức tạp. Việc sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa 

học chưa hiệu quả, nhiều đề tài, công trình trùng lặp. Chúng ta chưa có những chính sách 

kinh tế thiết thực để mọi doanh nghiệp thấy lợi ích khi đầu tư vào khoa học, công nghệ. 

Đặc biệt, chúng ta chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong nghiên cứu và 

thông tin khoa học. Tiền chi cho nghiên cứu ít nhưng nếu phối hợp tốt sẽ tránh được rất 

nhiều đề tài trùng lặp. Kết nối, tham gia vào mạng lưới thông tin khoa học toàn cầu thì 

chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều kinh phí, khi nhiều công trình đã được nghiên cứu trên 

thế giới, chỉ cần hiểu, nắm được, có cải tiến thay vì làm lại từ đầu”[7].  

Thứ hai, những bất cập và tồn tại của trường ĐH. Trong những năm qua các trường 

ĐH ở Việt Nam chưa có nhiều nhà khoa học đoạt giải thưởng cao ở tầm quốc tế và chưa 

có các nhóm nghiên cứu mạnh của các trường ĐH ở Việt Nam tham gia vào các chương 

trình nghiên cứu lớn của quốc tế. Môi trường hoạt động NCKH tại các trường ĐH chưa 

thực sự tốt, nên chưa tạo động lực nghiên cứu cho GV; Chính sách quản lý, 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 thực sự thuận tiện và còn mất nhiều thời 

gian của nhà khoa học, nên nhiều trường ĐH hiện nay vẫn chưa khai thác tốt tiềm năng 

KHCN; Mô hình, cơ cấu tổ chức và quy mô đội ngũ GV của các trường đại học còn nhỏ 

và thiếu sự phối hợp liên ngành, đa ngành so với các đại học của nước ngoài, chưa phát 

huy được các ưu điểm trong NCKH của mô hình đại học đa ngành (university) của thế 

giới, nên các trường ĐH của chúng ta rất khó cạnh tranh trong các bảng xếp hạng đại học 

quốc tế. 



Tại Hội nghị “Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục 

đại học giai đoạn 2017-2025”, ngày 29/7/2017 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT 

Phùng Xuân Nhạ cho rằng: “Thực tế hiện nay, thời gian, sức lực của giảng viên các 

trường ĐH phần lớn dành cho đào tạo, còn phần NCKH đều được xếp sau. Không chỉ ở 

mỗi giảng viên, tại nhiều trường, phần NCKH rất mờ nhạt, mà thời gian phần lớn dành để 

bàn về quy chế tuyển sinh, đào tạo quá nhiều…”[8]. 

Trong hoạt động NCKH sự hợp tác giữa các trường ĐH trong nước còn mờ nhạt, 

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 sẽ dữ liệu và kết 

quả nghiên cứu, chia sẻ nguồn nhân lực nhằm giải quyết những vấn đề nghiên cứu đa 

ngành và 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 mang tính hình thức và ít hiệu quả. Sự 

đóng góp tham gia của các nhà khoa học quốc tế còn rất hạn chế, ở một số trường ĐH 

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

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

kết quả nghiên cứu chưa thật sự phát triển và chưa đạt hiệu quả như mong muốn. 

Thứ ba, những bất cập và tồn tại của GV đại học. Qua quan sát của tác giả và kết 

quả khảo sát một số nghiên cứu cho thấy, nhiều GV chưa xác định được đúng và đầy đủ 

vai trò, lợi ích của các hoạt động NCKH đối với bản thân và đối với nhà trường cũng như 

trách nhiệm trong công tác NCKH. Phần lớn GV đại học chưa mặn mà, đam mê với hoạt 

động NCKH, nên tình trạng có nhiều GV đại học tham gia NCKH mang tính chất đối phó 

hơn là tự nguyện để sao cho có đủ giờ NCKH theo quy định còn diễn ra khá phổ biến; Có 

không ít GV tại các trường ĐH nhiều năm liền chưa hoàn thành định mức giờ NCKH 

theo quy định của Bộ GD và ĐT. Qua một số kết quả khảo sát trong phạm vi từng trường 

ĐH hoặc nhóm trường ĐH cho thấy, tỷ lệ GV tại một số trường ĐH và học viện có đủ 

giờ NCKH theo quy định tương đối thấp, thậm chí có trường ĐH tỷ lệ GV có đủ giờ 

NCKH theo quy định chỉ đạt dưới 30%; Nhiều GV thường có tâm lý e ngại tham gia 

NCKH; Tại một số trường ĐH, các GV chưa có kinh nghiệm hoặc có ít kinh nghiệm 

NCKH thường né tránh hoạt động NCKH bằng cách tập trung vào giảng dạy và dạy vượt 

giờ, để lấy giờ giảng quy đổi sang giờ NCKH bù cho khối lượng giờ NCKH còn thiếu, 

nhằm khoả lấp việc họ không phải tham gia NCKH; Một số GV ngại tham gia NCKH, 

thường nhờ đồng nghiệp, bạn bè cho cùng đứng tên trong nhóm đề tài, hoặc xin cùng 

đứng tên tác giả bài báo khoa học, nhưng họ không tham gia thực hiện nhiệm vụ NCKH 

đó. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ gây tác động xấu đến bản thân GV và tạo ra hiệu ứng 

đômino, tạo thói quen xấu cho nhiều GV khác; Sự gắn kết giữa nghiên cứu và giảng dạy 

còn thấp: Nhiều giảng viên theo đuổi hướng nghiên cứu khác xa với môn học do mình 

đảm nhiệm, nên việc thực hiện nghiên cứu nhằm bổ sung cho nội dung giảng dạy chưa 

thể đem lại kết quả tốt. 



 Một số GV có năng lực NCKH tốt nhưng do nhu cầu và quy mô đào tạo của trường 

lớn, họ được phân công giảng dạy quá nhiều. Ngoài ra, mỗi GV còn phải tham gia một số 

hoạt động khác tại trường: xây dựng và cải tiến các chương trình đào tạo, tham gia công 

tác kiểm định chất lượng giáo dục, chấm bài, hướng dẫn NCKH cho sinh viên, học viên 

và nghiên cứu sinh, công tác đoàn thể, quản lý sinh viên,..., chưa kể việc họ còn phải 

dành thời gian cho gia đình, hoặc làm kinh tế bên ngoài để có tiền trang trải cho gia đình. 

Vì thế, những GV có năng lực NCKH còn rất ít thời gian dành cho hoạt động NCKH. 

Việc thiếu thời gian và môi trường NCKH chưa được cải thiện đều là nguyên nhân chính 

góp phần làm giảm động lực nghiên cứu của GV, do đó nhiều GV chưa phát huy tối đa 

năng lực nghiên cứu của mình. 

4. Kết luận 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xu hướng của cuộc cách mạng 

công nghệ 4.0 thúc đẩy KHCN phát triển như vũ bão, khoa học công nghệ có vai trò quan 

trọng là đòn bẩy cho sự phát triển của mỗi quốc gia, việc GV các trường ĐH đẩy mạnh 

hoạt động NCKH một cách hiệu quả và gắn với thực tiễn có ý nghĩa rất thiết thực đối với 

cả GV, sinh viên, nhà trường và đất nước. Đào tạo và NCKH là hai trụ cột của trường 

ĐH, hoạt động NCKH và giảng dạy là hai nhiệm vụ chính quan trọng của mỗi GV, hai 

nhiệm vụ này bổ trợ lẫn nhau GV không nên coi nhẹ nhiệm vụ nào. NCKH vừa là quyền 

lợi vừa trách nhiệm của mỗi GV, hoạt động NCKH góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

đại học và sau đại học, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo an ninh quốc phòng, 

đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thỏa 

mãn các tiêu chí quan trọng trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học và xếp hạng 

trường đại học, góp phần nâng cao vị thế của trường ĐH.  

Vì vậy, NCKH là nhiệm vụ bắt buộc và là tiêu chí cứng trong đánh giá lao động 

hàng năm của GV. Tuy nhiên, nhiệm vụ này hiện chưa được GV chú trọng đúng mức, 

còn mang tính đối phó, chưa thật sự phát triển mạnh mẽ, diễn ra không đồng đều và gần 

như chỉ tập trung vào một số ít giảng viên có năng lực nghiên cứu và đam mê nghiên cứu. 

Trường ĐH cần tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho GV về vai trò, lợi 

ích và trách nhiệm với hoạt động NCKH. Nhà trường cần gắn kết NCKH với đào tạo sau 

đại học; có chiến lược và chính sách tác động và nuôi dưỡng các yếu tố chính tạo nên sự 

thành công trong NCKH của GV; thay đổi cải tiến các chính sách và quy định về NCKH 

để tạo động lực nghiên cứu; xây dựng và duy trì môi trường nghiên cứu tốt, đầu tư tăng 

cường tiềm năng NCKH của trường, nhất là chăm lo cho đội ngũ nhà khoa học và xây 

dựng các nhóm nghiên cứu. 

Mỗi giảng viên cần nhận thức đúng về lợi ích và trách nhiệm của bản thân với hoạt 

động NCKH, tùy theo trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, cấp độ tham gia giảng 

dạy đào tạo, lĩnh vực hoạt động và giảng dạy của mình, từ đó đề ra những mục tiêu hoạt 

động NCKH cụ thể và chọn cách tiếp cận với hoạt động NCKH phù hợp, nhằm giúp tự 



nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu của bản thân, tự khẳng định mình, 

đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới. 
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