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      Tóm tắt mục đích, nội dung nghiên cứu 

Việt Nam đang bước vào thời kỳ mới, thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng và cách 

mạng công nghiệp 4.0 với rất nhiều vận hội và cũng nhiều khó khăn thách thức. Mỹ, 

Anh,... và các nước công nghiệp phát triển đã tận dụng và nắm bắt được cơ hội ngay từ 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ,... đã 

nắm bắt được cơ hội ở cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3. Vậy một vấn đề đặt ra là: 

liệu Việt Nam có tận dụng và nắm bắt được cơ hội ở cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4 để vươn lên thành “con rồng, con hổ” của châu Á và thế giới trong thế kỷ 21? Sứ 

mệnh này thuộc về thế hệ trẻ - tương lai của Việt Nam. Với sự trợ giúp của Internet vạn 

vật IoT, tự động hóa trong sản xuất và cả trong quản lý, cùng với các vật liệu mới tiên 

tiến, thông minh và các công nghệ mới sẽ tạo ra những máy móc mới, thiết bị mới nhất 

với những năng lực thần kỳ mà trước đây chỉ có trong thần thoại. Nguồn nhân lực và 

KHCN sẽ là chiếc đũa thần để đưa dân tộc ta theo kịp và sánh vai các nước trên thế giới. 

Chính vì vậy, đổi mới giáo dục đại học (ĐH) (giáo dục ĐH được hiểu là cả đào tạo bậc 

ĐH và sau ĐH), gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với NCKH để đào tạo nguồn nhân lực có 

chất lượng cao, đào tạo các nhân tài - có ý nghĩa quyết định.  

Tiến sĩ là bậc đào tạo cao nhất trong khung trình độ quốc gia. Để đào tạo được 

nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao - các nhân tài trong lĩnh vực khoa học công 

nghệ đáp ứng yêu cầu của đất nước, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các 

trường đại học là phải tập trung đào tạo tiến sĩ – các chuyên gia có trình độ chuyên môn 

cao, để từ đó có thể làm nên những đột phá, chấn hưng đất nước.   

 Trong thời gian qua, đào tạo tiến sĩ của Việt Nam đã có nhiều đổi mới. Việc nâng 

chuẩn đầu ra về chuyên môn và ngoại ngữ, cũng như đổi mới quá trình đào tạo, thúc đẩy 

gắn kết đào tạo với nghiên cứu, với thực tiễn đã nâng cao một bước chất lượng tiến sĩ ở 

Việt Nam. Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đã từng bước tiếp cận chuẩn trình 

độ khu vực và thế giới. Trong một số lĩnh vực khoa học cơ bản, chúng ta đã có không ít 

NCS có công bố quốc tế không thua kém những NCS được đào tạo ở nước ngoài. Những 

kết quả nghiên cứu của nhiều luận án đã góp phần giải quyết những yêu cầu đặt ra của 

khoa học – công nghệ, của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp.  

 Bên cạnh những thành tích đã đạt được, có thể nhận thấy chất lượng đào tạo tiến 

sĩ của Việt Nam hiện nay trong nhiều ngành cũng chưa cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng 

của xã hội. NCS của nhiều ngành có chuẩn đầu ra về công bố quốc tế còn rất xa so với 

chuẩn mực quốc tế.  Bên cạnh đó, thực trạng đào tạo tiến sĩ của một số cơ sở có quy mô 

tăng nhanh và chuẩn đầu ra thấp, dễ dãi trong đánh giá luận án, cho thấy chất lượng các 

nghiên cứu, chất lượng nhiều luận án còn chưa cao. Tính sáng tạo, những đóng góp mới, 

thiết thực có giá trị khoa học và thực tiễn của các luận án tiến sĩ trong thời gian gần đây 

tuy đã có tiến bộ rõ rệt song chưa nhiều và chưa đồng đều. Rất ít nghiên cứu sinh (NCS) 

có công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Chất lượng đào tạo tiến sĩ trong những năm 

qua còn chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Sau đào tạo tiến sĩ, nhiều cán bộ khoa học vẫn 

chưa hình thành được khả năng độc lập nghiên cứu và có thể xem đây là hạn chế căn bản 

của đào tạo sau đại học. 

 Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở giáo dục 

đại học ở Việt Nam có ý nghĩa cấp bách. Trường đại học có chức năng chính là đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao tri thức, công nghệ. Các chức năng này 

luôn hỗ trợ, bổ sung cho nhau để nâng cao chất lượng đào tạo vào nghiên cứu: Thông 

qua hoạt động nghiên cứu để tiếp cận đỉnh cao trí thức, từ đó để đào tạo được chất lượng 
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cao, trình độ cao. Và trong quá trình khảo sát, thực hiện đề tài, chúng tôi nhận thấy  

nhóm nghiên cứu chính là mô hình hiệu quả gắn kết đào tạo TS với NCKH. 

Nhóm nghiên cứu (NNC) chính là môi trường khoa học thuận lợi nhất để các nhà 

khoa học trao đổi học thuật, tập hợp lực lượng và cùng nhau tiếp cận, giải quyết các vấn 

đề mới của khoa học, và thường thông qua các hoạt động của nhóm như trao đổi chuyên 

môn, hợp tác nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu sinh... NNC có thể thu hút các nhà khoa 

học, các chuyên gia có chuyên môn gần để phát triển môi trường học thuật chuyên sâu, 

hoặc thu hút các nhà khoa học của nhiều ngành khác nhau, tập trung trí tuệ và sức lực 

giải quyết những vấn đề có tính liên ngành. Đến lượt từ chính sự phát triển và thành quả 

chín muồi của các hoạt động của NNC lại dẫn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, xây 

dựng, phát triển đội ngũ và phát triển các kết quả nghiên cứu thành các chương trình đào 

tạo mới. 

Có thể nói, các NNC chính là các tế bào sống của hoạt động khoa học và đào tạo 

trong các trường đại học. Việc đào tạo tiến sĩ thông qua các hoạt động nghiên cứu và 

môi trường của NNC sẽ  cho ra đời các luận án tiến sĩ có chất lượng tốt. 

 Vì vậy, mục tiêu và nội dung chính của đề tài là nghiên cứu đề xuất các giải pháp 

và chính sách để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ gắn với NCKH và các NNC, cũng 

như các chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hình thành nhiều hơn nữa các NNC mạnh 

trong các trường đại học ở Việt Nam. 

       Đề tài tập trung giải quyết 6 nội dung (theo Đề cương đã được phê duyệt): 

Nội dung 1: Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng, hình 

thành và phát triển các NNC ở Việt Nam 

        Trong nội dung này, đề tài đã đi sâu tìm hiểu và phân tích khái niệm về NNC; các 

nghiên cứu của các nhà khoa học, quản lý giáo dục về NNC ở trong và ngoài nước; các 

mô hình tổ chức hoạt động của các NNC; mối quan hệ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa 

học và vai trò của NNC trong trường đại học, đặc biệt trong việc đào tạo tiến sĩ; Sự hình 

thành và phát triển các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam;  Động lực cho sự 

hình thành (và tan rã) của các NNC; Khảo sát nghiên cứu các nhân tố chủ yếu tác động 

đến hiệu quả hoạt động của NNC ở Việt Nam. 

Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học 

hiện nay 

             Trong nội dung này, đề tài đã nghiên cứu, đánh giá thực trạng về các NNC trong các 

trường đại học ở Việt Nam hiện nay thông qua khảo sát các giảng viên và NCS của hơn 50 

cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi cả nước;  Đề tài cũng đã nghiên cứu điển hình thực 

trạng xây dựng và phát triển của một số NNC mạnh tiêu biểu trong một số lĩnh vực: 

KHTN, CN-KT, XHNV, Kinh tế - Luật; tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động của một số 

NNCM của nước ngoài. Qua đó đánh giá vai trò của NNC trong hoạt động nghiên cứu 

và đào tạo của nhà trường, đến việc nâng cao năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế và 

xếp hạng đại học cũng như trong việc phát triển tiềm lực KHCN của trường đại học. 

                Đề tài đã phân tích, so sánh, đánh giá đặc thù các NNC ở  một số lĩnh vực khác 

nhau, từ đó xác định được những điểm mạnh, điểm yếu, điểm giống, điểm khác của các 

NNC ở từng lĩnh vực để đề xuất tiêu chí NNC và các chính sách phù hợp. 
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            Đề tài cũng rà soát các chính sách phát triển các NNC của Nhà nước và của một số 

trường đại học ở Việt Nam hiện nay, phân tích những điểm mạnh, tiến bộ, cũng như 

những hạn chế bất cập. 

   Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ thông qua 

NNC, thúc đẩy gắn kết hoạt động đào tạo tiến sĩ với các NNC. Trong nội dung này, đề 

tài cũng bắt tay vào nghiên cứu thực trạng đào tạo tiến sĩ hiện nay ở Việt Nam: Khảo sát 

thực trạng đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa 

học Xã hội nhân văn và Kinh tế -Luật. Từ đó phân tích, so sánh, đánh giá kết quả khảo 

sát để làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, điểm giống, điểm khác biệt của đào tạo tiến 

sĩ trong từng lĩnh vực, để từ đó có thể đề ra những chính sách cần tác động phù hợp với 

hoạt động đào tạo tiến sĩ ở từng lĩnh vực được khảo sát.  

     Đề tài cũng đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá việc gắn kết đào tạo tiến sĩ 

thông qua hoạt động NCKH và NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay; 

nghiên cứu và phân tích đánh giá các chính sách hiện hành của Nhà nước và một số 

trường đại học nhằm thúc đẩy chất lượng đào tạo tiến sĩ; gắn kết đào tạo tiễn sĩ với 

NCKH và NNC.  

Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm và bài học của hoạt động đào tạo tiến sĩ ở 

nước ngoài  

  Để có cơ sở đối sánh, Đề tài cũng đề ra nhiệm vụ tìm hiểu kinh nghiệm đào tạo tiến 

sĩ của nước ngoài. Đề tài đã tìm hiểu và nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo TS ở Hoa Kỳ, 

Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hà Lan và một số nước châu Âu;  Singapore, Trung 

Quốc; Úc; LB Nga và một số nước Đông Âu; Từ đó rút ra những bài học của các nước 

để đề xuất cho việc tổ chức quản lý và đổi mới đào tạo NCS ở Việt Nam. 

Trong nội dung này, đề tài cũng đã tiến hành phân tích, nghiên cứu các đặc trưng, 

tiêu chí, mô hình hoạt động một số NNC của nước ngoài; chỉ ra những mặt mạnh, hạn 

chế của Việt Nam so với các nước trong việc xây dựng và phát triển các NNC và đào 

tạo NCS. Rút ra những bài học và những khuyến cáo, kinh nghiệm áp dụng xây dựng 

các NNC cho các trường đại học Việt Nam. 

Nội dung 4: Xây dựng tiêu chí và mô hình của các NNC tại Việt Nam 

    Đề tài đã nghiên cứu, phân tích những yêu cầu mới, những thuận lợi và thách thức 

đặt ra với hoạt động đào tạo NCS và xây dựng NNC trong bối cảnh CMCN 4.0; đã nhận 

diện các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động của NNC thông qua khảo sát, phỏng 

vấn giảng viên và NCS của hơn 50 cơ sở giáo dục đại học ở Việt nam; từ đó phân loại  

và đề xuất tiêu chí - mô hình cho 3 loại NNC gồm NNC quốc tế; NNC cấp quốc gia  

(NNC mạnh) và NNC cấp trường (cấp cơ sở giáo dục đào tạo). Từ những tiêu chí này, 

đề xuất chính sách quản lý, hỗ trợ các NNC một cách phù hợp. 

 Nội dung 5: Đề xuất hệ thống chính sách, giải pháp hỗ trợ hình thành, phát 

triển các NNC và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam 

      Trên cơ sở các nội dung và kết quả nghiên cứu nêu trên, đề tài đã đề xuất các giải 

pháp, chính sách nâng cao chất lượng đào tạo TS thông qua mô hình NNC, cũng như 

các giải pháp hỗ trợ xây dựng và phát triển các NNC, gồm những giải pháp về mô hình,  

tổ chức, nguồn lực (bao gồm nhân lực, CSVC, nguồn kinh phí,...) cũng như đề xuất cơ 

chế tăng cường hợp tác phát triển cho các NNC, đồng thời đề xuất gắn kết NNC với 
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doanh nghiệp theo mô hình 4 nhà: Nhà nước, nhà trường (NNC), nhà khoa học và doanh 

nghiệp. 

  Đề tài cũng đã đề xuất cơ chế, chính sách  thúc đẩy, gắn kết NNC với hoạt động đào 

tạo nghiên cứu sinh; nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ thông qua hoạt động của NNC; 

gắn hoạt động đào tạo tiến sĩ với bộ môn/PTN và NNC để tăng cường năng lực nghiên 

cứu và công bố quốc tế cho cán bộ, giảng viên và NCS; đề xuất đổi mới một số điểm 

trong quy chế đào tạo tiến sĩ. 

Nội dụng 6:  Thí  điểm áp dụng nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ  qua thực 

tiễn hoạt động của 01 NNC. 

         Đề tài chọn nghiên cứu thí điểm, hỗ trợ NNC Vật liệu và kết cấu tiên tiến thuộc trường 

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (do Chủ nhiệm đề tài, GS Nguyễn Đình 

Đức làm Trưởng NNC). Thông qua hoạt động nghiên cứu và đào tạo NCS của nhóm 

chiêm nghiệm những chính sách và tổ chức, mô hình hoạt động của 1 NNC tiêu biểu trong 

trường đại học. Đây là NNC sơ khai ban đầu chỉ có thầy và 1-2 học trò, nhưng trong thời 

gian hơn 10 năm phát triển, đã trở thành NNC mạnh có tầm ảnh hưởng quốc tế. Trong 

vòng 10 năm, NNC đã và đang đào tạo 16 NCS, công bố hơn 300 bài báo/báo cáo khoa 

học, trong đó có hơn 160 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế ISI (SCI, SCIE) có 

uy tín, xuất bản một số giáo trình và sách chuyên khảo (bằng tiếng Nga, tiếng Việt và  

tiếng Anh), sở hữu 1 bằng phát minh, 1 bằng sáng chế và tham gia đào tạo đầy đủ cả 3 

bậc từ kỹ sư, thạc sĩ đến tiến sĩ Cơ học kỹ thuật. NNC là nơi đào tạo ra nhiều tài năng 

trẻ. NNC đã xây dựng nên một trường phái khoa học về vật liệu và kết cấu tiên tiến của 

ĐHQGHN và của Việt Nam.  Từ NNC đã thành lập tổ chức mới là PTN mới, bộ môn 

mới, có tính bền vững. Có thể thấy đây là mô hình NNC thành công, made in Vietnam 

100% và có uy tín trong nước, quốc tế. Qua thực tiễn vận hành hoạt động của NNC thí 

điểm này, nhóm đề tài đã có những trải nghiệm thực tế, đúc rút ra các bài học kinh 

nghiệm, hiểu rõ những thế mạnh cũng như những khó khăn của các NNC và những hạn 

chế, rào cản của chính sách hiện nay, để từ đó có thêm căn cứ đề xuất các mô hình, 

chính sách và giải pháp phù hợp, khả thi với điều kiện Việt Nam, góp phần thúc đẩy 

phát triển các NNCM nhiều hơn nữa trong các trường đại học. 

      Chúng tôi hy vọng với những kết quả nghiên của đề tài, sẽ góp phần làm cơ sở 

khoa học và thực tiễn để đổi mới, xây dựng những chính sách, giải pháp cụ thể, thiết 

thực hơn, mạnh hơn nữa để nâng cao chất lượng đào tạo TS từng bước hội nhập với 

chuẩn mực quốc tế, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu 

nói chung và các nhóm nghiên cứu mạnh nói riêng trong các trường đại học, từ đó góp 

phần làm nên những cú huých tăng trưởng đột phá trong hoạt động khoa học công nghệ 

và giáo dục đại học của nước nhà trong giai đoạn tới. 

       Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài gồm 5 Chương. 
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CHƯƠNG I 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG 

CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU 

 

I.1. Tình hình đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam hiện nay 

TS (Doctor of Philosophy hay PhD) là một học vị do trường đại học cấp cho 

nghiên cứu sinh (NCS) sau đại học (ĐH), công nhận luận án nghiên cứu của họ đã đáp 

ứng tiêu chuẩn bậc TS. Đây là bậc cao nhất trong khung trình độ quốc gia Việt Nam và 

tại hầu hết các nước trên thế giới (trừ một số nước như Nga có bậc TSKH cao hơn TS, 

hay Đức và Pháp có bậc TS habilitation).  

Trong chương này, đề tài đã đánh giá những thành tựu chủ yếu đạt được trong 

thời gian qua, những chính sách của Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến việc bồi dưỡng 

và nâng cao trình độ, đào tạo tiến sĩ cho đội ngũ giảng viên trong các trường đại học, 

bằng nhiều hình thức như đào tạo trong nước, đào tạo NCS ở nước ngoài qua đề án 322, 

911, 165,… 

Đề tài đánh giá đội ngũ TS được đào tạo trong những năm qua đã đóng góp quan 

trọng vào tiềm lực KHCN của các cơ sở giáo dục ĐH.  Nhiều người trở thành những 

nhà khoa học và chuyên gia giỏi, đầu ngành trong những lĩnh vực chuyên môn cụ thể. 

Đây là một sự cố gắng phấn đấu rất lớn của các nhà giáo - nhà khoa học cũng như hệ 

thống giáo dục đại học của nước nhà trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.  

Thành tựu có ý nghĩa cơ bản của đào tạo SĐH trong thời gian qua, đặc biệt là đào 

tạo TS, là trực tiếp tạo nguồn cán bộ khoa học - công nghệ có trình độ cao cho đất nước, 

góp phần vào việc tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ khoa học và 

thúc đẩy họ hoạt động sáng tạo tại các trường ĐH, viện nghiên cứu trong cơ chế mới.  

Bên cạnh những kết quả cơ bản như trên, công tác đào tạo sau ĐH những năm 

qua cũng bộc lộ một số hạn chế cần sớm khắc phục. Kết quả đào tạo SĐH ở nước ta 

trong những năm qua còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra; đào tạo 

SĐH vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước 

trong giai đoạn đổi mới ngày càng mạnh mẽ. Nhìn chung, phương châm đào tạo hiện 

nay vẫn theo nguyên tắc bất thành văn là “có vào thì sẽ có ra” mà chưa có sự sàng lọc 

chặt chẽ. Việc quy định nghiên cứu sinh phải tham gia NCKH cũng hết sức lỏng lẻo, 

chưa phát huy khả năng tìm tòi, ứng dụng kiến thức của người học. Thực trạng công tác 

quản lý đào tạo SĐH cũng còn tồn tại một số bất cập. Chất lượng đào tạo TS của Việt 

Nam hiện nay trong nhiều ngành cũng chưa cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã hội 

và nhiều ngành có chuẩn đầu ra về công bố của các NCS còn rất xa so với chuẩn mực 

quốc tế. Tính sáng tạo, những đóng góp mới, thiết thực có giá trị khoa học và thực tiễn 

của các luận án trong thời gian gần đây tuy đã có tiến bộ song chưa nhiều. Sau đào tạo 

nhiều cán bộ khoa học vẫn chưa hình thành được khả năng độc lập nghiên cứu và có thể 

xem đây là hạn chế căn bản của đào tạo TS.  

Đề tài đã nghiên cứu và chỉ ra những nguyên nhân cơ bản của những hạn chế 

trong đào tạo sau ĐH là: 

- Chất lượng đầu vào thấp, trong số đó, nhiều người không được đào tạo chính 

quy, liên tục và bài bản nên kiến thức sâu về chuyên ngành có sự hạn chế.      
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      -  Nội dung chương trình và phương pháp đào tạo còn bất cập, hạn chế. 

- Công tác tổ chức, quản lý đào tạo sau ĐH còn một số bất cập. Việc đánh giá 

luận án còn dễ dãi. Một số chương trình không đủ số giảng viên cơ hữu theo quy định 

nhưng vẫn được đào tạo. Một số cơ sở tổ chức đào tạo SĐH 100% là hình thức không 

tập trung, phổ biến là học ngoài giờ hành chính nên việc sử dụng thư viện để học tập và 

nghiên cứu của học viên bị hạn chế. Nhiều trường ĐH chưa thực sự chú trọng tạo cơ chế 

chính sách để gắn đào tạo NCS với NCKH và các NNC. 

- Về đội ngũ cán bộ giảng dạy, hướng dẫn khoa học: trong thời gian gần đây mặc 

dù đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH tăng nhanh, chất lượng đã được cải thiện 

đáng kể, song vẫn chưa theo kịp về quy mô đào tạo, và chất lượng đội ngũ hướng dẫn 

NCS trong nhiều ngành còn có khoảng cách xa so với khu vực và thế giới. 

 - Nguyên nhân từ phía người học: Một bộ phận còn chưa có một thái độ học tập 

nghiêm túc. Ý thức nghiên cứu học tập của nhiều học viên, NCS chưa cao, chưa thực sự 

cố gắng và cầu thị trong tìm tòi, nghiên cứu. Nhiều học viên, NCS đang công tác tại các 

cơ quan đi học "hàm thụ", không đảm bảo thời gian có mặt tại trường lớp. Ngoài thời 

gian bắt buộc lên lớp, thời gian tự đọc sách ở nhà và lên thư viện còn rất ít.  

- Hệ thống cơ sở vật chất còn bất cập, kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cho 

đào tạo SĐH, đặc biệt kinh phí đào tạo TS còn thấp. 

- Chậm hình thành cơ chế đãi ngộ xứng đáng: mặc dù đào tạo SĐH ở Việt Nam 

đã triển khai được gần 4 thập kỷ, song người học, sau khi được cấp bằng TS vẫn chưa 

được quan tâm đãi ngộ xứng đáng, thậm chí còn nhiều bất hợp lý trong bố trí sử dụng. 

Trên phương diện tổng thể, hiện nay chúng ta vẫn thiếu vắng một cơ chế sử dụng và đãi 

ngộ nhân tài phát huy trí tuệ khoa học, do đó chưa thực sự khuyến khích người học phấn 

đấu trong học tập nghiên cứu. 

Chính vì thế, việc đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo TS, trong đó 

có việc gắn đào tạo NCS với hoạt động NCKH và các NNC là giải pháp có ý nghĩa then 

chốt. 

I.2 Kết quả khảo sát thực tiễn 

Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 

- Phương pháp khảo cứu tài liệu 

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã tiến hành nghiên cứu các văn bản chính 

sách của cơ quan quản lý, trường ĐH có liên quan, đồng thời kế thừa và sử dụng phân 

tích các nguồn tài liệu khác như: các bài báo, tạp chí chuyên ngành, các bài báo cáo 

trong kỷ yếu hội thảo, các công trình nghiên cứu trước, các báo cáo tổng hợp và số liệu 

thống kê trong các nguồn cơ sở dữ liệu khác nhau để làm căn cứ phân tích, 

- Phương pháp nghiên cứu định lượng 

Như đã đề cập kỹ ở Chương III, đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát trên diện 

rộng đối với các cán bộ, giảng viên và NCS đang học tập và làm việc tại các trường ĐH, 

đơn vị nghiên cứu trên toàn quốc. Các ý kiến đánh giá được đo lường dựa trên thang đo 

likert 5 mức độ. 

Đề tài đã tiến hành 2 đợt khảo sát (Đợt 1 từ tháng 8 đến tháng 12/2018; Đợt 2 từ 

tháng 4 đến tháng 12/2019), và nhận được ý kiến phản hồi của 334 cán bộ và 476 NCS 

của hơn 50 cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi cả nước.  
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Bộ câu hỏi khảo sát được xây dựng bao gồm 4 phần: (1) đánh giá về các hoạt 

động, điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo; (2) mức độ 

tham gia vào các hoạt động chuyên môn trong quá trình học TS tại cơ sở đào tạo; (3) 

đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số nguyên nhân đối với chất lượng đào tạo TS.  

- Phương pháp nghiên cứu định tính 

Đề tài đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp sâu một số cán bộ giảng viên là thành 

viên hoặc trưởng các NNC với nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến vai trò 

của NNC trong các trường ĐH đặc biệt trong việc đào tạo TS hiện nay, thực trạng xây 

dựng và phát triển NNC tại đơn vị đơn tạo, các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của 

NNC cũng như một số giải pháp đảm bảo điều kiện cho hoạt động của NNC và nâng 

cao chất lượng đào tạo TS nhằm mục đích cung cấp cơ sở để xây dựng, hoàn thiện hệ 

thống câu hỏi trong bảng hỏi đồng thời làm rõ thêm thông tin của số liệu thu được từ 

các phương pháp định lượng.  

 Kết quả khảo sát cho thấy các GV/NCV đánh giá hiệu quả rất cao các hoạt động 

chuyên môn của NCS trong việc tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu với thầy hướng 

dẫn và công bố khoa học trong nước, quốc tế . Kết quả khảo sát cũng cho thấy khi 

GV/NCS tham gia NNC đều có kết quả công bố nổi trội so với các GV/NCS không tham 

gia NNC. 

I.3. Nhân tố chủ yếu tác động đến chất lượng đào tạo TS ở Việt Nam hiện 

nay 

Kết quả khảo sát cho thấy 4 tiêu chí nhận được đánh giá thấp nhất đó là Tham 

gia đề tài NCKH (ĐTB = 3,45) và Tham gia công tác trợ giảng, hỗ trợ đào tạo tại cơ 

sở đào tạo (ĐTB = 3,81). Tiêu chí Có chính sách hỗ trợ học bổng cho NCS/ hỗ trợ công 

bố quốc tế/hỗ trợ NCS tham gia hội nghị hội thảo (3.88/5); Có NNC và tạo điều kiện 

thuận lợi để NCS tham gia nghiên cứu trong các NNC (2.9/5).  

Đây cũng chính là những yếu tố khác biệt trong quá trình đào tạo TS gắn với 

NNC ở Việt Nam so với thế giới, và là lý do cơ bản dẫn đến chất lượng đào tạo TS ở 

Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây chưa được như kỳ vọng. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy một nghịch lý hiện nay đó là: nước ta hiện 

đang có số lượng TS trong các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ kỹ thuật chỉ bằng 

1/3 so với các ngành khoa học xã hội. Mặt khác, thống kê cho thấy tổng sản lượng công 

bố ISI toàn ngành KHXH trong giai đoạn 5 năm 2013-2018 chỉ tương đương với tổng 

sản lượng công bố của một số chuyên ngành KHTN trong vòng 2-3 năm. Công bố quốc 

tế có thể được coi như thước đo năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học. Điều này, 

cho thấy mức độ hội nhập quốc tế và hiệu quả của hoạt động đào tạo TS trong các lĩnh 

vực chưa đồng đều và trong lĩnh vực KHTN-CN công bố quốc tế mạnh hơn so với các 

ngành KHXH. 
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Hình 1. So sánh số lượng công bố ISI của Việt Nam giữa KHTN và KHXH trong 

giai đoạn 2013-2018 (Nguồn: Nhóm trắc lượng khoa học Việt Nam, tổng hợp từ Web 

of Science 28/10/2018) 

Kết quả phỏng vấn và khảo sát NCS cũng cho thấy có một phần nguyên nhân do 

mô hình đào tạo TS không phải là toàn thời gian, tức là NCS vừa tham gia học tập và 

nghiên cứu,  lại vừa làm việc tại một đơn vị khác, khiến cho việc bố trí thời gian thường 

xuyên để tham gia công tác nghiên cứu, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo gặp nhiều khó khăn. 

Điều này khác với một số trường ĐH trên thế giới khi làm NCS được nhận học bổng và 

làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục ĐH mà họ theo học, từ đó, NCS có thể sắp 

xếp toàn thời gian cho nghiên cứu và cho luận án của mình. 

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ học bổng cho NCS/ hỗ trợ công bố quốc tế/hỗ trợ 

NCS tham gia hội nghị hội thảo cũng không được đánh giá cao.  Đây cũng là một trong 

những nguyên nhân khiến cho việc hội nhập và công bố quốc tế trong quá trình làm 

NCS còn yếu. NCS ở Việt Nam vừa phải đóng học phí, vừa phải đi làm, tự trang trải 

cuộc sống thường nhật, vừa làm luận án TS nên khó có thể dành thời gian cũng như điều 

kiện kinh tế để tham gia hội thảo ở nước ngoài hoặc công bố quốc tế. Đặc biệt, trong 10 

yếu tố, NCS đánh giá thấp nhất là yếu tố Có NNC và tạo điều kiện thuận lợi để NCS 

tham gia nghiên cứu trong các NNC (3.61/5). Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù có nhu 

cầu tham gia các NNC để có thêm sự hỗ trợ từ các GS đầu ngành, các giảng viên và các 

đồng nghiệp để phát triển công tác nghiên cứu khoa học nhưng số lượng NNC trong các 

trường ĐH Việt Nam còn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của NCS.   

Trong quá trình khảo sát 476 NCS trên toàn quốc, kết quả cho thấy chỉ có 166 

NCS (35,9%) đã từng tham gia vào các NNC; trong số 297 NCS chưa từng tham gia 

NNC (64,1% số NCS được khảo sát) có tới 247 NCS nói rằng họ chưa có cơ hội tham 

gia NNC; hoặc cơ sở giáo dục không tạo được môi trường làm việc trong NNC hoặc 

không tìm được NNC phù hợp. Khảo sát cũng cho thấy tất thẩy những NCS có công bố 

quốc tế ở Việt Nam, khi được hỏi, đều có tham gia NNC, điều này cho thấy vai trò quan 

trọng của NNC, của môi trường học thuật đến chất lượng đào tạo TS.    

Ngoài ra, có thể thấy các NCS đã tham gia NNC có số công bố (cả trong nước và 

quốc tế) đều cao hơn so với nhóm những NCS chưa tham gia NNC – đặc biệt với các 

NCS có công bố trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus (hình 2).  
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Hình 2. Số lượng bài báo trung bình của các NCS đã và chưa từng tham gia NNC 

(kết quả khảo sát của đề tài) 

Qua kết quả khảo sát nghiên cứu của đề tài, có thể thấy đào tạo TS thông qua 

NNC ở Việt Nam, bên cạnh những thành tựu, những NNC và NCS có công bố xuất sắc, 

nhưng có nhiều yếu điểm hơn so với nước ngoài, chủ yếu là đào tạo NCS theo kiểu “tại 

chức”, thiếu học bổng, thiếu động lực, điều kiện và môi trường để NCS tham gia NCKH 

trong các NNC, theo chúng tôi đây chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đất chất lượng 

TS ở Việt Nam trong thời gian qua chưa cao, chưa đáp ứng được kỳ vọng như mong 

muốn. Như vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, một mặt phải có những mạnh 

dạn đổi mới trong quy chế đào tạo, thay đổi mức đầu tư cho đào tạo tiến sĩ, mặt khác 

phải đẩy mạnh xây dựng các NNC trong các trường đại học để NCS có cơ hội thực hiện 

đề tài luận án trong môi trường các NNC này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Số công trình/bài báo được công bố ở nước 
ngoài (thuộc hệ thống ISI/Scopus)

Số công trình/bài báo được công bố ở nước 
ngoài (không thuộc hệ thống ISI/Scopus)

Số công trình/bài báo công bố trên các tạp chí 
khoa học trong nước

Bạn có từng tham gia nhóm nghiên cứu nào không?

Có Không



 

14 
 

CHƯƠNG II 

LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC 

NHÓM NGHIÊN CỨU TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 

II.1. Khái niệm về nhóm nghiên cứu 

           Đề tài đã tổng quan các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước về NNC 

và vai trò của NNC trong trường đại học. 

          Các trường ĐH là nơi giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực CLC và là nơi sáng tạo 

tri thức mới. Chính vì vậy, hoạt động đào tạo luôn phải được gắn với hoạt động nghiên 

cứu:  Đào tạo thông qua nghiên cứu và nghiên cứu khoa học để tiếp cận trí thức mới, từ 

đó lại phục vụ đào tạo với CLC hơn. Vì vậy, sự hình thành các NNC trong các trường 

ĐH gắn kết chặt chẽ không chỉ với hoạt động nghiên cứu, mà còn được hình thành và 

phát triển gắn với đào tạo, như một lẽ tự nhiên và tất yếu.  

Theo Robertson [1], đo chất lượng giảng dạy phải là đánh giá của sinh viên và 

đo thành tích nghiên cứu trước hết phải là ở các công bố khoa học. Đây cũng là tiêu chí 

quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của NNC. Robertson cũng đã nghiên cứu 

mối liên kết giữa hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu và đã phỏng vấn đội ngũ 

giảng viên, và kết quả cho thấy có sự tương quan rất rõ ràng giữa giảng dạy và nghiên 

cứu, chúng có sự cộng hưởng và kết hợp lẫn nhau.  

Smeby [2] nghiên cứu sâu hơn mối quan hệ giữa nghiên cứu và giảng dạy, và 

khẳng định có mối quan hệ rất mật thiết và tích cực giữa giảng dạy và nghiên cứu. Kết 

quả nghiên cứu của Smeby cho thấy nghiên cứu ảnh hưởng rất quan trọng đến giảng dạy 

và trong các trường ĐH, nghiên cứu quan trọng hơn giảng dạy. Đặc biệt sự tác động của 

nghiên cứu sẽ mạnh hơn ở bậc sau ĐH so với bậc ĐH.  

Tác giả Beaver và Rosen [3] đã chỉ ra tầm quan trọng của việc hình thành và phát 

triển cũng như là cần thiết phải làm việc nhóm trong một NNC. Theo các tác giả này, sự 

gia tăng các hoạt động liên ngành, tính phức tạp kèm theo chi phí cao trong khoa học 

hiện đại buộc các nhà khoa học phải hợp tác với nhau, và chính sự hợp tác này sẽ hình 

thành mạng lưới khoa học rộng rãi, các NNC, giúp chia sẻ kiến thức, chuyển giao công 

nghệ một cách nhanh chóng 

Một trong những khái niệm khá kinh điển về NNC được Adrews [4] định nghĩa 

là một nhóm gồm có tối thiểu 3 người cùng làm việc với nhau tối thiểu trong 6 tháng và 

có kỳ vọng làm việc với nhau tối thiếu trong vòng 1 năm. Adrews [4] đã nghiên cứu 

10.000 nhà khoa học trong 1200 đơn vị của 6 nước, với các NNC từ 4 đến 40 thành viên, 

và đưa ra nhận xét là hiệu quả của NNC được đánh giá thông qua các tham số chủ yếu 

như: số sách được xuất bản, các bài báo được công bố, số trích dẫn các công trình công 

bố, số kinh phí từ các đề tài, dự án mà NNC đấu thầu được cho hoạt động nghiên cứu, 

các phát minh sáng chế, các phần mềm tính toán, sản phẩm nghe nhìn,... Trong đó số 

lượng bài báo và số trích dẫn là thường xuyên được nhắc đến nhất và là chỉ số quan 

trọng hàng đầu. Những tham số khác cũng được xem như tiêu chí để đánh giá hiệu quả 

của NNC như: danh tiếng của nhóm, sự đảm bảo được tài chính cho hoạt động của nhóm, 

khả năng ứng dụng của các thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn cũng như nhuệ khí của 

các thành viên trong nhóm.   
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Ở nước ta hiện nay, cũng đã có một số nghiên cứu, cũng như một số luận văn, 

luận án về NNC. Đào Minh Quân [5] đã đưa ra định nghĩa NNC là một nhóm các thành 

viên có tổ chức hoặc có tính tổ chức từ các đơn vị có lợi ích nghiên cứu chung trong một 

đề tài hoặc lĩnh vực, cùng hướng tới các mục tiêu định tính và định lượng cụ thể một 

cách riêng rẽ hoặc kết hợp với nhau. Các NNC thường gắn liền với một nhóm thành 

viên cộng tác và các cơ chế hợp tác, bao gồm các GS, các nghiên cứu sinh và các nhà 

nghiên cứu thuộc các tổ chức nghiên cứu trong nước và nước ngoài cùng xây dựng nên 

các kết quả của hoạt động nghiên cứu. 

Phan Kim Ngọc [6] đã chỉ ra rằng “NNC khoa học là một tập thể các nhà khoa 

học và học thuật có năng lực chuyên môn tốt, có tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp, sự 

chân thật trong công việc (honesty), có khát vọng định hướng cùng một mục đích, một 

lĩnh vực chuyên môn nhất định; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo tại một đơn 

vị hạt nhân (hay xoay quanh đơn vị hạt nhân đó); được dẫn dắt bởi một (hay một vài) 

nhà nghiên cứu có uy tín khoa học, đạo đức và đồng thời phải có khả năng tổ chức, giao 

tiếp, tập hợp…; có văn hóa nhóm riêng biệt. Nói một cách khái quát, mọi thành quả của 

nhóm phải xuất phát từ năng lực nội sinh”.  

Về phía các  trường ĐH thường căn cứ vào hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 

học của mình mà đưa ra những tiêu chí - định nghĩa riêng. Đề tài đã thống kê Quỹ 

NAFOSTED, ĐHQGHN, ĐH Phenikaa đều có tiêu chí cho NNC mạnh.  

Các trường khác như Học viện nông nghiệp, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Duy Tân, 

ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Học viện KTQS, Trường ĐH Y Hà 

Nội,...cũng đều có tiêu chí và công nhận các NNC của nhà trường.  

Qua tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước của đề tài cho thấy: Hiện nay 

có rất nhiều cách hiểu khác nhau và định nghĩa khác nhau về NNC và NNCM, các khái 

niệm  - tiêu chí vẫn chưa được hoàn toàn thống nhất, nhưng có thể thấy điểm chung nhất 

là: nhóm nghiên cứu (NNC)-  tiếng Anh: Scientific Working Group (SWG) trong trường 

đại học - là một tập thể nghiên cứu/hoạt động khoa học được thành lập một cách tự 

nguyên hay theo ý đồ phát triển của tổ chức, được dẫn dắt bới một người trưởng nhóm 

có uy tín, có nhiệt thành, chịu trách nhiệm chính về định hướng và tổ chức nghiên cứu, 

có sự tham gia của các các cộng sự và người học có năng lực và hoài bão nghiên cứu, 

và cùng theo đuổi một hướng khoa học nhất định.  

Khác vói các viện, trung tâm nghiên cứu, NNC trong trường ĐH còn có sứ mệnh 

đặc biệt là gắn kết NCKH với đào tạo. NNC có thể thu hút các nhà khoa học có chuyên 

môn gần để phát triển môi trường học thuật chuyên sâu, hoặc giải quyết một vấn đề có 

tính liên ngành. Đến lượt từ chính sự phát triển và thành quả chín muồi của các NNC lại 

có thể dẫn đến việc xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo mới.  

II.2. Mô hình, tổ chức của các nhóm nghiên cứu trong trường đại học 

Kinh nghiệm của các nước cho thấy: Cơ cấu tổ chức của hệ thống nghiên cứu và 

đào tạo trong trường đại học thường là: Trường, rồi đến Khoa, dưới Khoa là các Bộ 

môn/PTN và trong Bộ môn/PTN là các NNC. Mỗi bộ môn/PTN lại có thể có một đến 

vài NNC. Và NNC chính là tế bào của hoạt động đào tạo và NCKH trong nhà trường. 

            Hu và các cộng sự [7] nghiên cứu về sự cộng tác, nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến 

thành tựu nghiên cứu; tầm ảnh hưởng của hoạt động nghiên cứu còn phụ thuộc vào các yếu 

tố như: các ngành nghề (khác nhau), các hình thức cộng tác và đặc tính của các cá nhân 



 

16 
 

cộng tác với nhau, cũng như giai đoạn khác nhau như của sự phát triển sự nghiệp của các  

nhà nghiên cứu.  

Coate và các cộng sự [8] khi nghiên cứu mối quan hệ giữa giảng dạy và nghiên 

cứu ở Anh quốc, cho thấy muốn giảng dạy và nghiên cứu có cộng  hưởng tốt cho nhau, 

thì phương thức quản lý và tổ chức đào tạo cần được quan tâm. Một NNC có các thành 

viên nghiên cứu tốt, nhưng thiếu cơ chế quản trị, thiếu sự tổ chức và lãnh đạo, cũng như 

thiếu sự điều tiết hợp lý các nguồn lực thì cũng không đem lại kết quả như mong muốn. 

Không chỉ dừng ở khuôn khổ một NNC, Bertolotti và các cộng sự [9] đã nghiên 

cứu về hiệu quả của MTM (Muiltitple team membership), khi thành viên NNC tham gia 

đồng thời vào nhiều nhóm khác nhau.  

Kim and Bak [10] đã công bố kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chính sách 

đến việc hợp tác giữa các thành viên của nhóm và thành tựu của NNC. Nghiên cứu số 

liệu của các nhà khoa học trong lĩnh vưc nhân học và xã hội học của Hàn Quốc, kết quả 

cho thấy hoạt động nghiên cứu của nhóm cần được quan tâm song song cùng lúc với 

việc thúc đẩy sự nghiệp cũng như kiến thức của từng nhà khoa học, đồng thời các tổ 

chức phải đáp ứng, khuyến khích và khen thưởng kịp thời và xứng đáng các nhà khoa 

học để thúc đẩy họ có động lực nghiên cứu và cộng tác.  

 Kyvik and Smeby [11] nghiên cứu mối quan hệ giữa việc đào tạo SĐH và thành 

tựu nghiên cứu của giảng viên ở Nauy, và cho thấy thông qua hoạt động NNC, việc 

hướng dẫn NCS có hiệu quả rất tích cực và vai trò quan trọng. Mức độ hợp tác cũng 

khác nhau ở các ngành. Các tác giả cũng cho thấy trong lĩnh vực KHTN và công nghệ, 

sự cộng tác cực kỳ quan trọng, hơn là so với các ngành KHXH nhân văn. Mặt khác, 

NCS là lực lượng quan trọng tham gia các đề tài của giáo viên hướng dẫn, và chiếm tỷ 

lệ  tham gia là 48% với các ngành KHTN, 47% trong lĩnh vực công nghệ, 21% trong 

lĩnh vực KHXH và 14% trong lĩnh vực nhân văn.  

Jeong và Choi [12] tập trung vào mối quan hệ giữa các thành viên cộng tác. Mục 

đích của nghiên cứu này là diễn tả thực tiễn các yếu tố liên quan đến đặc điểm NNC, 

động lực, và quá trình ảnh hưởng đến chỉ số ảnh hưởng (research impact) của các công 

bố của các thành viên trong NNC.  

          Theo GS Joachim, một chuyên gia nghiên cứu thuộc một Viện nghiên cứu lớn 

của Đức khi ông sang hợp tác nghiên cứu với Viện Chính sách và Quản lý thuộc Trường 

ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (2018). GS cho biết : “Hầu hết các NNC đều là một phần 

cấu thành của Viện. GS đang làm cho một Viện rất lớn, có 2000 nhân viên, 40 khoa, 

mỗi khoa có khoảng 50 thành viên và mỗi khoa lại có vài NNC. Thông thường mỗi NNC 

có từ 2 - 3 GS. Những NNC này thường được thành lập bởi những nhà nghiên cứu có 

chung mối quan tâm.  Viện sẽ công nhận một Nhóm là chính thức hoặc không chính 

thức. Lúc đầu nhóm có thể là không chính thức, nhưng sau đó sẽ được công nhận chính 

thứ”.  

Trong khi ĐH RMIT [13] công nhận bốn cấp độ của hoạt động nghiên cứu nội 

bộ, theo thứ tự tăng dần dựa trên quy mô và độ phức tạp của vấn đề nghiên cứu, bao 

gồm: (1) Cá nhân các học giả; (2) Các NNC; (3) Các trung tâm và (4): các Viện nghiên 

cứu. 

Hoạt động của các đơn vị nghiên cứu được đánh giá thường niên và đánh giá kết 

thúc giai đoạn nghiên cứu (3 năm hoặc 5 năm). Đơn vị nghiên cứu có thể bị giải thể nếu 
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hội đồng đánh giá khuyến nghị rằng đơn vị nghiên cứu đó không đảm bảo được mục 

tiêu đã đề ra. 

Như vậy qua khảo sát kinh nghiệm NNC của GS Joachim (Đức) và RMIT, cũng 

như chính sách của ĐHQGHN, đề tài phát hiện là hiện nay, NNC trước đây được xem 

như một tổ chức “mềm” thì ngày nay đã dần được công nhận như là một tổ chức KHCN 

của cơ sở giáo dục đại học. 

Đề tài cũng đã nghiên cứu, khảo sát mô hình và tổ chức của các NNC trong các 

trường đại học, được chia thành 2 loại chủ yếu: NNC được thành lập khi các nhà khoa 

học hợp tác với nhau để thực hiện một nhiệm vụ KHCN, đề tài, dự án trong khoảng thời 

gian nhất định. Và loại 2, được thành lập như 1 tế bào của nhà trường, trong các Khoa, 

bộ môn, PTN. Mô hình chung của các NNC dạng hình chóp nón, đỉnh chóp là một nhà 

khoa học có uy tín (là trưởng nhóm), dưới trưởng nhóm có các cộng sự, tiếp đến các 

NCS, học viên cao học và sinh viên để thực hiện song hành nhiệm vụ NCKH và đào tạo, 

và qua hoạt động của NNC có thể thúc đẩy thành lập các trung tâm xuất sắc, các viện, 

trung tâm nghiên cứu trong nhà trường. 

 Nghiên cứu kinh nghiệm trong và ngoài nước của đề tài cho thấy NNC trong các 

trường ĐH đều có các đặc điểm chung nhất sau đây: 

(1) NNC là một dạng tổ chức “mở”; (2) NNC là hình thức thực hiện hoạt động 

nghiên cứu khoa học theo hướng tập trung hóa và chuyên môn hóa; (3) Mục tiêu của 

NNC là thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời kết hợp với đào tạo qua 

nghiên cứu; (4) Hoạt động của NNC có tính ổn định tương đối: Đặc điểm này đảm bảo 

cho NNC theo đuổi những định hướng nghiên cứu có tính bền vững, dài hạn, thu hút 

được đa dạng các nguồn đầu tư. Đặc điểm này khác biệt với loại hình NNC theo nhiệm 

vụ, là những nhóm được thành lập tạm thời, gồm các nhà nghiên cứu khác nhau để giải 

quyết một vấn đề, một nhiệm vụ đặc biệt/đột xuất trong một thời gian ngắn và giải thể 

sau khi nhiệm vụ kết thúc. 

(5) NNC khắc phục được hạn chế của một tổ chức/đơn vị nghiên cứu “cứng”: 

Đặc điểm này có thể coi là hệ quả của các đặc điểm đã chỉ ra ở trên. Nếu như hoạt động 

của một đơn vị nghiên cứu “cứng” thường bị ràng buộc bởi các giới hạn mang tính thể 

chế về chức năng, nhiệm vụ, cấu trúc hành chính, nguồn lực,… thì NNC hầu như không 

bị ràng buộc bởi các giới hạn này.  

            Qua khảo sát và nghiên cứu mô hình và chiến lược phát triển của các ĐH trong 

và ngoài nước cho thấy một trường ĐH muốn đáp ứng được yêu cầu tiên phong, dẫn dắt 

trong học thuật thì cần phải có những nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM). Khác với NNC 

thông thường, NNCM đặt ra các yêu cầu cao hơn về năng lực nội ngũ, kết quả nghiên 

cứu, do đó về quy mô và độ phức tạp của các vấn đề nghiên cứu đặt ra đối với NNCM 

cũng đòi hỏi cao hơn.     

 II.3. Vai trò của nghiên cứu khoa học và nhóm nghiên cứu trong các trường 

đại học 

          Trong trường ĐH, công tác NCKH luôn phải được gắn kết chặt chẽ với đào tạo. 

Đào tạo thông qua nghiên cứu và NCKH để tiếp cận đỉnh cao của trí thức, từ đó quay 

trở lại đào tạo với CLC, trình độ cao. Vì vậy, hoạt động NCKH và môi trường để triển 

khai các hoạt động nghiên cứu chính là các NNC. Các NNC có lợi ích và vai trò vô cùng 

to lớn đối với cả giảng viên, người học và cơ sở giáo dục đại học.  
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Thông qua NCKH và NNC, các thành viên của nhóm được tiếp cận các hướng 

nghiên cứu mới và hiện đại của thế giới, phát triển chuyên môn nghiệp vụ. Những hoạt 

động chuyên môn trong NNC củng cố nền tảng kiến thức chuyên môn và năng lực 

NCKH của giảng viên. Các nghiên cứu khảo sát của đề tài cho thấy việc tham gia NNC 

của giảng viên và NCS tỷ lệ thuận với việc gia tăng các công bố quốc tế của họ. Các 

NNC là môi trường và cơ hội tốt để giảng viên và người học tham gia các đề tài, dự án 

nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, đề tài NCKH, giảng viên và người 

học trong NNC có điều kiện rèn luyện và phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, tiếp xúc 

với các nhà khoa học có cùng chuyên môn trong và ngoài nước, làm tăng khả năng làm 

việc độc lập, trau dồi tri thức và các phương pháp luận, nhận thức khoa học. NNC cũng 

là môi trường thuận lợi tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo cá thể 

hóa.  

Đồng thời, thành tích của giảng viên và người học trong NNC góp phần làm tăng 

các công bố, patents, đổi mới sáng tạo và qua đó góp phần đẩy nhanh xếp hạng của nhà 

trường. 

      Có thể tóm lược vai trò quan trọng  của NNC trong hoạt động nghiên cứu khoa học 

và trong các trường ĐH như sau:  

            Trước hết, việc hình thành các NNC chính là đẩy mạnh việc chuyên môn hóa và 

tập trung hóa, tạo ra một lợi thế cho một số giảng viên có thiên hướng nghiên cứu. Thông 

qua nghiên cứu, giảng viên tiếp cận tri thức mới, các hướng nghiên cứu mới, phát hiện 

ra các khoảng trống tri thức cần được bù đắp; kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng 

để làm rõ, cập nhật, sửa đổi nội dung giảng dạy/đào tạo. Các NNC còn giúp các giảng 

viên có môi trường hoạt động và sinh hoạt khoa học, mở rộng sự hỗ trợ và hợp tác trong 

nước, quốc tế, từ đó thúc đẩy nâng cao chất lượng  giảng dạy và NCKH. 

          Thứ hai, từ hoạt động của các NNC trong các trường ĐH ở các nước phát triển 

cho thấy các NNC mạnh (NNCM) là xương sống của hoạt động nghiên cứu khoa học, 

thậm chí là của cả hoạt động đào tạo trong trường ĐH. NNC chính là mô hình để gắn 

kết đào tạo với nghiên cứu, để tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, đặc 

biệt là đào tạo sau ĐH. Và công bố quốc tế là một tiêu chí hàng đầu, hết sức quan trọng 

để đánh giá hiệu quả hoạt động của NNC. 

        Thứ ba, NNC được dẫn dắt bới nhà khoa học đầu ngành, nhưng cũng chính từ NNC 

lại là một trong những cách để từ đó hình thành nhà khoa học đầu ngành mới. NNCM 

là nòng cốt cho việc xây dựng và thực hiện các hướng nghiên cứu mới, hiện đại, mũi 

nhọn, do vậy, khi đạt đến một sự phát triển vượt bậc, từ NNC sẽ thành NNCM, sẽ xuất 

hiện các nhà khoa học xuất sắc. NNC chính là môi trường để phát hiện, đào tạo, bồi 

dưỡng các nhà khoa học đầu ngành. 

       Thứ tư, các NNC cũng chính là môi trường để thu hút các nhà khoa học từ nơi khác 

(trong và ngoài nước) đến làm việc. NNC chính là hạt nhân thúc đẩy hội nhập quốc tế 

trong giáo dục đại học. Chính phủ ở nhiều nước (Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,…) lấy 

nhà khoa học đầu ngành làm nòng cốt, qua đó đầu tư xây dựng và phát triển NNCM như 

một công cụ để hỗ trợ nhà khoa học đầu ngành phát huy tài năng đồng thời qua NNCM 

thu hút các chuyên gia giỏi của nước ngoài đến làm việc. 

       Thứ năm, các NNC, NNCM cũng là hạt nhân để từ đó phát triển thành những Viện 

nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu xuất sắc (CoE) trong trường ĐH. Từ các NNCM, 

liên ngành, kết hợp lại với nhau để được tăng cường đầu tư và trang thiết bị hiện đại 
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nhất để cùng nhau giải quyết những nhiệm vụ KHCN trọng điểm tầm quốc gia, quốc tế 

và tạo ra những kết quả nghiên cứu xuất sắc. 

          Một ví dụ minh họa về hiệu quả hoạt động của các NNC: Ở ĐHQGHN, theo thống 

kê từ năm 2015 đến nay, khoảng 80% số NCS của các ngành KHTN-CN khi bảo vệ luận 

án TS đều có bài đăng trên các tạp chí quốc tế và con số này đã tăng lên khoảng 90% 

vào năm 2018, 2019. Đáng lưu ý là trên 90% các công bố quốc tế của ĐHQGHN hiện 

nay là gắn với đào tạo NCS. Tất cả các NCS có công bố quốc tế đều tham gia các NNC.  

         Nhờ chú trọng đầu tư xây dựng các NNC, ngoài 2 ĐHQG, số NCS có công bố 

quốc tế của các đại học khác như ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Y Hà Nội, ĐH Xây dựng, 

Học viện KTQS, ĐH Tôn Đức Thắng,...ngày càng tăng. Đây là một tín hiệu rất đáng 

mừng khẳng định chất lượng đào tạo tiến sĩ của Việt Nam có nhiều chuyển biến đột phá 

trong những năm gần đây.  

          Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy sự gia tăng các công bố quốc tế tỷ lệ thuận 

với sự gia tăng các NNC trong các trường ĐH của Việt Nam. Năm 2019, công bố quốc 

tế của Việt Nam đạt hơn 12.400 bài và đứng thứ 49 của thế giới, trong số đó các trường 

đại học đóng góp trên 80% số bài quốc tế. Cũng theo thống kê này, công bố quốc tế của 

các cơ sở giáo dục ĐH tập trung vào các ngành: (1) Nông nghiệp và Sinh học; (2) Hóa 

sinh, Di truyền, Sinh học Phân tử; (3) Kỹ thuật Hóa học; (4) Hóa học; (5) Khoa học Máy 

tính; (6) Khoa học Trái đất và Hành tinh;  (7) Kỹ thuật nói chung; (8) Khoa học Môi 

trường; (9) Khoa học Vật liệu; (10) Toán học; (11) Y học; và (12) Vật lý học.  

Các kết quả nghiên cứu của Đề tài cũng nhấn mạnh sự gia tăng của công bố quốc 

tế và các NNC cũng gắn liền với tác động tích cực của chính sách. Sự hình thành và gia 

tăng các NNC của Việt Nam có thể chia làm 3 giai đoạn: (1) Trước khi ra đời Quỹ 

NAFOSTED; (2) Sau khi Quỹ NAFOSTED ra đời.  Quỹ  đã góp phần quan trọng thúc 

đẩy các NNC trong trường đại học để đẩy mạnh công bố quốc tế; và (3), từ năm 2017 

trở lại đây, khi Quy chế đào tạo TS mới cũng như yêu cầu mới về tiêu chuẩn chức danh 

GS, PGS của Nhà nước. Theo đó Quy chế TS mới yêu cầu NCS khi bảo vệ luận án phải 

có công bố quốc tế, người hướng dẫn NCS cũng phải có công bố quốc tế; Quy định về 

chức danh mới cũng yêu cầu các GS, PGS cũng phải đủ số bài là tác giả chính được 

công bố trên các tạp chí quốc tế ISI, và còn khuyến khích những ứng viên có thành tích 

công bố quốc tế xuất sắc được bù trừ vào thâm niên và những tiêu chuẩn khác còn thiếu, 

đã thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành và phát triển các NNC trong các trường đại học ở 

Việt Nam.   

          Như vậy, việc hình thành, xây dựng và phát triển các NNC trong trường ĐH có 

tính tất yếu, và NNC vừa là phương thức, vừa là mục tiêu để phát triển ĐH nghiên cứu. 
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CHƯƠNG III 

THỰC TRẠNG CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG 

ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU TRONG CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

 

III.1. Thực trạng các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học hiện nay 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2016-2017 toàn ngành 

đã có 945 NNC trong các trường ĐH.  

Và đến nay con số đó không ngừng được tăng lên. Như ĐH Bách Khoa, đến nay 

đã có gần 200 NNC [14], ĐH Tôn Đức Thắng đã có gần 70 NNC [15], ĐHQGHN đã có 

gần 100 NNC tại các đơn vị thành viên, trong đó có 29 NNC mạnh và 4 NNC tiềm năng 

cấp ĐHQGHN [16],... 

          Để thấy rõ thực trạng xây dựng và phát triển các NNC hiện nay, nhóm đề tài đã 

thực hiện khảo sát trên toàn quốc trong 2 năm 2018-2019, và kết quả đã thu được ý kiến 

phản hồi của các NCS và giảng viên của hơn 50 cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc. 

Các cơ sở đó là: 

ĐH Bách khoa Hà Hội, ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Viện hàn lâm KHCN Việt Nam, Học Viện Kỹ 

thuật Quân sự, Bộ Quốc Phòng, ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, ĐH Xây dựng, ĐH 

Giao Thông, ĐH Sư Phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Nguyễn Tất 

Thành, Viện Kỹ thuật Công nghệ - ĐH Vinh, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, 

Viện Điện tử Viễn thông, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Viện Kỹ thuật Công nghệ cao , ĐH 

Nguyễn Tất Thành, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN, Viện Khoa học Vật liệu, 

Hiện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm 

KHCN Việt Nam, Viện Tên lửa, ĐH Điện lực, ĐH Mỏ Địa chất, ĐH Thủy Lợi, ĐH Việt 

Nhật, ĐH Hải Phòng,Viện  Đảm bảo Chất lượng giáo dục, ĐHQGHN; ĐH Giáo dục 

ĐHQGHN; Khoa Luật, ĐHQGHN; Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN; Trường ĐH Khoa 

học XH và NV, ĐHQGHN; Trung tâm khảo thí, ĐHQGHN; Trường ĐH Khoa học Tự 

nhiên, ĐHQGHN; Học Viện Hậu Cần, Bộ Quốc Phòng; ĐH Y Hà Nội;ĐH Thương mại; 

ĐH Sư Phạm Hà Nội; Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Học Viện 

Quản lý Giáo dục; ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN; ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Bệnh viện 

103, ĐH Đà Nẵng; Viện KH-CN Quân sự, Bộ Quốc phòng;Viện Hóa học-Vật liệu, Viện 

KHCN Quân sự; Viện KHXH vùng Nam Bộ; ĐH Hà Nộ; ĐH Văn Hóa; ĐH Kinh tế 

Quốc dân. 

          Quy trình và thời gian thực hiện khảo sát 

Khảo sát được triển khai thông qua phiếu hỏi tới các giảng viên và NCS đang học 

tập và làm việc tại hơn 50 cơ sở giáo dục ĐH trên toàn quốc. Quá trình khảo sát được 

thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 tới tháng 12/2019 với 334 giảng viên 

và 476 NCS. 

           Phân tích dữ liệu 

 Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm SPSS. Ngoài thống kê mô tả, các tác giả 

phân tích thêm về độ tin cậy của bảng hỏi và sử dụng phân tích ANOVA, T-test để tìm 

ra sự khác biệt giữa các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau của các NCS.  

            Bộ công cụ khảo sát 
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Bộ câu hỏi khảo sát giảng viên được xây dựng bao gồm 3 phần với 7 nội dung 

chính: (1) Kết quả và thành tích nghiên cứu, công bố khoa học của giảng viên (2) Đánh 

giá về hiệu quả hoạt động, tham gia các NNC của giảng viên và đánh giá vai trò và hiệu 

quả sự tham gia của NCS vào các NNC từ phía giảng viên; (3) Đánh giá những nhân tố 

chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các NNC; (4) Các tiêu chí với người trưởng 

các NNC; (5) Lợi ích của nhà khoa học tham gia NNC cũng như thực trạng tham gia 

NNC của giảng viên tại đơn vị; (6) Lý do không tham gia NNC (nếu có); (7) Đề xuất 

các giải pháp cũng như chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH và NNC. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng thông qua các câu hỏi được 

thiết kế theo thang Likert 5 bậc nhằm thu ý kiến của giảng viên - nghiên cứu viên đang 

học tập - nghiên cứu và làm việc tại các cơ sở giáo dục ĐH về các nội dung được khảo 

sát, cũng như có phần thu thập thêm những ý kiến góp ý khác để có thể nâng cao chất 

lượng NNC tại các cơ sở giáo dục ĐH.  

   Các kết quả khảo sát của đề tài thu được cho thấy: 

           Cơ cấu về học hàm học vị, lĩnh vực và độ tuổi được mô tả chi tiết tại hình 3,4,5. 

                           

Hình 3. Cơ cấu Giảng viên - NCV được khảo sát theo chức danh và học vị  

                           

Hình 4. Cơ cấu giảng viên được khảo sát theo lĩnh vực nghiên cứu 

        Hình 5 biểu diễn cơ cấu độ tuổi giảng viên tham gia NNC. Kết quả cho thấy độ tuổi 

trung bình của giảng viên tham gia các NNC là 42,7 tuổi - độ tuổi tương đối trẻ, và nhóm 

tuổi tập trung có số lượng đông nhất ở độ 33 - 45 tuổi. Có thể thấy đây là độ tuổi trẻ, 
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sung sức để các giảng viên - nghiên cứu viên bước vào con đường làm nghiên cứu khoa 

học đỉnh cao. 

 

         

Hình 5. Cơ cấu độ tuổi của giảng viên được khảo sát 

Kết quả nghiên cứu khảo sát của đề tài cho thấy 90% các giảng viên cho rằng khi 

tham gia NNC bản thân họ nhận được sự hỗ trợ từ NNC cho các hoạt động chuyên môn 

của bản thân, được tham gia các đề tài dự án của nhóm, tiếp cận các hướng nghiên cứu 

mới cũng như có cơ hội tham gia vào các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế. Nhờ 

những sự hỗ trợ tích cực từ NNC, 75,3% các giảng viên tham gia các NNC có các công 

bố trên các tạp chí ISI/Scopus, trong đó số 46,8% có công bố trên 5 bài ISI/Scopus. Đây 

là tỷ lệ khá cao nếu so sánh với các giảng viên không tham gia NNC (43% có công bố 

ISI/Scopus và chỉ có 14% có công bố ISI/Scopus trên 5 bài).  

Ngoài ra kết quả khảo sát của nhóm tác giả cũng cho thấy 44,2% giảng viên tham 

gia các NNC có sản phẩm KH&CN hoàn chỉnh và có thể chuyển giao công nghệ cũng 

như thương mại hóa. Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với các NNC 

trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. (Hình 6). 
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Hình 6. Biểu đồ so sánh một số tiêu chí giữa các giảng viên tham gia/không tham 

gia NNC. 

       Kết quả khảo sát  của đề tài cũng cho thấy: 

-     Có 58,8% giảng viên khẳng định đang tham gia các NNC. Độ tuổi đông nhất của 

các thành viên trong NNC là ở lứa tuổi từ 35-45 chiếm 59,2%.   

-     Về giới tính tham gia NNC: hơn 26% là nữ, gần 74% là nam 

-     Có 46,4% giảng viên được hỏi nhận bằng TS ở nước ngoài và 53,6% nhận bằng TS 

trong nước; nhưng điều đáng mừng về mức độ thành thạo ngoại ngữ để sử dụng trong 

nghiên cứu lại khá tốt: Sử dụng thành thạo tiếng Anh là 88,6%, tiếp đến là tiếng Nga 

15%, tiếng Pháp 8,4%; trong đó khoảng hơn 10% thành thạo 2 thứ tiếng (trong đó có 

tiếng Anh và một tiếng nước ngoài khác).    

- Kết quả khảo sát cho thấy trong số các cán bộ được hỏi có 75% các NNC là do các 

GS, PGS dẫn dắt, số NNC do các TS trẻ dẫn dắt là 25%.  

-     Kết quả khảo sát cũng cho thấy các ý kiến đều tập trung, 96% cho rằng vai trò dẫn 

dắt của người trưởng nhóm rất quan trọng, trên 90% cho rằng bên cạnh người trưởng 

nhóm, chất lượng các thành viên tham gia NNC cũng đóng vai trò quan trọng trong việc 

duy trì và phát triển NNC. 

- Các ý kiến cũng tập trung vào việc cho rằng nguồn lực đầu tư cho các NNC còn hạn 

chế. Kinh phí cho các đề tài rất khiêm tốn và thường bị cấp chậm. Có đến 93,7% số 

người được hỏi cho rằng kinh phí để đầu tư cho NNC có vai trò hết sức quan trọng trong 

việc duy trì và phát triển NNC. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho nghiên 

cứu không có, hoặc rất thiếu, hoặc không đồng bộ. 

- Các ý kiến bổ sung trên phiếu khảo sát đánh giá cơ chế chính sách chưa đủ mạnh 

để hỗ trợ và thúc đẩy sự hình thành và phát triển các NNCM trong các trường ĐH, và 

hiện tại nguồn hỗ trợ này ở mức kinh phí rất nhỏ. 

-    Số lượng các công bố quốc tế của các NNC so với thập niên trước có cải thiện rõ rệt, 

tuy nhiên còn khá khiêm tốn: 37,5% số thầy/cô được hỏi có công bố quốc tế ISI/Scopus, 

và 34,7% chưa có công bố quốc tế nào khác. Số các giảng viên có công bố quốc tế 

ISI/Scopus trên 5 bài chỉ có 34,2%.  

-     32,9% giảng viên được hỏi chưa có sách chuyên khảo nào. 

-     95% số giảng viên được hỏi cho rằng kinh phí đầu tư cho NCKH còn quá hạn hẹp.              

         Bên cạnh những hiệu quả tích cực mà NNC mang lại, cũng còn một bộ phận không 

nhỏ giảng viên và NCS chưa tham gia NNC. Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế, tồn 

tại như các số liệu khảo sát nêu trên, theo chúng tôi, trước hết xuất phát từ chủ quan các 

cán bộ giảng viên còn chưa ý thức được đầy đủ việc gắn kết công tác đào tạo với nghiên 

cứu, và chưa ý thức được tầm quan trọng của việc làm việc và rèn luyện, nâng cao năng 

lực và trình độ chuyên môn thông qua NNC cũng như tập trung cho giảng dạy còn lớn. 

Ngoài ra, sự hội nhập quốc tế trong các nghiên cứu của các nhà khoa học và mức độ 

quốc tế hóa trong các hoạt động của nhiều trường ĐH Việt Nam còn chưa cao. Bên cạnh 

đó, việc đầu tư cho NCKH trong các trường ĐH của Việt Nam chưa đủ lớn và mạnh 

cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến những hạn chế trong việc xây dựng và phát 

huy hiệu quả hoạt động của các NNC.  
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           Kết quả khảo sát của đề tài cũng thu được kết quả thực trạng xây dựng các NNC 

trong các lĩnh vực cũng không đồng đều và có sự chênh lệch khá lớn: KHTN: 40,2%; 

Công nghệ - kỹ thuật chiếm 37%; Xã hội nhân văn chiếm 22,8% và Kinh tế - Luật chỉ 

chiếm 10,2%; trong khi Khoa học Giáo dục chỉ chiếm 1,6%. 

         Đề tài cũng ghi nhận, nhiều NNC mới trong các trường ĐH được tạo lập từ 2017 

trở lại đây. Điều này có thể lý giải bởi áp lực của quy chế mới về đào tạo tiến sĩ và các 

yêu cầu về công bố quốc tế của các chuẩn chức danh GS và PGS. Đóng góp lớn nhất 

của các NNC trong 5 năm qua là đã tạo được sự chuyển biến đột phá về chất lượng. Đến 

nay, 80% các NCS trong lĩnh vực KHTN- CN của ĐHQGHN, cũng như nhiều NCS của 

trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Y Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Duy Tân, ĐH 

Nguyễn Tất Thành và nhiều trường ĐH khác, nhờ trưởng thành trong các NNC nên khi 

bảo vệ luận án TS, cũng như khi xét công nhận chuẩn chức danh GS/PGS đều đã có 

công bố Quốc tế ISI. Kết quả khảo sát cho thấy 65,3% các giảng viên tham gia các NNC 

đã có các công bố trên các tạp chí ISI/Scopus.  

            Đề tài đánh giá chính nhờ nâng chuẩn chất lượng và có chính sách hỗ trợ cho 

nghiên cứu và các NNC, cũng như chính sách đột phá để tạo nguồn lực công bố quốc tế 

của Việt Nam thông qua Quỹ phát triển và khoa học công nghệ quốc gia và chính sách 

đầu tư chủ động của các trường đại học trong những năm gần đây, đã thúc đẩy và làm 

tăng trưởng mạnh mẽ số công bố quốc tế của Việt Nam.  

             Qua khảo sát điều tra của đề tài, cho thấy để tạo nên những đột phá về KHCN, 

cần phải có những NNCM với hạt nhân là những nhà khoa học - trưởng NNC đã tích lũy 

được kinh nghiệm nghiên cứu (làm việc trong nhóm, PTN nổi tiếng trên thế giới; là các 

tác giả chính của các công bố ISI uy tín; có mạng lưới hợp tác rộng và sâu với các nhà 

khoa học quốc tế/quốc gia trong cùng lĩnh vực; có uy tín khoa học, kinh nghiệm tổ chức 

nghiên cứu…). 

          Khác với NNC thông thường, NNCM đặt ra các yêu cầu cao hơn về quy mô và 

độ phức tạp của các vấn đề nghiên cứu nên yêu cầu đặt ra đối với NNCM cũng đòi hỏi 

cao hơn. Ví dụ Quỹ NAFOSTED yêu cầu tiêu chí NNCM ngoài năng lực chuyên môn 

của trưởng nhóm, trong nhóm phải có ít nhất 2 thành viên đáp ứng yêu cầu làm chủ 

nhiềm đề tài NCCB, nhưng không đòi hỏi nhất thiết các thành viên này phải là cán bộ 

cơ hữu, cùng cơ quan với chủ nhiệm đề tài của NNCM. Như vậy về cơ cấu tổ chức của 

nhóm theo yêu cầu này khá linh hoạt, với yêu cầu cao nhất là công bố trên các tạp chí 

khoa học của quốc tế có uy tín. 

       Trong khi đó, tiêu chí về NNCM của ĐHQGHN [17], ngoài yêu cầu về năng lực 

chuyên môn của người trưởng nhóm, còn đòi hỏi uy tín trong ngành, thể hiện qua tiêu 

chí tham gia các hội đồng biên tập các tạp chí quốc tế, được mời báo cáo tại các hội nghị 

quốc tế, quốc gia,….và  yêu cầu trong nhóm phải có 7 cán bộ cơ hữu của nhà trường, có 

đào tạo NCS. Theo yêu cầu này, NNCM của ĐHQGHN được xem như 1 tổ chức KHCN 

của nhà trường.   

         Thực tiễn các trường ĐH Việt Nam như ĐHQGHN, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH 

Y Hà Nội, ĐH Phenikka,… khi xây dựng các NNC, đều tập trung đầu tư cho các NNCM, 

và xem NNCM như một tổ chức KHCN quan trọng trong nhà trường. Các trường ĐH 

Việt Nam hiện nay đều đã ý thức được rất rõ phải xây dựng và tổ chức các NNCM để 

thúc đẩy tiềm lực KHCN của đơn vị. 
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         Cũng trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi nhận thấy các nhà khoa học trẻ rất 

quan tâm đến tính bền vững của mô hình NNC. NNC không thể hiện tính bền vững trong 

quy chế hoạt động sẽ không thu hút được cán bộ trẻ, giỏi. Và kinh nghiệm quốc tế và 

bài học từ các NNC trong nước cho thấy để NNC trong trường ĐH phát triển bền vững, 

phải tiến tới từ NNC thành lập các tổ chức, đặc biệt gắn NNC và tổ chức này với hoạt 

động đào tạo và chương trình đào tạo.  

     III.2. Chính sách xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu  

          III.2.1. ĐHQGHN tiên phong xây dựng chính sách về nhóm nghiên cứu mạnh 

          Năm 2013, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đai học đầu tiên trong cả nước - ban hành 

văn bản về NNC: số 1409/HD-ĐHQGHN ngày 08/5/2013 [18] hướng dẫn xây dựng và 

phát triển các Chương trình nghiên cứu trọng điểm và NNCM ở ĐHQGHN. Trong văn 

bản này quy định NNC ở ĐHQGHN có 2 cấp: NNCM cấp ĐHQGHN và NNC cấp đơn 

vị (cấp trường). NNCM cấp ĐHQGHN là các NNC có khả năng tích hợp, kết nối nhiều 

đề tài thành những chương trình nghiên cứu lớn, hướng đến sản phẩm tiêu biểu quốc 

gia, quốc tế; tạo được các yếu tố cạnh tranh; có thể đầu tư hướng tới hình thành các trung 

tâm nghiên cứu xuất sắc; NNC cấp đơn vị là các NNC có khả  năng gia tăng số lượng 

và chất lượng các sản phẩm KH&CN, gia tăng trọng số nghiên cứu và thúc đẩy sự phát 

triển của đơn vị theo định hướng nghiên cứu. 

         Song song với tiêu chí, trong văn bản này, ĐHQGHN cũng là cơ sở giáo dục ĐH 

lần đầu tiên trong cả nước ban hành chính sách hỗ trợ các NNC: NNCM được xem như 

1 tổ chức KHCN của nhà trường, được tạo điều kiện phòng làm việc, trưởng NNCM 

được hưởng hệ số 0,6 (tương đương Chủ nhiệm Khoa trong các trường ĐH), và có trợ 

lý nghiên cứu, được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm,…. 

         ĐHQGHN cũng là cơ sở giáo dục đào tạo mạnh dạn đề ra các chính sách hỗ trợ 

cho các NNC như: Với các thành viên NNCM định mức giảng dạy không quá 150 giờ 

tín chỉ quy chuẩn/năm để ưu tiên dành thời gian cho nghiên cứu khoa học. Sau 5 năm 

giảng dạy được nghỉ giảng dạy 01 học kỳ để tập trung toàn bộ thời gian cho nhiệm vụ 

nghiên cứu ở trong hoặc ngoài nước. Được ưu tiên giao nhiệm vụ, đấu thầu đề tài, dự 

án; ưu tiên đầu tư; ưu tiên hướng dẫn NCS (kể cả NCS người nước ngoài). 

           Có thể nhận thấy những chính sách của ĐHQGHN là tiên phong và rất mạnh dạn, 

cụ thể. Chính nhờ những nỗ lực xây dựng các NNC và NNCM, ĐHQGHN đã duy trì 

được sự tiên phong và chất lượng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu, lọt vào bảng 

xếp hạng 1000 ĐH hàng đầu theo bảng xếp hạng QS và top 250 trong bảng xếp hạng 

châu Á các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và top 250 trong bảng xếp hạng THE châu Á 

năm 2020. 

           III.2.2 Các chính sách của Nhà nước 

Một năm sau văn bản về NNCM của ĐHQGHN, văn bản đầu tiên của Nhà nước 

đề cập đến chính sách cho NNC, là Thông tư 37/2014/TT-BKHCN của Bộ KHCN về 

quản lý các đề tài NCCB do Quỹ phát triển KHCN Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ [19], 

trong đó có định nghĩa và quy định tài trợ cho các NNCM. Theo đó, Chủ nhiệm đề tài 

NNCM đáp ứng các tiêu chuẩn sau:  có kết quả công bố trên các tạp chí ISI có uy tín 

phù hợp trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có khả năng tập hợp được 

nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện đề tài, duy trì được 

hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các NNC quốc tế cùng ngành, liên ngành; 

và có ít nhất 02 thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ 
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nhiệm đề tài; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật, năng lực nghiên cứu và cam 

kết hỗ trợ trong thời gian thực hiện nghiên cứu. 

           Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2395/QĐ-TTg phê duyệt đề 

án đào tạo nhân lực khoa học công nghệ trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà 

nước [20] với mục tiêu đào tạo 150 chuyên gia sâu trong các lĩnh vực (giai đoạn 2016-

2020) và 200 chuyên gia trong giai đoạn 2021-2025; 50 NNC (giai đoạn 2016-2020) và 

80 NNC (giai đoạn 2021-2015) nhằm hình thành các NNCM đủ sức giải quyết những 

vấn đề KHCN lớn của đất nước; đào tạo sau tiến sỹ cho 100 người (giai đoạn 2016-

2020) và 200 người (2021-2025); 200 cán bộ quản lý (2016-2020) và 300 cán bộ quản 

lý (2021-2025).  

          Đến 2016,  Bộ KHCN đã ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN [21] hướng 

dẫn chi tiết thực hiện Đề án này.  Tuy nhiên, mãi đến 2018 mới có thông báo tuyển chọn 

các cá nhân và tổ chức tham gia đề án, và do thời gian ngắn (với NNC tối đa 6 tháng), 

kinh phí hỗ trợ ít, lại quy định giới hạn về tuổi tác, ngoại ngữ, trong khi các trường ĐH 

trong nước, nhất là các trường dân lập có chính sách khá mạnh dạn hỗ trợ kinh phí cho 

các NNC, do đó việc triển khai Đề án này chưa thực sự hiệu quả. 

           Thực tiễn cho thấy kể từ khi Luật giáo dục ĐH sửa đổi 2018 ban hành, đã thúc 

đẩy các trường ĐH nhanh chóng hội nhập quốc tế. Cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục 

ĐH trong việc tuyển sinh ngày càng quyết liệt. Để tuyển sinh tốt, trường ĐH phải có uy 

tín và xếp hạng tốt. Vì vậy nhiều trường ĐH đã xác định đầu tư cho xây dựng NNC 

mạnh, thu hút nhân tài được xem như giải pháp hàng đầu. Chính vì vậy, ban đầu chỉ có 

ĐHQGHN, nhưng những năm gần đây, rất nhiều cơ sở giáo dục ĐH đã có chính sách 

đầu tư cho các NNC và NNCM như sẽ được trình bày ở mục sau. 

III.3. Chính sách xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường 

đại học ở Việt Nam  

          Nhận thức được tầm quan trọng của NNC, việc khuyến khích và tạo điều kiện để 

hình thành và phát triển NNC trong các trường ĐH trong những năm gần đây được đặc 

biệt quan tâm.  

        Trường ĐHKHTN thuộc ĐHQGHN [22]: Do tính đặc thù của Trường ĐHKHTN 

nên các tiêu chí đối với NNCM cấp Trường ĐHKHTN bằng hoặc cao hơn tiêu chí đối 

với NNCM cấp ĐHQGHN, ví dụ như tiêu chí về đề tài, dự án, công bố khoa học, hướng 

dẫn NCS,... Trường cũng phân chia các NNCM thành 02 loại hình: NNC cơ bản và NNC 

ứng dụng. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2018, có 04 đợt xét chọn NNCM với 21 hồ 

sơ, trong đó có 11 hồ sơ đã được thông qua, đạt tỷ lệ 53%.  

Trường ĐHKHTN và Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN đã bố trí nguồn lực để 

hỗ trợ các NNCM như sau: ĐHKHTN hỗ trợ  mức 30 triệu đồng/NNCM/năm; Trường 

ĐH Công nghệ hỗ trợ cho các NNCM là 50 triệu đồng/NNCM/năm. Đồng thời, nhà 

trường cũng cam kết  bố trí phòng làm việc cho các nhóm chưa có diện tích làm việc 

riêng, hỗ trợ mỗi nhóm 01 máy tính cho hoạt động văn phòng. Các thành viên NNCM, 

nhóm NC tiềm năng được ưu tiên hơn khi đề xuất, xét chọn các đề tài (trong phạm vi 

quyền hạn của Trường); Thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm cho các Trưởng NNCM 

tương đương với Chủ nhiệm Khoa. 

  Học viện Kỹ thuật Quân sự: Có 40 NNC trên các lĩnh vực khác nhau, đến nay 

Học viện đã xét duyệt và công nhận được 14 NNCM, trong đó: 02 NNC cơ bản và 12 

NNC ứng dụng thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Điện tử - Điện tử, Công nghệ 
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thông tin, Cơ học công trình - vật liệu mới, Kỹ thuật hoá - lý, Năng lượng mới, Chỉ huy 

quản lý kỹ thuật với đội ngũ 131 cán bộ giáo viên trình độ cao (02 GS, 17 PGS, 59 TS, 

53 ThS).  

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội: năm học 2016-2017 có 127 NNC, nay đã có  gần 

200 NNC. Các NNC chủ yếu gắn với bộ môn, PTN, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại 

trường vẫn chưa công bố chính sách hỗ trợ các NNC [14].  

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những cơ sở giáo dục ĐH nhận thức 

rất sâu sắc về tầm quan trọng của các NNC và sớm có quan tâm đặc biệt đầu tư phát 

triển các NNC trong Học viện. Theo báo cáo trong tài liệu của Ban KHCN của Học viện 

[23] cho thấy: Học viện đã đề ra mục tiêu quan tâm xây dựng và phát triển các NNCM, 

tiến tới xây dựng các NNC quốc tế. Từ chủ trương này, Học viện đã chủ động đưa ra 

nhiều giải pháp cụ thể như: đầu tư thỏa đáng về nhân lực, cơ sở vật chất, phòng thí 

nghiệm; tạo điều kiện cho các NNC hợp tác với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

trong và ngoài nước; phát huy lợi thế đa ngành của Học viện và tạo lập môi trường 

nghiên cứu, học thuật thuận lợi, chuyên nghiệp nhất để các nhà khoa học có thể triển 

khai ý tưởng nghiên cứu của mình. Hiện nay Học viện đã có khoảng trên 60 NNCM 

(trong đó 49 NNCM cấp Học viện) trong tất cả các lĩnh vực . 

           Mới đây (2019), ĐH Phenikaa [24] tuyên bố khởi đầu từ 8 NNC với tầm nhìn trở 

thành trường ĐH định hướng nghiên cứu tiên tiến trong các lĩnh vực Vật liệu nano trong 

y sinh, Môi trường và Năng lượng, Hóa dược và Hoạt chất sinh học, Các hệ thống thông 

tin thông minh và Cảm biến nano, Quang tử và Quang điện tử, Vật lý năng lượng cao 

và Vũ trụ học, Phân tích dữ liệu lưới trong Khoa học xã hội.  Nhà trường có chính sách 

đầu tư cho NNC rất cụ thể [24]:  NNCM được phân ra làm hai loại hình: NNC cơ bản 

và NNC ứng dụng. Các tiêu chí đối với trưởng nhóm và các thành viên nghiên cứu chủ 

chốt thuộc mỗi loại hình cũng khác nhau. Các yêu cầu về kết quả nghiên cứu của các 

NNCM cũng được cụ thể hóa về số lượng và chất lượng: với NNCM trong lĩnh vực 

nghiên cứu cơ bản, mỗi năm phải công bố ít nhất 5 công trình khoa học là các bài báo 

trên các tạp chí hạng Q1 (theo tiêu chuẩn của SCImago Journal Rankings), hoặc 8 công 

trình khoa học trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, trong đó có ít nhất 3 công trình hạng 

Q1. Đối với NNCM trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, trong vòng 3 năm phải chuyển 

giao được ít nhất 1 quy trình công nghệ cho các doanh nghiệp (với tổng kinh phí chuyển 

giao công nghệ trên 500 triệu đồng), hoặc đăng ký thành công 2 sáng chế/giải pháp hữu 

ích trong nước hoặc quốc tế.  

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành [25] cũng có chính sách đầu tư cho các NNC rất 

mạnh. Nhà trường định hướng xây dựng NNCM dựa vào năng lực hiện có và nhu cầu 

phát triển của nhà trường trong mối quan hệ với định hướng phát triển của đất nước; kết 

hợp phát triển các NNC xuất sắc nhất trong các đơn vị với việc hình thành và phát triển 

những NNC mới. Nhờ có chính sách này, số lượng các công bố quốc tế của nhà trường 

được tăng lên đáng kể, từ năm 2017 đến nay nhà trường đã có 333 công bố khoa học 

trên các tạp chí ISI/SCOPUS, gấp 3 lần so với giai đoạn từ năm 2011-2016.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và chính sách hay tại một số trường ĐH 

như trên chúng tôi đã đề cập đến, có thể nhận thấy cũng còn nhiều cơ sở giáo dục ĐH 

chưa thực sự chú trọng đến việc gây dựng và phát triển các NNC trong nhà trường; nhiều 

đơn vị chưa có chính sách hỗ trợ cho các NNC; nhiều NNC còn thiếu kinh phí để duy 

trì hoạt động và phát triển; việc thu hút các đề tài, dự án từ thực tiễn của nhiều NNC còn 

khó khăn; cơ chế và nguồn lực mời các chuyên gia quốc tế hoặc các TS trẻ dạng postdoc 
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tham gia NNC còn khó khăn; CSVC-PTN dành cho nghiên cứu cũng như hội nhập quốc 

tế về NCKH của nhiều trường còn hạn chế; việc thu hút NCS và cán bộ khoa học trẻ 

tham gia NNC còn có nhiều khó khăn,… Đây chính là những nút thắt chúng ta cần phải 

tháo gỡ để các NNC phát triển trong thời gian tới. 

      III.4. Nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự bùng nổ của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ đối 

với mỗi quốc gia. Bài học từ các nước công nghiệp phát triển, các nước có sự tăng trưởng 

GDP cao và nhanh trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy KH&CN và 

nguồn nhân lực CLC đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thúc đẩy phát triển sự kinh 

tế, xã hội của đất nước. Mô hình NNC đã có từ lâu trong các trường ĐH trên thế giới và 

đang được phát triển mạnh ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các NNC được hình 

thành với vai trò là xương sống của hoạt động KH&CN và đào tạo trong các trường ĐH.  

NNC còn là cái nôi để phát hiện, ươm tạo, đào tạo bồi dưỡng, thắp sáng tài năng. 

Từ kinh nghiệm trong và ngoài nước, Đề tài tổng kết có 6 yếu tố quan trọng nhất để hình 

thành và phát triển NNCM trong trường ĐH: 

Một là, muốn xây dựng được những NNCM trong trường ĐH, trước hết phải bắt 

đầu từ tâm huyết của những nhà khoa học có năng lực và trình độ, có uy tín, giữ vai trò 

trưởng nhóm. Trưởng nhóm phải tập hợp được đội ngũ, xác định được hướng đi và hướng 

phát triển cho nhóm. Trưởng nhóm chính là cánh chim đầu đàn dẫn dắt cả nhóm đi theo. 

Thành hay bại của NNC phụ thuộc rất nhiều vào người trưởng nhóm. Trưởng NNC 

thường là nhà khoa học tài năng, có năng lực nghiên cứu, có tư duy sáng tạo, nhạy bén 

trong khoa học và lại càng thuận lợi khi có uy tín cao cả ở trong và ngoài nước. Bên cạnh 

đó, trưởng nhóm phải là người tâm huyết và có năng lực tổ chức, có đức hy sinh, có khả 

năng ngoại ngữ và tổ chức làm việc của nhóm một cách phù hợp và khoa học. 

Hai là, lãnh đạo trường ĐH phải có tầm nhìn và chính sách thỏa đáng đầu tư cho 

NNC. Nếu có nhà khoa học đầu ngành mà không có đầu tư sẽ không thể có NNCM. Mặt 

khác, không phải bỗng chốc có nhà khoa học đầu ngành, mà các nhà khoa học phải được 

quy hoạch, được đào tạo và bồi dưỡng, phải có thời gian để trưởng thành, phải kịp thời 

phát hiện những nhân tố mới, những nhà khoa học trẻ và NNC tiềm năng để quan tâm 

bồi dưỡng và đầu tư. 

Ba là, phải tập hợp được những cán bộ có năng lực nghiên cứu tốt trong NNC, 

thu hút được NCS. Ở đây, xin đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các NCS 

trong việc phát triển các NNC. Nếu có sự hỗ trợ kinh phí, nhiều NNC hoàn toàn có thể 

tiếp nhận các nhà khoa học, các NCS và thực tập sinh người nước ngoài đến làm việc, 

khi đó hiệu quả hoạt động của NNC còn tốt hơn nữa. 

Bốn là, đầu tư cho các NNCM là sự đầu tư trúng, đúng và hiệu quả trong các 

trường ĐH. Trong bối cảnh cần đẩy nhanh các công bố quốc tế cũng như tăng nhanh các 

sáng chế, sản phẩm KHCN trong trường ĐH, thì việc quan tâm đầu tư bổ sung nhân lực, 

cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại và điều kiện làm việc cho các NNCM là nhân 

tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để thúc đẩy sự thành công của hoạt động KHCN cũng 

như nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Năm là, phải có thiết lập và xây dựng được những mối quan hệ hợp tác mạnh 

(trong và ngoài nước). Vì chỉ có phát huy tốt các quan hệ hợp tác với các nhà khoa học 
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có uy tín trong và ngoài nước, các NNC mới có thể phát huy được thế mạnh của các 

nghiên cứu liên ngành, mau chóng hội nhập và tiếp cận trình độ, chuẩn mực quốc tế.    

Sáu là, phải xác định và hình thành được hướng nghiên cứu hiện đại, có tầm ảnh 

hưởng trong khoa học sẽ là tiềm năng phát triển tốt cho NNC. Kinh nghiệm cho thấy, 

chọn hướng đi đúng để tập hợp và xây dựng NNC có vai trò quan trọng để phát triển một 

NNCM. Bên cạnh đó, NNCM phải có định hướng nghiên cứu riêng độc đáo, xuất phát từ 

những tư tưởng và hệ tiên đề mới, cách tiếp cận mới, đặc sắc của riêng mình. Có như vậy, 

NNC mới khẳng định được trong cộng động khoa học và phát triển bền vững.    

III.5. Kết quả khảo sát định tính của đề tài 

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng 

bộ công cụ bao gồm 2 phiếu khảo sát nhằm lấy ý kiến của nghiên cứu sinh và các cán 

bộ giảng viên, nghiên cứu viên (GV/NCV) tại các trường ĐH về các nhân tố ảnh hưởng 

trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của NNC. Phương pháp nghiên cứu định lượng đã được 

sử dụng. Bộ công cụ khảo sát được xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết đồng thời cũng 

được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của bối cảnh nghiên cứu.  

Sau 2 đợt khảo sát (Đợt 1 từ tháng 8 đến tháng 12/2018; Đợt 2 từ tháng 4 đến 

tháng 12/2019), nhóm tác giả đã nhận được ý kiến phản hồi của 334 cán bộ và 476 NCS 

của hơn 50 trường ĐH trên phạm vi cả nước. 

Thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NNC được tác giả 

đề xuất 3 nhân tố chủ yếu nhất [26]: Yếu tố con người, Định hướng nghiên cứu và hợp 

tác của nhóm và Môi trường nghiên cứu và Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của nhóm. 

    Bảng 1. Các yếu tố và số biến thực hiện khảo sát các nhân tố tác động đến NNC 

Thang đo Nhân tố Phiếu hỏi Số biến 

quan sát 

Các nhân tố chủ 

yếu tác động đến 

hiệu quả hoạt động 

của các NNC  

Yếu tố nhân lực NCS; 

GV&NCV 

9 

Định hướng nghiên cứu và hợp tác 

của nhóm 

NCS; 

GV&NCV 

4 

Môi trường nghiên cứu và Cơ sở vật 

chất phục vụ hoạt động của nhóm 

NCS; 

GV&NCV 

5 

Các tiêu chí đánh giá được đo lường dựa trên thang đo Likert 5 cấp độ từ 1 đến 

5 (mức 1 là Không quan trọng – mức 5 là Rất quan trọng).  

Đặc điểm của mẫu nghiên cứu cụ thể được tổng hợp chi tiết trong các biểu đồ sau   
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                         Hình 7. Cơ cấu đối tượng khảo sát phân theo giới tính 

 

     Hình 8. Cơ cấu đối tượng khảo sát phân theo Lĩnh vực học tập, nghiên cứu 

 

           Hình 9. Cơ cấu đối tượng GV/NCV phân theo Chức danh và học vị 

55.1%

68.8%

44.9%

31.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NCS GV/NCV

Nam

Nữ

18.3%

22.4%

37.3%

17.9%

4.2%

31.0% 30.2%

19.0%

7.1%

12.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Khoa học tự 

nhiên

Khoa học kỹ 

thuật và công 

nghệ

Khoa học xã 

hội và nhân 

văn

Luật/Kinh tế Khoa học khác

NCS GV/NCV

0.9%
9.8%

42.3%

2.3%

40.0%

4.7%

Cử nhân/Kỹ sư

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Tiến sĩ khoa học

PGS hoặc tương đương

GS hoặc tương đương



 

31 
 

 

            Hình 10. Cơ cấu đối tượng GV/NCV theo vai trò trong NNC 

 

              Hình 11. Cơ cấu đối tượng NCS theo vai trò trong NNC 

Phân tích các kết quả nhận được cho thấy: 

Yếu tố con người 

Kết quả khảo sát cho thấy, các nội dung đánh giá các tiêu chí yếu tố con người 

có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả hoạt động của NNC, và đều được NCS và 

GV/NCV đánh giá cao, có ảnh hưởng lớn (> 4.10). 

Bảng 2. Kết quả đánh giá các tiêu chí yếu tố con người (của GV/NCV và NCS) 

Tiêu 

chí 
Nội dung 

Điểm trung 

bình 

Tỷ lệ ủng hộ 

GV/NC

V 

NC

S 

GV/NC

V 

NCS 

A.1 Được dẫn dắt bởi các nhà khoa học 

đầu ngành uy tín 

4,61 4,64 96,0% 97,2% 

A.2 Năng lực của các thành viên trong 

NNC 

4,48 4,50 97,6% 96,3% 

28.6%

61.1%

10.3%

Trưởng nhóm

Thành viên chính 

thức

Cộng tác viên

72.5%

27.5%

Thành viên chính thức Cộng tác viên
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A.3 Hoài bão và động lực nghiên cứu 

của các thành viên trong nhóm 

4,58 4,54 96,0% 96,3% 

A.4 Sự tham gia của các nhà khoa học 

quốc tế trong NNC 

4,18 4,09 81,7% 83,5% 

A.5 Sự phối hợp tốt, hài hòa và tương 

trợ lẫn nhau của các thành viên 

trong NNC 

4,37 4,36 96,0% 92,7% 

A.6 Sự tham gia của các TS trẻ sau TS 

(post-doctoral) trong NNC 

4,10 4,20 81,7% 87,2% 

A.7 Các thành viên trong NNC có thể sử 

dụng thành thạo ngoại ngữ 

4,43 4,31 94,4% 89,9% 

A.8 NNC đem lại thu nhập cho thành 

viên trong nhóm 

4,36 4,16 92,9% 84,4% 

A.9 Sự tham gia của các NCS vào NNC 4,21 4,23 87,3% 88,1% 

Bên cạnh vai trò của người trưởng nhóm, các tiêu chí đánh giá A.2: Năng lực của 

các thành viên trong NNC, A.3: Hoài bão và động lực nghiên cứu của các thành viên 

trong nhóm, A.5: Sự phối hợp tốt, hài hòa và tương trợ lẫn nhau của các thành viên 

trong NNC và đặc biệt là tiêu chí A.7: Các thành viên trong NNC có thể sử dụng thành 

thạo ngoại ngữ cũng đều được các GV/NCV và NCS đánh giá có tác động rất lớn đến 

hiệu quả hoạt động của NNC  (ĐTB > 4,21). Tiêu chí sử dụng thành thạo ngoại ngữ thể 

hiện mức độ sẵn sàng hội nhập quốc tế của các nhà khoa học Việt Nam. 

Hình 11 cho thấy 75% NCS đã tham gia các NNC khác nhau, và như vậy NCS 

đã trở thành lực lượng nòng cột, rất quan trọng của NNC. 

Tiêu chí A.4: Sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế trong NNC cũng được 

các GV/NCV và NCS đánh giá cao (ĐTB đánh giá của NCS = 4,09, ĐTB đánh giá của 

GV/NCV = 4,18). 

Tiêu chí A.8: NNC đem lại thu nhập cho thành viên trong nhóm được các 

GV/NCV đánh gía có tác động không nhỏ (ĐTB đánh giá của GV/NCV = 4,36 > 4,21). 

Theo tác giả đây là điều kiện cần thiết, tạo động lực, giúp các nhà khoa học toàn tâm 

toàn ý dành trọn thời gian cho các hoạt động chuyên môn. 

 Định hướng nghiên cứu và hợp tác của nhóm 

            Định hướng nghiên cứu và hợp tác của nhóm là nhân tố thứ hai có tác động 

không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của NNC khẳng định vai trò của định hướng khoa 

học đúng, phù hợp với xu hướng quốc tế và phục vụ thiết thực cho sự phát triển của đất 

nước của các NNC trong giai đoạn hiện nay. 
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 Bảng 3. Kết quả đánh giá các tiêu chí của nhân tố Định hướng nghiên cứu và hợp 

tác (Ý kiến đánh giá của GV/NCV và NCS)  

Tiêu 

chí 
Nội dung 

Điểm trung bình Tỷ lệ ủng hộ 

GV/NC

V 

 NCS GV/NC

V 

NCS 

A.10 NNC có hướng nghiên cứu hiện 

đại tiếp cận với chuẩn mực và 

trình độ quốc gia, quốc tế 

4,58 4,49 95,2% 95,4% 

A.11 NNC xây dựng được mối quan hệ 

hợp tác với các cơ quan, doanh 

nghiệp  

4,17 4,03 84,9% 82,6% 

A.12 NNC xây dựng được mối quan hệ 

hợp tác với các đối tác quốc tế 

hiệu quả 

4,30 4,15 92,1% 85,3% 

A.13 NNC gắn với đào tạo và sự phát 

triển của các ngành, chuyên 

ngành mới 

4,27 4,34 88,1% 91,7% 

Kết quả khảo sát cho thấy, các nội dung đánh giá về Định hướng nghiên cứu và 

hợp tác của NNC có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NNC đều được NCS và 

GV/NCV đánh giá cao, có ảnh hưởng lớn (> 4.03). 

Các tiêu chí khác như  Tiêu chí A.11: NNC xây dựng được mối quan hệ hợp tác 

với các cơ quan, doanh nghiệp được các NCS, GV/NCV đánh giá có tác động lớn đối 

với hiệu quả hoạt động của các NNC (ĐTB đánh giá của GV/NCV = 4,17; ĐTB đánh 

giá của NCS = 4,03). Tiêu chí A.13: NNC gắn với đào tạo và sự phát triển của các 

ngành, chuyên ngành mới được đánh giá có tác động lớn đối với hiệu quả hoạt động của 

NNC (ĐTB đánh giá của GV/NCV = 4,27; ĐTB đánh giá của NCS = 4,34).  

Cơ sở vật chất và môi trường nghiên cứu 

Bảng 4. Kết quả đánh giá các tiêu chí của yếu tố cơ sở vật chất và môi trường nghiên 

cứu (Ý kiến đánh giá của GV/NCV và NCS)  

Tiêu 

chí 
Nội dung 

Điểm trung bình Tỷ lệ ủng hộ 

GV/NC

V 

   NCS GV/NC

V 

NCS 

A.14 CSVC, trang thiết bị hiện đại phục 

vụ nghiên cứu  

4,33 4,24 88,1% 85,3% 

A.15 Nguồn kinh phí đảm bảo để nhóm 

hoạt động   

4,50 4,50 93,7% 93,6% 
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A.16 Nguồn tư liệu, tài liệu KHCN phục 

vụ cho hoạt động nghiên cứu của 

nhóm 

4,32 4,36 88,1% 90,8% 

A.17 NNC có phòng làm việc riêng cho 

hoạt động của nhóm 

4,07 3,96 79,4% 70,6% 

A.18 Môi trường nghiên cứu tốt, theo 

các chuẩn mực quốc tế 

4,37 4,33 93,7% 93,6% 

Hiện nay, hạn chế lớn nhất của các NNC tại Việt Nam là về nguồn lực khi kinh 

phí cho các đề tài rất khiêm tốn và thường bị cấp chậm, mặt khác, cơ sở vật chất, thiết 

bị đầu tư cho nghiên cứu không có, hoặc rất thiếu, hoặc không đồng bộ. So với các ĐH 

đẳng cấp quốc tế, nhiều PTN của một số trường ĐH, đơn vị nghiên cứu tiên tiến còn 

chưa đạt chuẩn. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu quả hoạt động của các NNC. 

Kết quả khảo sát cho thấy 4/5 tiêu chí về cơ sở vật chất và môi trường nghiên cứu được 

các GV/NCV và NCS đánh giá có tác động rất lớn đối với hiệu quả hoạt động của các 

NNC (ĐTB >4,21). Đó là các tiêu chí A.14: CSVC, trang thiết bị hiện đại phục vụ nghiên 

cứu; A.15: Nguồn kinh phí đảm bảo để nhóm hoạt động, A.16: Nguồn tư liệu, tài liệu 

KHCN phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của nhóm và A.18: Môi trường nghiên cứu 

tốt, theo các chuẩn mực quốc tế. 

Một khảo sát khác được tiến hành độc lập bởi một nhóm khác thực hiện đề tài 

với nhóm ngành KHXH và NV [5], về các yếu tố bên ngoài – những nguyên nhân ảnh 

hưởng đến hiệu quả hoạt động, khả năng phát huy năng lực nghiên cứu của các NNCM, 

có đến 14/17 yếu tố trong bảng hỏi (Bảng 5) được các nhà khoa học, các nhà quản lý 

đánh giá có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của NNCM. Trong đó, nguyên nhân hạn 

chế chính nằm ở chỗ kinh phí cho NCKH quá eo hẹp, thủ tục thanh toán còn phiều phức, 

cơ chế quản lý NCKH còn mang nặng tính xin-cho, điều kiện vật chất thiếu thốn, định 

mức chi cho NCKH không phù hợp và thu nhập từ làm NCKH còn quá thấp.  

Bảng 5. Những yếu tố thuộc về môi trường, chính sách có ảnh hưởngđến sự phát triển 

của NNC  

Nội dung lấy ý kiến đánh giá Điểm trung bình 

Kinh phí nghiên cứu khoa học quá eo hẹp 4.28 

Thủ tục thanh toán còn phiền phức 4.17 

Cơ chế quản lý NCKH còn mang nặng tính xin-cho 4.11 

Định mức chi cho nghiên cứu không phù hợp  3.99 

Thiếu điều kiện vật chất (thiết bị, vật liệu, tư liệu…) 3.89 

Thu nhập từ làm NCKH quá thấp so với làm các việc khác 3.80 

Chưa gắn kết được công tác NCKH và CGCN với người sử 

dụng kết quả 3.79 
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Môi trường nghiên cứu còn chưa thật sự dân chủ 3.68 

Nguồn tư liệu phục vụ NC còn hạn chế 3.67 

Thiếu thông tin về nhu cầu KH&CN 3.61 

Trang thiết bị cho công tác NCKH quá lạc hậu 3.54 

Nhu cầu đổi mới CN ở các doanh nghiệp còn thấp 3.52 

Thiếu thông tin về NCKH hiện đại 3.45 

Thị trường công nghệ chưa phát triển 3.45 

Giảng dạy quá nhiều 3.34 

Chính sách bảo hộ quyền tác giả còn nhiều hạn chế 3.18 

Công tác quản lý quá bận rộn 3.08 

III.6. Những yếu tố bên trong tác động đến hiệu quả hoạt động của nhóm 

nghiên cứu 

Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, đề tài cũng  nghiên cứu và khảo sát các yếu tố nội 

tại bên trong như : năng lực của đội ngũ nhà khoa học, mối quan hệ của các thành viên 

và các vấn đề liên quan đến lợi ích.  Kết quả cho thấy các yếu tố này ảnh hưởng đến 

năng suất công bố, hiệu quả hoạt động và tính bền vững của NNC.  

Kết quả khảo sát khác về NNC của chúng tôi cũng cho thấy, chỉ có 28,5% là nữ 

giới tham gia các NNC (hình 12). Điều này lý giải một phần bởi các NNC trong khối 

KHTN- Kỹ thuật, công nghệ nhiều hơn so với các khối khác (chiếm 62,3 % số NNC 

được khảo sát), và những nhóm này tỷ lệ nữ thường ít. 

 

Hình 12. Tỷ lệ tham gia NNC theo giới tính 

Kết quả khảo sát thực trạng các NNC của chúng tôi cũng cho thấy, hiện nay các 

NNC ở Việt Nam, quy mô từ 5-10 thành viên chiếm 44,3% (hình 13), trên 10 thành viên 

(quy mô này như quy mô NNCM của 1 số nước phát triển) chiếm 35%. Cho thấy các 

NNC đã thu hút được khá đông thành viên tham gia. 

71.5%

28.5%

Giới tính

Nam

Nữ
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 Hình 13. Quy mô nhân lực của các NNC 

Đề tài cũng khảo sát sự ảnh hưởng về mối quan hệ gắn kết và lợi ích trong NNC. 

Nếu một nhóm thực sự có sức hấp dẫn những thành viên của mình, và những thành viên 

của nhóm đó tự giác ý thức được điểm này thì sự gắn kết của nhóm sẽ trở nên mạnh mẽ 

hơn và bền vững hơn.  

Bảng 6. Những yếu tố thuộc về mối quan hệ và lợi ích ảnh hướng đến sự phát triển 

của NNC 

Nội dung lấy ý kiến đánh giá Điểm trung bình 

Trưởng nhóm không tạo được sự gắn kết giữa các thành viên 4,09 

Sự khác nhau về cá tính của mỗi thành viên 3,14 

Quyền lợi không được đảm bảo 3,79 

Không minh bạch trong phân chia  lợi ích 3,74 

  Như vậy, qua nghiên cứu của Đề tài, về mặt định tính, chúng tôi thấy để thúc 

đẩy hiệu quả hoạt động của NNC, chúng ta cần xem xét cả yếu tố bên ngoài và yếu tố 

bên trong, mô hình tổ chức, quản lý và phát triển bền vững các NNC phải là cả một hệ 

sinh thái, bao gồm các yếu tố quan trọng nhất là (1) Trưởng NNC và các thành viên chủ 

chốt + (2) Hướng nghiên cứu hiện đại + (3) Các TS trẻ và NCS + (4) Tài chính và CSVC 

cho NNC + (5) Chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp của cơ sở giáo dục ĐH + (6) Cơ 

chế và năng lực tổ chức, sự hỗ trợ và phối hợp hài hòa hoạt động trong NNC. Đây chính 

là phát hiện mới của Đề tài.  

  III.7. Phân tích định lượng mức độ ảnh hưởng của các yêu tố đến hiệu quả 

hoạt động của nhóm nghiên cứu   

Mô tả mẫu nghiên cứu: 

Đặc điểm mẫu nghiên cứu được phân loại thành 4 nhóm gồm (1) Trình độ, (2) 

Quy mô NNC, (3) Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm và (4) Vai trò trong NNC. Đặc điểm 

của mẫu nghiên cứu cụ thể chi tiết trong Bảng 7 như sau: 

 

 

21.3%

44.3%

34.5%

Quy mô nhóm nghiên cứu

Dưới 5 thành viên

Từ 5-10 thành viên

Trên 10 thành viên
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Bảng 7. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Biến Thuộc tính 

Trình độ GS=4,7%; PGS =40%; TS/TSKH = 44,6%; Thạc sĩ = 9,8%; 

ĐH 0.9% 

Quy mô NNC Dưới 5 thành viên = 20,63%; Từ 5-10 thành viên = 46,83%; 

Trên 10 thành viên = 32,54% 

Lĩnh vực nghiên cứu 

của nhóm 

Khoa học tự nhiên = 31%; Khoa học kỹ thuật và công nghệ = 

30,2%; Khoa học xã hội và nhân văn = 19%; Luật/kinh tế = 

7,1%; Lĩnh vực khác 12,7% 

Vai trò trong NNC Trưởng nhóm = 28,57%; Thành viên chính = 61,11%; Cộng 

tác viên = 10,32% 

 Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của từng nhân tố thành 

phần tác động đến hiệu quả hoạt động của nhóm NC. Giá trị của các nhân tố thành phần 

được dùng để chạy hồi quy là giá trị trung bình của các biến chỉ báo đã được kiểm định. 

Hình dạng của phương trình: EFF 
1 2 3( ) (OR ) ( )HUM I POL       

Trong đó, EFF đại diện cho biến phụ thuộc (là hiệu quả hoạt động của nhóm NC), 

HUM , ORI , POL  đại diện cho các biến độc lập ( HUM  là biến đại diện cho nhân tố 

Con người, ORI  là nhân tố Định hướng NC và hợp tác của nhóm và POL  là Chính sách 

hỗ trợ của đơn vị đào tạo). 1 , 
2 , 3  là các hệ số hồi quy riêng. 

Kết quả phương trình hồi quy được biểu diễn như sau:  

EFF = 0,23* HUM + 0,248 * ORI + 0,393  POL 

Bảng 8. Kết quả phân tích hồi quy các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của NNC  

Mô hình 

Các hệ số chưa 

chuẩn hóa 

Các hệ số 

chuẩn 

hóa* 

t 
Mức ý nghĩa 

(Sig.) 

Thống kê đa cộng tuyến 

B 
Độ lệch 

chuẩn 
Beta Dung sai VIF 

1 (Hằng số) 0,114 0,372  0,306 0,000   

POL 0,379 0,073 0,393 5,209 0,000 0,652 1,533 

ORI 0,271 0,093 0,248 2,928 0,004 0,518 1,929 

HUM 0,298 0,109 0,230 2,728 0,007 0,523 1,912 
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a. Biến phụ thuộc: EFF 

*Ghi chú: Mức độ tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của nhóm NC phụ thuộc vào 

giá trị của hệ số hồi quy Beat đã chuẩn hóa, nhân tố nào có hệ số hồi quy càng lớn thì có tác 

động đến hiệu quả hoạt động của nhóm NC càng nhiều.            

       Qua kết quả phân tích, ta thấy được các biến HUM, ORI và POL đều có tương quan 

tuyến tính thuận đối với biến phụ thuộc EFF hay có thể nói các yếu tố về Con người, Định 

hướng nghiên cứu và hợp tác (trong, ngoài) của nhóm và Chính sách hỗ trợ của đơn vị 

đào tạo  đều có tác động đồng biến đối với hiệu quả hoạt động của NNC. 

Ngoài ra, mức độ tác động của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của NNC phụ 

thuộc vào giá trị của hệ số hồi quy đã chuẩn hóa. Nhân tố nào có hệ số hồi quy càng lớn 

thì tác động đến hiệu quả hoạt động của NNC càng nhiều. Do đó, có thể kết luận rằng hiệu 

quả hoạt động của NNC chịu tác động nhiều nhất từ Chính sách hỗ trợ của đơn vị đào tạo  

(Beta = 0,393); thứ hai là Định hướng nghiên cứu và hợp tác của nhóm (Beta = 0,248) và 

cuối cùng là Nhân tố con người (Beta = 0,23) – Hình 14.  

 

 

 

Hình 14. Kết quả phân tích các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới NNC 

  

Kết quả khảo sát, phân tích định lượng và thảo luận đã cho thấy những nhân tố 

chủ yếu nhất tác động đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của các NNC theo mức độ 

quan trọng là: (1) Chính sách hỗ trợ của đơn vị đào tạo; (2) Định hướng nghiên cứu và 

hợp tác (trong và ngoài) của nhóm; (3) Nhân tố con người. Do đó các giải pháp, chính 

sách nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của NNC cũng cần ưu tiên thực hiện 

theo thứ tự này. Đây cũng là kết quả và phát hiện rất mới của đề tài. 

Từ những kết quả khảo sát phân tích định tính và định lượng, đề tài đã tìm ra 

được các yếu tố quan trọng nhất để từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ và tác động tích 

cực đến hiệu quả hoạt động của NNC. 

 

 

  

   

  

Định hướng NC 

và hợp tác 

Hiệu quả 

hoạt động 

của nhóm 

Nhân tố con 
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                                            CHƯƠNG IV 

PHÂN LOẠI VÀ TIÊU CHÍ, MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÓM 

NGHIÊN CỨU 

 

IV.1. Một số kinh nghiệm xây dựng các nhóm nghiên cứu của nước ngoài 

Để xây dựng tiêu chí, mô hình hoạt động cho các NNC trong thời gian tới, đề tài 

không chỉ dựa vào kết quả khảo sát phân tích kinh nghiệm và thực tiễn của các NNC 

trong nước, mà đề tài còn nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài, đặc biệt là các nước 

phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc,... 

Từ các mô hình của NNCM cơ hữu của trường ĐH ở nước ngoài, chúng tôi nhận 

thấy các NNC có dạng hình nón, đỉnh chóp nón là GS Trưởng NNC, kế đến là các TS 

trẻ, rồi đến các NCS, được thành lập vì lý tưởng hoài bão trong nghiên cứu. Mô hình 

NNC này cũng cho thấy đào tạo NCS và nguồn nhân lực CLC trong nhà trường chính 

là động lực để NNC trong trường ĐH hình thành, phát triển, và NNC chính là môi trường 

và mô hình để thông qua đó gắn kết hoạt động nghiên cứu của nhóm với đào tạo.  

Tựu trung lại, ở Việt Nam, cũng như các trường ĐH, viện NC của nước ngoài, 

có 2 loại mô hình NNC chủ yếu: (1) NNC mềm được thành lập khi có đề tài/dự án và 

NNC tự giải thể khi đề tài/dự án kết thúc; (2) NNC được thành lập từ nhu cầu nội sinh 

trong nhà trường, chủ yếu gồm các cán bộ cơ hữu, các NCS và các chuyên gia trong và 

ngoài đơn vị. NNC này có mục tiêu cao nhất là phát triển sự nghiệp và hoạt động nghiên 

cứu, không chỉ thực hiện đề tài/dự án mà còn phát triển chương trình đào tạo, có tính ổn 

định và lâu dài hơn, và NNC này có mô hình hình nón chóp như đã nêu trên. 

Kinh nghiệm của nước ngoài cho thấy,  NNC có vai trò rất quan trọng trong hoạt 

động nghiên cứu khoa học và trong các trường ĐH. Và hiệu quả của NNC trong trường 

ĐH cũng thường được đánh giá qua 3 tiêu chí quan trọng nhất là (1) hiệu quả công bố 

quốc tế;  (2) triển khai các đề tài, dự án và (3) đào tạo NCS. 

Và dù có ở hoạt động theo mô hình nào, thì ở nước ngoài (cũng như trong nước), 

NNC cũng luôn được đánh giá thường xuyên. Công bố khoa học, sản phẩm KHCN và 

đào tạo NCS, tầm ảnh hưởng trong ngành là những giá trị cốt lõi nhất để đánh giá hiệu 

quả hoạt động của các NNC, trong đó vai trò của người trưởng nhóm là quan trọng nhất, 

và kế đến là vai trò của các thành viên chủ chốt và các NCS. 

Kinh nghiệm mô hình hoạt động các NNC của nước ngoài cũng cho thấy có thành 

lập nhưng cũng có tan rã hoặc giải thể.  Ở Nhật và Hàn Quốc, Đức,…cho thấy NNC 

hoặc các PTN tự giải thể khi các GS trưởng NNC nghỉ hưu hoặc chết.  

Tuy nhiên, các NNC của Việt Nam và nước ngoài có điểm khác nhau căn bản: Ở 

nước ngoài không có nguồn kinh phí thì không có nhóm NC, ngược lại ở Việt Nam, mặc 

dù kinh phí hầu như không có, nhưng với nhiệt huyết và hoài bão, thầy trò vẫn say mê 

nghiên cứu, nhất là các ngành KHCN không đòi hỏi nhiều về cơ sở vật chất, trong thiết 

bị. 

Qua kinh nghiệm hoạt động của các NNC của nước ngoài có thể thấy NNC trong 

trường ĐH nước ngoài luôn là nhân tố và môi trường thúc đẩy hoạt động nghiên cứu 
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khoa học, đồng thời chính là mô hình để kết hợp với đào tạo qua nghiên cứu trong nhà 

trường.  

        Đề tài đề xuất phân loại NNC thành 3 loại chính: NNC quốc tế, NNC quốc gia 

(NNCM) và NNC cấp trường. 

        IV.2. Nhóm nghiên cứu quốc tế 

        IV.2.1 Tiêu chí nhóm nghiên cứu quốc tế 

Tuy quy mô khác nhau, nhưng qua nghiên cứu và khảo sát, chúng tôi thấy các 

NNCM đều có những đặc điểm cơ bản có thể quy tụ về 4 tiêu chí sau đây [27]:  

(1) NNCM là nhóm có kết quả nghiên cứu đạt trình độ quốc tế (thể hiện thông qua các 

công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín – ISI); 

(2) Thành viên chủ chốt của NNCM có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong 

nghiên cứu khoa học và đã có những kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí khoa 

học quốc gia, quốc tế có uy tín;  

(3) NNCM được dẫn dắt bởi một nhà khoa học có tài năng; có trình độ chuyên môn cao; 

có các kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; có 

khả năng định hướng và lãnh đạo một lĩnh vực KH&CN của đất nước; tập hợp được 

nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia NNC; thu hút được nhiều tài 

trợ; duy trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các NNC trong nước, 

quốc tế cùng ngành, liên ngành; có khả năng đào tạo các nhân tài KH&CN trẻ; 

(4) NNCM có mục tiêu là không ngừng gia tăng các giá trị khoa học và đào tạo nhân 

lực trình độ cao, được thừa nhận trong cộng đồng khoa học. 

  Như vậy có thể thấy rằng, có rất nhiều cách khác nhau để định nghĩa thế nào là 

một NNC và NNCM, và hiển nhiên NNC quốc tế phải đáp ứng các tiêu chí của NNC và 

NNCM, nhưng ngoài ra, các tiêu chí về quốc tế trong hoạt động của nhóm phải nổi trội 

hơn, cụ thể có thể xây dựng tiêu chí của NNC quốc tế như sau: 

1. Đáp ứng các tiêu chí của một NNCM (như trên đã phân tích) 

2. Có sự tham gia trong NNC của các nhà khoa học nước ngoài có uy tín thực 

hiện các nghiên cứu chung 

3. Hướng nghiên cứu tiếp cận các hướng NC hiện đại của quốc tế 

4. Có hợp tác với các NNC, các bộ môn, PTN của nước khác  

5. Có các kết quả công bố chung với các tác giả nước ngoài 

6. Nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia NNC đồng hướng dẫn NCS 

7. Trưởng NNC quốc tế phải có uy tín quốc tế (thể hiện như tham gia hội đồng 

biên tập các tạp chí quốc tế; tham gia BTC và Ban khoa học của các hội thảo 

quốc tế lớn uy tín được tổ chức ở nước ngoài; các giải thưởng, đề tài quốc 

tế;...). 

   Có thể tóm lược tiêu chí cơ bản của NNC quốc tế là: Là NNCM có nhiều công 

bố quốc tế xuất sắc và uy tín được biết đến trong cộng đồng khoa học quốc tế; Trưởng 

NNC phải là nhà khoa học có uy tín quốc tế; có sự tham gia của các nhà khoa học có uy 

tín của nước ngoài tham gia NNC; có hướng NC hiện đại , bắt kịp trào lưu của thế giới;  

có các công bố đồng tác giả với các nhà khoa học uy tín của nước ngoài; NNC có khả 
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năng dẫn dắt và định hướng  1 trường phái khoa học trong cộng đồng khoa học quốc tế; 

kết hợp chặt chẽ với đào tạo, đặc biệt là sau TS (post-doctoral) và đào tạo NCS; có khả 

năng từ các nghiên cứu mở các ngành đào tạo mới.   

Về mô hình và phương thức hoạt động: NNC quốc tế là NNC đa quốc gia; có sự 

trao đổi học thuật và làm việc của các nhà khoa học nước tại trong NNC và sự trao đổi 

của các nhà khoa học trong nhóm với nước ngoài; có CSVC hiện đại để có thể làm việc 

trong môi trường nghiên cứu như làm việc ở nước ngoài; NNC quốc tế cũng là mô hình 

để thu hút nhân tài quốc tế và các Việt kiều về nước làm việc và phát huy, cống hiến; 

NNC quốc tế có sự đầu tư lớn của Nhà nước; có cơ chế đặc thù về tài chính và sử dụng 

nhân lực. Các NNC quốc tế cũng còn là nội dung và phương thức để quảng bá và nâng 

cao thương hiệu của trường ĐH với quốc tế. 

Các khảo sát của Đề tài nhận thấy, một số NNCM của Việt Nam đạt các tiêu chí 

trên và có thể xem là các NNC quốc tế, như NNC của GS Phạm Hùng Việt ở ĐH KHTN 

– ĐHQGHN, người có bài báo được đăng trên tạp chí Nature, cũng là nhờ sự hợp tác 

với nhóm các GS nổi tiếng của nước ngoài.  Hoặc NNC mạnh của PTN Trọng điểm về 

Enzym-protein của GS Phan Tuấn Nghĩa - Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN, được xây 

dựng từ NNC về enzym-protein; NNC về Vật liệu và Kết cấu tiên tiến của GS Nguyễn 

Đình Đức ở ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, và NNC cơ học tính toán của GS Nguyễn Xuân 

Hùng ở ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP HCM... là những NNCM đạt tiêu chí này. 

IV.2.2. Sự cần thiết phải xây dựng, đầu tư cho các nhóm nghiên cứu quốc tế  

       Nghiên cứu của chúng tôi từ các nước láng giềng và đang rất phát triển như Nhật 

Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc,...cho thấy NNC quốc tế có vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục ĐH và thu hút nhân tài quốc tế về làm việc. Trong các 

lĩnh vực mũi nhonk, việc thành lập các NNCM với sự tham gia của các nhà nghiên cứu 

nổi tiếng và các nhà nghiên cứu trẻ trong và ngoài nước đóng vai trò quan trọng. Họ 

tham gia các NNCM , có tính quốc tế cao, từ các dự án nghiên cứu được tài trợ kết hợp 

với quá trình đào tạo TS và áp lực công bố quốc tế.  

IV.2.3. Mô hình hoạt động của các nhóm nghiên cứu quốc tế 

Mô hình hoạt động và tổ chức của NNC quốc tế, phải có những yếu tố sau đây: 

(1) Trưởng NNC quốc tế phải là nhà khoa học có uy tín quốc tế (H-index tối 

thiểu 22 và tham gia thành viên hội đồng biên tập một số tạp chí ISI có uy tín)  

(2) Có sự tham gia và ủng hộ của các GS có uy tín thế giới tham gia NNC, 

đặc biệt là các GS nổi tiếng đang là kiều bào công tác tại các trường ĐH hàng đầu của 

nước ngoài. 

  -  Các NNCM ở Việt Nam để tiến tới NNC quốc tế nên học bài học kinh nghiệm 

từ NNC  mạnh của Hàn Quốc, Trung Quốc: cần có sự bảo trợ mạnh mẽ và thường xuyên 

trong một thời gian đủ dài của các GS Việt kiều đẳng cấp quốc tế, có như vậy, khả năng 

tiếp cận trình độ quốc tế và trao đổi (chuyên gia, NCS, hợp tác NCKH…) hai chiều ở 

trình độ cao mới thực sự bền vững và hiệu quả. 

(3) Đầu tư kinh phí đủ lớn và trong thời gian đủ dài (từng 3-5 năm) cho NNC 

quốc tế để thu hút nhân tài là các GS hàng đầu đang làm việc ở nước ngoài về trong 

nước làm việc và để NNC tập trung cho hướng nghiên cứu mới, có sức ảnh hưởng lớn 

đến ngành.  
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(4) Đầu tư CSVC hiện đại và ổn định, có như vậy, điều kiện làm việc mới đáp 

ưng yêu cầu của các nhà khoa học đầu ngành, mới tạo nên những kết quả đột phá và có 

tính dẫn dắt trong khoa học.  

(5) Có cơ chế đặc thù và có tính chất “vượt rào” của cơ quan quản lý cho NNC 

quốc tế thu hút và trả lương các nhà khoa học xuất sắc của nước ngoài đến làm việc tại 

NNC. Không hạn chế số lượng TS (post-doctoral) và các NCS người Việt Nam và người 

nước ngoài tham gia nếu NNC có năng lực hướng dẫn khoa học và đủ kinh phí trang 

trải cho họ.          

IV.3. Nhóm nghiên cứu cấp quốc gia 

IV.3.1 Tiêu chí nhóm nghiên cứu cấp quốc gia 

NNC cấp quốc gia, hiển nhiên phải đáp ứng các tiêu chí chung của NNCM như 

chúng tôi đã nói ở trên, có sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín ngoài cơ sở đào 

tạo và phải có tấm ảnh hưởng, dẫn dắt một số hướng nghiên cứu của quốc gia. 

 Khác với NNC thông thường, NNC cấp quốc gia đặt ra các yêu cầu cao hơn về 

quy mô và độ phức tạp của các vấn đề nghiên cứu, tầm ảnh hưởng lớn hơn nên yêu cầu 

đặt ra  với NNC này cũng đòi hỏi cao hơn. 

Trong một chừng mực nào đó, có thể đồng nhất khái niệm NNC quốc gia với 

NNCM.  Vì thực tế là NNCM trong trường đại học có vai trò dẫn dắt một số hướng 

nghiên cứu chuyên sâu của quốc gia, và NNC cấp quốc gia phải được hình thành và phát 

triển từ các NNC của các cơ sở. Thực tiễn khảo sát cho thấy các trường ĐH như 

ĐHQGHN, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Phenikka,… khi xây dựng các NNC, đều tập 

trung đầu tư cho các NNCM, và xem NNCM như một tổ chức KHCN quan trọng trong 

nhà trường.  

Khác với NNC thông thường, NNCM đặt ra các yêu cầu cao hơn về quy mô và 

độ phức tạp của các vấn đề nghiên cứu nên yêu cầu đặt ra đối với NNCM cũng đòi hỏi 

cao hơn. Chúng tôi đề xuất tiêu chí với NNCM (NNC cấp quốc gia) như sau: 

Về nhân lực  

Trưởng NNCM (Trưởng nhóm) và có ít nhất 02 thành viên chủ chốt là cán bộ cơ 

hữu của cơ sở giáo dục ĐH đáp ứng các tiêu chí Trưởng nhóm và tiêu chí thành viên 

chủ chốt như sau:  

Trưởng NNC: 

Là cán bộ khoa học cơ hữu đáp ứng tiêu chí nhà khoa học đầu ngành/đầu đàn, 

trong độ tuổi theo quy định của một cơ sở giáo dục ĐH đảm bảo các điều kiện sau: 

a) Chủ trì thực hiện thành công ít nhất 02 đề tài cấp Bộ.  

b) Tác giả của ít nhất 01 sách chuyên khảo.  

c) Tác giả chính (tác giả đại diện) của ít nhất 15 công trình công bố trên các tạp 

chí quốc tế ISI hoặc SSCI có chỉ số h-index từ 15 trở lên, hoặc là tác giả của ít nhất 03 

phát minh, sáng chế, hoặc là tác giả của ít nhất 10 giải pháp hữu ích, hoặc 02 sản phẩm 

khoa học và công nghệ được giải thưởng từ cấp Bộ trở lên trong lĩnh vực KHTN và 

KHXH.  

Với các khối ngành KHXH và nhân văn, có ít nhất 10 công trình công bố trên 

các tạp chí quốc tế ISI hoặc SSCI có chỉ số h-index từ 10 trở lên. 
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d) Hướng dẫn chính thành công ít nhất 02 NCS. 

e) Tham gia Ban tổ chức hoặc Ban Khoa học của hội nghị quốc gia, quốc tế có 

uy tín. 

g) Đã là báo cáo viên của hội nghị quốc tế.  

h) Đã có kinh nghiệm hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và 

ngoài nước trong triển khai nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm tạo ra các sản phẩm khoa 

học được ứng dụng.  

i) Đã từng huy động hoặc đấu thầu thành công ít nhất 01 nhiệm vụ nghiên cứu 

cấp nhà nước cho cơ sở giáo dục ĐH. 

Thành viên chủ chốt NNCM:  

Là cán bộ khoa học cơ hữu của cơ sở giáo dục ĐH trong hoặc ngoài nước có 

hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của Trưởng nhóm và đảm bảo các 

điều kiện sau: 

Có năng lực nghiên cứu xuất sắc, là tác giả chính ít nhất 05 công trình công bố 

ISI hoặc SSCI, hoặc ít nhất 01 phát minh sáng chế, hoặc ít nhất 03 giải pháp hữu ích, 

hoặc ít nhất 01 sản phẩm KH&CN. Đã tham gia thực hiện các đề tài dự án từ cấp Bộ trở 

lên và đã tham gia hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế. 

Nhóm nghiên cứu cấp quốc gia, NNC quốc tế do Bộ KHCN làm đầu mối xây 

dựng tiêu chí và thẩm định, ra quyết định công nhận. NNC cấp trường và các NNCM 

(chưa đáp ứng tiêu chí NNC quốc gia theo quy định của Bộ KHCN) thì do cơ sở giáo 

dục đại học quy định các tiêu chí và ra quyết định công nhận. Từ phân loại này, theo 

quy mô, loại hình hoạt động chúng ta có những chính sách hỗ trợ, quản lý các NNC phù 

hợp.  

IV.3.3. Tổ chức, mô hình hoạt động của các nhóm nghiên cứu  

Mô hình hoạt động của các NNC ở Việt Nam về cơ bản cũng tương tự như các 

NNC của nước ngoài. NNC ở các cơ sở giao dục đào tạo với tiêu chí như trên, có dạng 

hình chóp. Đỉnh nón chóp là GS trưởng NNC, kế đến các thành viên nghiên cứu chủ 

chốt, các thành viên NNC là các GS, PGS, TS, kế đến là các TS trẻ, các NCS , và sau là 

các học viên cao học và sinh viên (Hình 15).  

                      

                           Hình 15. Mô hình hình nón chóp của NNC   

 

GS

Phó giáo sư, TS

Nghiên cứu sinh

Học viên cao học, Sinh viên
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IV.4. Nhóm nghiên cứu cấp trường  

Là NNC được thành lập (có thể tự phát hoặc do yêu cầu) có từ 3 người trở lên, 

trong đó có 1 trưởng nhóm có học vị TS, có chung mục tiêu cùng hợp tác nghiên 

cứu/triển khai các nhiệm vụ KHCN. 

Trưởng nhóm NC mặc dù là cấp cơ sở giáo dục đào tạo, vẫn phải là một nhà khoa 

học tâm huyết, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt; có năng lực công bố quốc 

tế/phát triển công nghệ, xây dựng và thực hiện các đề tài/dự án, tích cực tham gia các 

hội thảo quốc gia, quốc tế, có năng lực tổ chức và kết nối với các tổ chức, cá nhân trong 

và ngoài nước, nắm bắt được các xu thế phát triển KH-CN của thế giới và trong nước. 

Trưởng nhóm cũng cần có năng lực lãnh đạo, quản lý. Mặc dù NNC là một đơn vị hoạt 

động không mang tính chất hành chính nhưng việc điều hành nhóm, phân chia quyền 

lợi, trách nhiệm, tạo và truyền cảm hứng làm khoa học rất quan trọng. 

- Các thành viên chính nên tối thiểu từ 2 trở lên, là những nhà khoa học (nên 

tối thiểu có trình độ từ ThS trở lên) có chuyên môn tốt, phù hợp, có năng lực nghiên cứu 

độc lập, có cùng mong  muốn hợp tác xây dựng phát triển NNC và được Trưởng nhóm 

lựa chọn.  

- Đặc biệt, sự tham gia của NCS trong các NNC có ý nghĩa rất quan trọng. 

Bởi việc thực hiện và phải hoàn thành luận án TS chính là động lực thôi thúc mạnh mẽ 

các NCS phải tham gia các hoạt động nghiên cứu và công bố.   

Về mô hình và phương thức hoạt động của NNC cấp trường có quy mô và năng 

lực nghiên cứu, tầm ảnh hưởng ít hơn NNCM và NNC quốc tế.  

Để có những nhóm NNCM, NNC quốc tế, chúng ta phải gây dựng những NNC 

trong nhà trường. Từ những NNC này sẽ là hạt nhân trong hoạt động NCKH và đào tạo, 

cùng với tích lũy và lớn mạnh theo thời gian, sẽ trở thành các NNCM quốc gia, quốc tế. 

 Chính vì vậy - như trên chúng tôi đã khảo sát và thống kê - một số trường ĐH 

đã chủ động xây dựng các tiêu chí và chế độ chính sách để hỗ trợ các NNC. Hy vọng 

sau khi có Nghị định của Chính phủ về hoạt động KHCN trong nhà trường, trong đó có 

chính sách về các NNC, sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quy mô và hiệu quả 

của các NNC và từ đó sẽ tạo nên những thay đổi đột phá về chất lượng các luận án TS, 

chất lượng hoạt động NCKH và đào tạo của giáo dục ĐH Việt Nam.    
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CHƯƠNG V 

ĐỀ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC 

NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾN SĨ THÔNG QUA 

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU  

 

V.1.  Chính sách và giải pháp phát triển nguồn lực cho các nhóm nghiên cứu 

trong trường đại học 

Để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các NNC 

trong thời gian tới, nhóm đề tài không chỉ khảo sát, phân tích thực trạng, mà còn nhận 

diện bối cảnh và xu thế, những thuận lợi, cơ hội và thách thức của các NNC trong thời 

gian tới, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0). 

Các nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy trong bối cảnh CMCN 4.0, Hoạt 

động KHCN ngày càng có xu thế liên ngành và xuyên ngành,  ngày càng có sự giao thoa 

giữa các ngành, nhiều khi có sự xóa nhòa ranh giới giữa một số ngành/lĩnh vực. 

CMCN 4.0 với những công nghệ cao về CNTT và truyền thông đã giúp cho mọi 

cá nhân trên thê giới hợp tác và trao đổi thông tin với nhau thuận lợi đến mức không còn 

biên giới, không gian và thời gian, chính vì vậy, các NNC trong trường ĐH, như một lẽ 

tự nhiên, có xu hướng quốc tế hóa rất nhanh và mạnh, và đồng thời có sự đa dạng hóa 

đa quốc gia, đa lĩnh vực trong NNC.  

Phương thức tổ chức và quản lý NNC cũng có nhiều thay đổi. Các thiết bị thông 

minh và nguồn dữ liệu lớn cho phép con người kết nối, giám sát và tối ưu các hoạt động 

đến một mức rất chi tiết. Một tính toán ở quốc gia này, có thể khai thác phần mềm được 

lưu trữ tại máy chủ của một quốc gia khác. Một cá nhân ở nước này có thể ngay lập tức 

hỗ trợ cho NNC và các thành viên NNC ở một quốc gia khác một cách nhanh chóng và 

dễ dàng. 

Đồng thời, các hoạt động của các thành viên NNC lại mang tính cá thể hóa ngày 

càng cao. Từng cá nhân có cơ hội được tiếp cận với các nguồn dữ liệu nhanh và đầy đủ 

nhất. Do đó, mô hình tổ chức hoạt động của NNC một mặt rộng hơn, mặt khác quan hệ 

của mỗi cá thể và thành viên NNC cũng có chiều hướng cá thể hóa và lỏng lẻo hơn.  

Các nghiên cứu về mô hình ĐH trong CMCN 4.0 cũng đã chỉ ra rằng, thời đại 

ngày nay, giáo dục đại học luôn gắn với đổi mới sáng tạo. 

Thế mạnh cạnh tranh trong thời đại ngay nay thuộc về những ai có nhân tài. Do 

đó cạnh tranh thu hút chất xám, thu hút nhân tài giữa các NNC với nhau, giữa các 

trường ĐH ngày càng mạnh mẽ. NNC trong các trường ĐH lớn hoặc có tiềm lực tài 

chính đã thông qua hình thức ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn, với chế độ lương 

bổng và các ưu đãi cao với các nhà khoa học giỏi, tài năng, từ đó dẫn đến nguy các NNC 

có tiềm lực yếu hơn sẽ dễ bị chảy máu chất xám, “mất người”. Điều này xảy ra như một 

nguy cơ không tránh khỏi với trường công lập, chưa tự chủ, thiếu nguồn lực để thu hút 

nhân tài. Và sẽ dẫn đến các thành viên có thể tham gia cùng lúc nhiều NNC, thậm chí ở 

nhiều quốc gia khác nhau, dẫn đến cơ cấu tổ chức của NNC, một mặt đa dạng và phong 

phú hơn, mặt khác cũng trở nên nhạy cảm và dễ “mất người” hơn. 
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Những xu thế vận động phát triển của các NNC trong CMCN 4.0, cũng như các 

nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các NNC như đã phân tích ở trên, 

là cơ sở để chúng tôi đề xuất Nhà nước và các trường đại học cần hoàn thiện và đổi mới 

mô hình, cơ cấu tổ chức hoạt động và cơ chế chính sách hỗ trợ các NNC:  

  Một là, ngay lập tức phải thay đổi chính sách trả lương cho các cán bộ khoa học 

và các giảng viên ĐH.  

  Hai là, phải tìm được hướng đi đúng đắn cho chiến lược nghiên cứu.  

  Ba là, phải tìm được người lãnh đạo tâm huyết, bản lĩnh và tài năng. 

 Đồng thời, từ các kết quả nghiên cứu và khảo sát trong đề tài cho thấy phải ưu 

tiên đầu tư thỏa đáng cho các NNCM, các tập thể nghiên cứu xuất sắc để có những 

thành tựu KHCN xuất sắc hơn nữa cả về số lượng và chất lượng. 

Việc đầu tư nhỏ giọt, cầm chừng chính là rào cản lớn nhất hiện nay với các NNC. 

Chính vì thế, để có nguồn lực đầu tư cho các NNC và thu hút nhân tài, chúng tôi đề xuất 

xây dựng và ban hành Nghị định về hoạt động KHCN trong các trường đại học, trong 

đó có các cơ chế, chính sách với các NNC, NNCM và các nhà khoa học xuất sắc là hết 

sức cần thiết và cấp bách.  

Để có nguồn lực cho nâng cao chất lượng các hoạt đông KHCN, chất lượng 

NCKH và nguồn học bổng cho NCS, đầu tư cho các NNCM, Đề tài đề xuất thành lập 

Quỹ KHCN trong các trường đại học. Hằng năm Quỹ được bổ sung từ trích % nguồn 

thu học phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Và để có nguồn Quỹ đầu tư cho 

KHCN dồi dào, các ĐH cần đẩy nhanh tự chủ ĐH. Từ quyền tự chủ, các trường thu học 

phí cao, đủ với định mức hoạch toán kinh tế-kỹ thuật để đủ nguồn lực đảm bảo chất 

lượng đào tạo tiến sĩ.  

Nguồn nhân lực tham gia NNC, nhất là vai trò của người trưởng nhóm - có ý 

nghĩa then chốt, quyết định thành hay bại của NNC, do đó để tăng cường chất lượng và 

quy mô các NNC, các cơ sở giáo dục ĐH cần có chiến lược và kế hoạch đào tạo và bồi 

dưỡng dài hạn các cán bộ khoa học đầu ngành, đầu đàn – những trưởng NNCM trong 

tương lai.  

Đồng thời, các TS trẻ, các NCS là lực lượng rất quan trọng của NNC, do đó, cần 

có cơ chế chính sách để triển khai hệ thực tập sinh postdoc tại các trường ĐH ở Việt 

Nam, đồng thời có chính sách ưu tiên để thu hút NCS tham gia các NNC. 

Đầu tư kinh phí cho các NNCM cần đủ lớn và ổn định cùng cơ chế có tính chất 

“vượt rào” của cơ quan quản lý với một số dự án lớn, tiềm năng do NNCM thực hiện. 

Thời gian của một đề tài NNCM nên kéo dài hơn, khoảng 4-5 năm (gấp 1,5-2 lần thời 

gian thực hiện một đề tài thông thường) và có cơ chế linh hoạt để có thể thay đổi 

hướng/nội dung nghiên cứu khi cần thiết. Cũng cần có cơ chế giao nhiệm vụ phát triển 

những hướng nghiên cứu mới, mũi nhọn hoặc liên ngành cho các NNCM. 

Trong khi nguồn lực có hạn , cần ưu tiên tập trung cho các nhóm đã được đầu tư 

trang thiết bị nghiên cứu đủ tốt, có đội ngũ kỹ thuật viên, nghiên cứu viên đủ khả năng 

vận hành, làm chủ thiết bị. Do đó, các NNC ở các trường ĐH lớn như 2 ĐHQG, ĐH 

Bách Khoa Hà Nội, Học Viện Quân Y,… hay Viện Hàn lâm KHCNVN nên là đối tượng 

thụ hưởng tiềm năng được hướng đến của các đề tài NNCM (ít nhất trong giai đoạn thử 

nghiệm ban đầu). 
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Các cơ quản chủ quản, các trường đại học cần xây dựng bộ KPI (Key 

Performance Indicator) chi tiết và dành riêng để đánh giá hiệu quả hoạt động của NNC 

và NNCM. Ngoài báo cáo về kết quả nghiên cứu, các báo cáo xây dựng tiềm lực về 

KHCN (đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế thông qua hội thảo, trao đổi KH,…) là rất 

quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu KHCN về NNCM theo lĩnh vực, nhóm, chuyên 

gia,… từ đó có các hoạch định, tư vấn chính sách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn.  

Cần có cơ chế để Chủ nhiệm đề tài, thành viên NNCM thực hiện các trách nhiệm 

với xã hội, cộng đồng: Bên cạnh việc yêu cầu họ phải làm nhiệm vụ của các 

reviewers/speakers tích cực cho các tạp chí/hội thảo khoa học trong nước (để giới thiệu, 

thu hút các sinh viên trẻ khác ngoài nguồn sinh viên, NCS tại lab của mình, qua đó phát 

hiện và bồi dưỡng sinh viên, học viên cao học, NCS tài năng trong cả nước...), khuyến 

nghị các thành viên NNCM tham gia, đóng góp ý kiến để xây dựng/phát triển hệ thống 

Chỉ số trích dẫn Việt Nam (Vietnam Citation Index, VCI),  nhằm đánh giá, xếp hạng và 

nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học Việt Nam theo hướng hội nhập (đạt chuẩn 

Asean Citation Index, ACI).  

Bên cạnh ưu tiên đầu tư về nguồn lực kinh phí và đề tài cho các NNCM, thì đầu 

tư CSVC, PTN cho các lĩnh vực KHTN-CN và kỹ thuật là hết sức quan trọng. Trong khi 

nguồn kinh phí của Nhà nước có hạn, thì đầu tư CSVC dùng chung là giải pháp tiết 

kiệm, đồng thời các PTN này cũng phải đủ hiện đại để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của 

nhà khoa học và yêu cầu kiểm thử chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp. 

Cần tập trung ưu tiên cho các nghiên cứu ứng dụng và hoạt động KHCN và các 

NNC cần tập trung ưu tiên bám sát những hướng KHCN ưu tiên của CMCN 4.0, tận 

dụng và phát huy những yếu tố tích cực và thuận lợi của cuộc cách mạng này để phát 

triển đi đôi với chú trọng bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài về KHCN thông qua 

các NNCM.  

Ở Việt Nam hiện nay, với các hướng nghiên cứu đặc trưng cho CMCN 4.0, có 

thể thấy một số lĩnh vực như tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới tiên tiến, nông 

nghiệp công nghệ cao,… và một số lĩnh vực khác còn yếu so với thế giới. Vì vậy, Nhà 

nước cần ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng các NNM trong những lĩnh vực này. 

Đồng thời, tự bản thân các NNC đang hoạt động cũng cần có sự định hướng tiếp 

cận các xu thế của CMCN 4.0 để đổi mới các hướng nghiên cứu. Số hóa và thông minh, 

đổi mới sáng tạo là những từ khóa, là xu thế tất yếu không thể né tránh trong thời gian 

tới với các NNCM. 

Chính vì vậy, các trường ĐH phải có nền tảng CNTT hiện đại. Đây cũng là nguồn 

lực quan trọng đầu tư cho giáo dục ĐH và các NNC trong thời gian tới. 

V.2. Giải pháp về hợp tác phát triển và gắn kết với doanh nghiệp cho các 

nhóm nghiên cứu  

 Về hợp tác phát triển: Nhà nước cần có chính sách thông thoáng để các trường 

ĐH cho phép tự chủ tự chịu trách nhiệm thu hút các chuyên gia, GS nổi tiếng, có uy tín 

ở nước ngoài về làm việc trong các NNC, để các NNCM trong nước nhanh chóng hội 

nhập và sớm trở thành các NNC quốc tế.   Trước hết, cần có chính sách cho phép các  

trường ĐH, các NNCM có thể mời, ký hợp đồng lao động với các chuyên gia giỏi, các 

TS trẻ tài năng người nước ngoài về nước làm việc. 
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 Khuyến cáo đẩy mạnh hợp tác trường – viện. Các thành viên của NNCM nên có 

sự đa dạng: có sự tham gia của các thành viên từ cả trường ĐH và Viện nghiên cứu (kể 

cả các viện, trung tâm nghiên cứu-phát triển của các doanh nghiệp) để tận dụng tối đa 

nguồn lực và cơ sở vật chất đa ngành/liên ngành, đồng thời định hướng hoạt động của 

NNC phục vụ các nhu cầu của doanh nghiệp;  

  Kinh nghiệm từ các nước trong khu vực như Hàn Quốc và Trung Quốc cho thấy 

cần tranh thủ tối đa nguồn lực trí thức kiều bào. NNCM ở Việt Nam cần phải có sự bảo 

trợ mạnh mẽ và thường xuyên trong một thời gian đủ dài của các GS Việt kiều đẳng cấp 

quốc tế, như các GS. Ngô Bảo Châu, GS. Vũ Hà Văn, GS. Lê Tự Quốc Thắng… (Toán 

học); GS. Đàm Thanh Sơn, Lưu Lệ Hằng… (Vật lý); GS. Nguyễn Sơn Bình, GS. 

Nguyễn Thục Quyên… (Hóa học),... Có như vậy, khả năng trao đổi (NCS, hợp tác 

NCKH…) hai chiều ở trình độ cao mới thực sự bền vững và hiệu quả. 

  Bên cạnh ưu tiên đầu tư về nguồn lực kinh phí và đề tài cho các NNCM, thì đầu 

tư CSVC, PTN, công nghệ mới, dữ liệu là hết sức quan trọng. Vì vậy, các chính sách về 

hợp tác phát triển, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị, tài liệu cũng cần 

thông thoáng để tạo điều kiện và hỗ trợ các NNC nhận tài trợ, chuyển giao công nghệ, 

tư liệu từ nước ngoài về một cách nhanh chóng và thuận tiện. 

 Cũng cần có chính sách thúc đẩy doanh nghiệp trong nước đầu tư cho nghiên 

cứu chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, đào tạo với các trường ĐH và các NNC. 

Các chính sách này có thể là ưu tiên về thuế, nhân lực cơ hữu của doanh nghiệp tham 

gia cùng NNC và nhà trường; hoặc doanh nghiệp khai thác , sử dụng các PTN hiện đại 

của trường ĐH (và ngược lại).  

 Giải pháp quan trọng nữa là cần đẩy mạnh các mô hình PTN phối thuộc trường-

doanh nghiệp. Các PTN do trường ĐH đầu tư xây dựng nhưng có sự tham gia của các 

cán bộ nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp để gắn kết và thúc đẩy các nghiên 

cứu chung. 

 Bên cạnh các giải pháp nêu trên, cần có giải pháp để tạo nên nguồn lực tự thân 

trong chính các cơ sở giáo dục đại học. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại kiến nghị bên 

cạnh Quỹ phát triển (đang hiện hữu trong các trường), nên thành lập riêng Quỹ phát 

triển KHCN trong các trường đại học để có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hợp tác phát 

triển. Quỹ này tài trợ cho mời các chuyên gia trong, ngoài nước; hỗ trợ các đề tài nghiên 

cứu của NCS; hỗ trợ cho các NNC, cho hoạt động hợp tác thử nghiệm;… 

 Cần đẩy mạnh hình thức liên kết và mô hình các đơn vị phối thuộc triển khai 

nghiên cứu cũng như đào tạo theo mô hình 4 nhà: Nhà trường – Nhà nước – Nhà khoa 

học và doanh nghiệp. Bài học ở ĐHQGHN cho thấy, để các liên kết này sâu sắc và hiệu 

quả, có thể thành lập các PTN, các bộ môn, NNC phối thuộc giữa nhà trường và doanh 

nghiệp hoặc viện nghiên cứu.   

  Để thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo thông qua NNCM cần đẩy mạnh mô 

hình đồng hướng dẫn và đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước.  

Các đơn vị đào tạo cần có ý thức tự chủ xây dựng các NNCM mang tính liên 

ngành, có nhiều thành phần tham gia gồm các nhà khoa học cũng như các tổ chức doanh 

nghiệp cả trong và ngoài nước.  
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V.3. Chế độ chính sách với nhóm nghiên cứu mạnh  

Qua nghiên cứu và khảo sát của đề tài về các chính sách hiện hành của Nhà nước, 

của các cơ sở giáo dục đào tạo ĐH ở Việt Nam hiện nay, cũng như những thuận lợi, khó 

khăn của các NNCM trong quá trình hoạt động, Đề tài đề xuất các chính sách với các 

NNCM như sau (bao gồm cả với các NNC quốc tế): 

1. Trưởng nhóm và thành viên của NNCM chỉ thực hiện định mức giảng dạy 120 

giờ tín chỉ quy chuẩn/năm để ưu tiên dành thời gian cho nghiên cứu khoa học, nhưng 

được tính đầy đủ 270 giờ tín chỉ quy chuẩn/năm. Định mức 120 giờ tín chỉ quy chuẩn 

này được tính đủ 01 năm thâm niên giảng dạy khi xét công nhận chức danh GS, phó GS. 

Sau 04 học kỳ giảng dạy được nghỉ giảng dạy 01 học kỳ để dành toàn bộ thời gian cho 

nhiệm vụ nghiên cứu ở trong nước hoặc ngoài nước.  

2. Được cấp kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí KH&CN thường xuyên hằng 

năm của cơ sở giáo dục ĐH và các ưu đãi khác, như:   

a) Được hỗ trợ kinh phí trong hoạt động nghiên cứu để gia tăng và duy trì sản 

phẩm KH&CN. 

b) Được hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và 

quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình (đối với hội thảo, hội nghị ngoài nước 

Trưởng nhóm được hỗ trợ kinh phi để tham dự ít nhất 1 lần/năm).  

c) Được ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ 

gắn với nhiệm vụ đào tạo TS và sản phẩm KH&CN. 

d) Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị đã được 

đầu tư để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.  

đ) Được xem xét để các cấp có thẩm quyền ưu tiên đầu tư thiết bị; đầu tư xây 

dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành phù hợp với hướng nghiên cứu và các định hướng 

ưu tiên phát triển của NNCM. 

e) Được cấp kinh phí để thu hút các chuyên gia xuất sắc, các thực tập sinh sau 

TS (post-doctoral), các NCS trong và ngoài nước đến làm việc, thực tập, làm NCS. 

g) Được ưu tiên hướng dẫn số lượng NCS cao hơn mức định mức thông thường; 

được cấp kinh phí, học bổng hỗ trợ NCS và ưu tiên trong việc cấp kinh phí, học bổng 

cho việc cử các thành viên của nhóm đi trao đổi, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài từ 

03 tháng đến 12 tháng. 

3. Đổi mới chính sách đầu tư, giao nhiệm vụ KHCN với các nhóm nghiên cứu 

mạnh: 

Bên cạnh nguồn lực trong nước, để nâng cao năng lực NCKH, Nhà nước và các 

cơ sở giáo dục ĐH cần có chính sách hỗ trợ các NNC với những đãi ngộ cụ thể và cơ 

chế thông thoáng hơn nữa cả về nguồn kinh phí đầu tư, cũng như  CSVC. Đầu tư kinh 

phí cho các NNCM cần đủ lớn và ổn định cùng cơ chế có tính chất “vượt rào” của cơ 

quan quản lý với một số dự án lớn, tiềm năng do NNCM thực hiện. Thời gian của một 

đề tài NNCM nên kéo dài hơn, khoảng 4-5 năm (gấp 1,5-2 lần thời gian thực hiện một 

đề tài thông thường) và có cơ chế linh hoạt để có thể thay đổi hướng/nội dung nghiên 

cứu khi cần thiết. Cũng cần có cơ chế giao nhiệm vụ phát triển những hướng nghiên cứu 

mới, mũi nhọn hoặc liên ngành cho các NNCM. 
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Trong khi nguồn lực có hạn , cần ưu tiên tập trung cho các nhóm đã được đầu tư 

trang thiết bị nghiên cứu đủ tốt, có đội ngũ kỹ thuật viên, nghiên cứu viên đủ khả năng 

vận hành, làm chủ thiết bị. Do đó, các NNC ở các trường ĐH lớn như 2 ĐHQG, ĐH 

Bách Khoa Hà Nội, Học Viện Quân Y,… hay hai Viện Hàn lâm nên là đối tượng thụ 

hưởng tiềm năng được hướng đến của các đề tài NNCM (ít nhất trong giai đoạn thử 

nghiệm ban đầu). 

Không có giới hạn nào cho khả năng tư duy của con người, chính vì vậy việc giới 

hạn “quota’ cho phép chỉ được tham gia không quá 02 đề tài NAFOSTED cũng như quy 

định cùng lúc không được tham gia 2 đề tài của các cơ sở giáo dục đại học hiện nay là 

không thực sự cần thiết và kiến nghị không áp dụng cho các NNCM. Các NNCM cần 

phải có được sự tham gia của những thành viên nghiên cứu giỏi nhất, với các rào cản và 

qui định hành chính ít nhất. 

 Các NNCM cũng cần được ưu tiên đầu tư trong việc phát triển các sản phẩm 

KH&CN quốc gia hoặc phát triển các hướng nghiên cứu mới, tiên tiến mới theo yêu cầu 

và định hướng ưu tiên phát triển của Quốc gia.  

4. Các nhóm nghiên cứu mạnh được ưu tiên xem xét khi đề xuất xây dựng chương 

trình đào tạo mới, phát triển thành các tổ chức KH&CN như các phòng thí nghiệm, viện 

nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc.  Được phép sử dụng tài sản trí tuệ của NNCM 

kết hợp với doanh nghiệp để hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp và được hưởng lợi 

ích mang lại từ doanh nghiệp khởi nghiệp theo quy định của Nhà nước. 

       V.4. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ thông qua mô hình gắn kết 

với nhóm nghiên cứu   

Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư 08/2017/TT-BGDĐT 

ngày 04 tháng 04 năm 2017 Ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ TS (Sau 

đây gọi tắt là Quy chế đào tạo TS 2017). So với Quy chế cũ, Quy chế đào tạo TS mới 

được ban hành đã cụ thể hoá nhiều tiêu chí đầu vào cũng như các tiêu chí đo lường năng 

lực nghiên cứu trong suốt quá trình đào tạo của NCS. Quy chế mới này đã nâng cao 

chuẩn đầu vào và đầu ra đối với các chương trình đào tạo TS và đặt ra những yêu cầu 

cao hơn đối với luận án TS cũng như người hướng dẫn nghiên cứu sinh như :  yêu cầu 

chuẩn đầu vào của NCS phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; luận án khi bảo vệ phải 

có công bố quốc tế ; người hướng dẫn NCS cũng phải có công bố quốc tế ISI/Scopus. 

Những quy định này đã siết lại việc đào tạo TS ồ ạt như trong thời gian 5-10 năm về 

trước, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo TS cũng như chất lượng đội ngũ 

giảng viên. 

Tuy nhiên, hiện nay, theo thống kê của Bộ giáo dục Đào tạo, đến năm 2020, tỷ lệ 

giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ mặc dù đã có sự cải thiện đáng kể nhưng cũng mới 

chỉ đạt trung bình khoảng 17%, do đó, nhu cầu đào tạo TS, trước hết là cho đội ngũ 

giảng viên các trường đại học, cao đẳng vẫn là rất lớn. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng 

và cả quy mô đào tạo TS là vấn đề có ý nghĩa sống còn với giáo dục đại học của nước 

nhà. Và để nâng cao chất lượng đào tạo TS, mô hình đào tạo NCS thông qua các NNC 

đã được đề tài chứng minh là hiệu quả và khả thi.       

   Kinh nghiệm của nước ngoài và các NNCM của Việt Nam qua khảo sát của đề 

tài đều cho thấy NNC có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo NCS. Thông qua đào 

tạo NCS, nhiều ý tưởng của GS hướng dẫn, của NNC được triển khai thực hiện. Thông 

qua NNC, nhiều TS trẻ tài năng được đào tạo bài bản, có chất lượng, từ đó lại bổ sung 
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nhân lực cho NNC và nhà trường. Hoạt động của các NNC cho thấy ở nước ngoài cũng 

như Việt Nam, NNC chính là mô hình để gắn kết đào tạo với nghiên cứu, để tiến hành 

hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ.       

   Nếu chúng ta không có những chính sách kịp thời và hỗ trợ khả thi, các NNC 

sẽ khó lòng phát triển và duy trì hoạt động hiệu quả. Vì vậy, để phát triển tiềm lực cho 

các NNC và nhất là thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng tiến sĩ, tăng cường 

gắn kết hoạt động đào tạo NCS với NCKH và các NNC, cần có những đột phá trong cơ 

chế chính sách, đồng bộ và đủ mạnh để phát triển bền vững các NNC, cũng như đổi mới 

mạnh mẽ Quy chế đào tạo TS trong thời gian tới.  

Trước hết, Nhà nước và các bộ ngành, cũng như các trường đại học cần xem 

NCS là lực lượng KHCN của nhà trường, đóng góp quan trọng cho sự phát triển tiềm 

lực KHCN của đơn vị. Vì vậy, Nhà nước và các cơ sở đào tạo cần có những thay đổi 

trong chính sách đào tạo NCS, và hai chính sách quan trọng nhất đề tài khuyến nghị cần 

được áp dụng, đó là: 

- Triển khai đào tạo NCS theo hình thức chính quy, toàn thời gian tại cơ sở giáo 

dục đại học.  

- Cấp học phí và học bổng cho NCS trong quá trình làm luận án. 

Chí ít, chính sách này phải được áp dụng cho các đối tượng NCS là giảng viên 

các trường đại học, có như vậy mới tạo nên những đột phá về chất lượng trong đào tạo 

tiến sĩ. 

Đồng thời, phải xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đào tạo NCS trong từng lĩnh 

vực. Hiện nay, kinh phí đầu tư cho đào tạo NCS của các đại học công lập ở định mức 

trung bình khoảng từ 10-15 triệu/NCS/năm. Đây là mức quá thấp, nhiều năm nay không 

có sự cải thiện, không đủ để đảm bảo duy trì và triển khai các hoạt động nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo tiến sĩ trong bối cảnh như hiện nay. 

Kinh nghiệm từ các nước tiên tiến, cán bộ giảng tại các trường đại học cứ trung 

bình 3-5 năm được nghỉ giảng dạy một lần từ 6 tháng đến 1 năm, vẫn được hưởng lương 

và dành thời gian đó cho việc viết sách chuyên khảo, giáo trình và/hoặc đi thực tập ở 

một trường đại học ở quốc gia khác để trao đổi các ý tưởng và định hướng nghiên cứu 

mới theo tinh thần “đổi máu” để làm mới mình, tạo ra động lực và cách tiếp cận mới mà 

nếu không có quá trình trao đổi và học hỏi này thì có thể họ sẽ gặp bế tắc và khó khăn 

trong việc tìm hướng đi cho một nghiên cứu mới có tính đột phá.  

Do đó, để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, các cơ sở giáo dục đại học cần có 

kinh phí hỗ trợ cho các NNC và NCS. Bên cạnh hỗ trợ nghiên cứu, cần hỗ trợ các nhà 

khoa học và NCS trong nhóm có điều kiện tham dự các hội nghị quốc gia, quốc tế, ra 

nước ngoài trao đổi hợp tác nghiên cứu với các đối tác. Và kinh phí này phải được hạch 

toán trong định mức kinh tế-kỹ thuật đào tạo NCS. 

Triển khai tuyển NCS qua các đề tài, dự án:  

- Để gắn kết đào tạo với NCKH và các NNC, thì chỉ tiêu đào tạo NCS và việc 

tuyển NCS, ngoài các tiêu chí như hiện nay, cần bổ sung xem xét khả năng hỗ trợ và 

đào tạo NCS của các đề tài, dự án do các giảng viên hướng dẫn NCS chủ trì. Có đề tài, 

dự án thì được tuyển thêm NCS. Với các NNCM cũng không nên hạn chế số lượng NCS 

được phép hướng dẫn tối đa như hiện nay. 

- Mạnh dạn giao cho nghiên cứu sinh có thể chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu cấp 

cơ sở của đơn vị. 
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- Các cơ sở giáo dục đại học xây dựng các định hướng, chương trình nghiên cứu 

có tính dài hạn để các ứng viên nghiên cứu sinh có thể tìm hiểu trước, tham gia NNC 

với của thầy hướng dẫn trước khi đăng ký làm NCS. 

- Bổ sung quy định NCS được hưởng lương/thù lao từ các hoạt động nghiên cứu, 

tham gia trợ giảng, hướng dẫn sinh viên NCKH trong các quy chế chi tiêu nội bộ của 

các cơ sở giáo dục đại học. 

Triển khai thực hiện các chương trình đào tạo dự bị NCS để tạo nguồn NCS có 

chất lượng tốt. Trong quá trình học ở chương trình dự bị, các thí sinh sẽ được nâng cao 

năng lực chuyên môn và ngoại ngữ, bổ sung học các học phần bổ trợ, cũng như tham 

gia vào các NNC để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đề cương và hướng nghiên cứu, chuẩn 

bị cho đề tài của luận án trong tương lai, tự tin khi nộp hồ sơ làm NCS. Với việc triển 

khai hệ đào tạo dự bị NCS, có thể nâng chuẩn đầu ra các luận án TS phải có công bố 

trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus là khả thi. 

       Hợp tác đào tạo TS với các trường đại học của nước ngoài, triển khai mô hình 

đồng hướng dẫn NCS, đào tạo song bằng với các đại học nước ngoài:  

    Để thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo TS thông qua NNCM và hội nhập với 

quốc tế, các cơ sở giáo dục đại học cần đẩy mạnh mô hình đồng hướng dẫn và đào tạo 

NCS với các đối tác nước ngoài. NCS tham gia NNC dưới sự hướng dẫn của một nhà 

khoa học trong nước và nhà khoa học của trường đối tác ở nước ngoài. Trong quá trình 

đào tạo, NCS có thể được nhận học bổng, hỗ trợ của trường ở nước ngoài khi tham gia 

vào các khóa đào tạo, thực tập, nghiên cứu tại môi trường ở ngoài nước với thiết bị tiên 

tiến, tham gia hội nghị hội thảo quốc tế, trao đổi học thuật với các chuyên gia trên thế 

giới.  

     Các chương trình đào tạo NCS đồng hướng dẫn, đào tạo song bằng với nước ngoài 

được xem là một mô hình đào tạo mới, tạo cơ hội cho NCS được trải nghiệm học tập và 

NCKH ở các môi trường khác nhau.  

          Đẩy mạnh thực hiện đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của địa phương, bộ ngành, 

doanh nghiệp: 

          Các đề tài TS hiện nay ở Việt Nam chủ yếu xuất phát từ nội tại các NNC và từ 

hướng nghiên cứu của các giảng viên hướng dẫn NCS, ít gắn với thực tiễn. Trong thời 

gian tới, cần đổi mới cách chọn, giao các đề tài luận án cho NCS theo hướng nhằm giải 

quyết các vấn đề đặt ra của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. 

           Với cách làm như vậy, chính NCS trong quá trình làm luận án sẽ là cầu nối các 

nhà khoa học với doanh nghiệp và sau này sẽ là người tiếp bước phát triển, thúc đẩy các 

mối quan hệ hợp tác này trở nên bền vững. Thông qua mô hình gắn nghiên cứu với đào 

tạo, với doanh nghiệp, người học và NNC được bổ sung thêm các năng lực đổi mới sáng 

tạo, trau dồi kinh nghiệm từ thực tiễn, và NCS cũng có thể nhận được sự hỗ trợ  của 

doanh nghiệp và các bộ, ngành, địa phương.  

Đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo nên khuyến khích, bỏ qua quy trình phản 

biện kín với các luận án có công bố quốc tế xuất sắc để thúc đẩy hoài bão công bố quốc 

tế cho các NCS và NNC:  

Vì trên thực tế, các NCS có công bố quốc tế đều đã được các phản biện quốc tế 

đánh giá, nhận xét khách quan khi đăng bài. Mặt khác, khuyến khích này cũng là động 

lực tích cực cho NCS khi làm luận án TS.  Chúng tôi đề xuất với Bộ khi sửa đổi ban 

hành Quy chế mới, nên có điều khoản cho phép những nghiên cứu sinh học tập, nghiên 
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cứu tốt, là tác giả chính của 3 bài ISI trở lên với tổng chỉ số IF ≥ 3, phù hợp với đề tài 

nghiên cứu của luận án thì có thể miễn qui trình lấy ý kiến phản biện độc lập, rút ngắn 

thời gian bảo vệ luận án và khuyến khích NCS (đã thực hiện thí điểm ở ĐH Quốc gia 

Hà Nội từ 2018 đến nay, phát huy hiệu quả tốt, vừa nâng cao chất lượng luận án vừa 

thúc đẩy công bố quốc tế của nhà trường, và nên được nhân rộng ở các trường khác).  

Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học cần hướng tới đổi mới cơ 

chế tổ chức quản lý hoạt động đào tạo TS trong nhà trường, gắn đào tạo TS với đơn vị 

chuyên môn là các NNC. Ở Việt Nam hiện nay, nhiều trường đại học quản lý NCS thông 

qua khoa, bộ môn. Việc tổ chức quản lý NCS trong quá trình đào tạo trong thời gian tới 

cần chú trọng vai trò của các NNC. Đào tạo NCS gắn với hoạt động của NNC là xu thế 

phù hợp với sự phát triển của KH&CN, từ đó mô hình quản lý NCS, Quy chế đào tạo 

TS sẽ cần phải có sự đổi mới mạnh mẽ. Các trường nên có quy định chặt chẽ để gắn kết 

NCS với các NNC và với quy định bắt buộc NCS tham gia hoạt động đào tạo trong quá 

trình làm luận án tại đơn vị. Cần tái cơ cấu tổ chức hoạt động của nhà trường – xem các 

NNC như một bộ phận trong cơ cấu tổ chức đào tạo và NCKH của các trường đại học. 

Đề tài cũng kiến nghị Nhà nước cần phải có những đột phá trong chính sách sử 

dụng và đãi ngộ với trí thức, với nhân tài. Có như vậy, mới tạo động lực cho các NCS 

làm luận án tiến sĩ có chất lượng tốt. 

Và để đào tạo được những TS xuất sắc, theo chúng tôi, phải có 3 yếu tố then 

chốt: (1) Là kinh phí phải đủ lớn và đầu tư trong thời gian đủ dài;  (2)- Có NNC và phải 

liên kết và thu hút được các nhà khoa học giỏi hàng đầu trong nước và quốc tế đến làm 

việc, tham gia NNC, đồng hướng dẫn NCS ; (3)- Có CSVC đầy đủ và cơ chế đặc thù 

cho hoạt động của NNCM, những NCS xuất sắc, những nhà khoa học đầu ngành. Những 

đề xuất này hy vọng sẽ được bổ sung trong các chính sách tới đây của Nhà nước khi 

xem xét đầu tư cho các NNCM ở Việt Nam. 

Kết luận  

Nhận thức rõ được những tác động và tầm ảnh hưởng lớn của các NNC đến hoạt 

động NCKH và chất lượng đào tạo tiến sĩ tại các trường ĐH Việt Nam, việc đưa ra các 

chính sách và giải pháp để hỗ trợ phát triển các NNC và nâng cao chất lượng đào tạo 

TS, gắn đào tạo NCS với các NNC có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. 

Đề tài đã khảo sát đánh giá thực trạng đào tạo TS và thực trạng các NNC trong 

các trường đại học ở Việt Nam hiện nay; nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài và 

các NNCM trong nước; xác định được những nhân tố chủ yếu tác động đến chất lượng 

luận án TS và hiệu quả hoạt động của các NNC; đề xuất phân loại, mô hình tổ chức hoạt 

động và các tiêu chí của các loại NNC; phân tích đánh giá các chính sách hiện có, cũng 

như phân tích các đặc trưng của CMCN 4.0 và ảnh hướng tính cực, các cơ hội cũng như 

những thách thức và nhân tố, tác động phức tạp phải lường trước; từ đó đề xuất chiến 

lược và giải pháp thúc đẩy hình thành và phát triển bền vững các NNC trong thời gian 

tới.  Đề tài cũng đã đề xuất các giải pháp chính sách về nguồn lực tài chính và con người, 

hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế hỗ trợ các NNC và NNCM; cũng như các giải 

pháp để hình thành và phát triển nhiều hơn nữa các NNCM tầm quốc gia, quốc tế trong 

các trường đại học ở Việt Nam; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng TS thông qua 

các NNC; nâng cao chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo tiến sĩ và gắn kết mạnh mẽ 

hơn nữa đề tài luận án của NCS với việc giải quyết các yêu cầu của bộ, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp; đổi mới Quy chế đào tạo tiến sĩ. 
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http://phenikaa-uni.edu.vn/
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DANH MỤC SẢN PHẨM  CỦA ĐỀ TÀI 

 

Số 

TT 

Tên sản phẩm 

I Các báo cáo 

1 Báo cáo đánh giá thực trạng sự gắn kết giữa đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu 

khoa học hiện nay ở Việt Nam 

2 Báo cáo đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam 

hiện nay, vai trò của các NNC trong việc gắn kết nghiên cứu với đào tạo, đặc 

biệt là đào tạo nghiên cứu sinh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ và 

tiềm lực KH&CN trong các trường đại học Việt Nam 

3 Báo cáo đề xuất tiêu chí và mô hình của NNC 

4 Báo cáo đề xuất giải pháp, chính sách để tạo dựng, hình thành và đầu tư, phát 

triển các loại hình NNC, để thông qua NNC nâng cao chất lượng đào tạo tiến 

sĩ và năng lực nghiên cứu trong các trường đại học 

5 Báo cáo kết quả triển khai thí điểm hỗ trợ cho hoạt động của một NNC mạnh, 

thông qua nhóm này vừa đào tạo tiến sĩ, vừa thúc đẩy công bố quốc tế, từ đó 

đúc rút những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp sát, phù hợp với 

thực tiễn 

II Các hội thảo khoa học Quốc gia 

1 Xây dựng và phát triển các NNC trong các trường ĐH ở Việt Nam ngày 

05/01/2019 

2 Vai trò của các Nhóm nghiên cứu trong việc nâng cao tiềm lực khoa học và 

chất lượng đào tạo tiến sĩ tại các trường đại học ngày 22/4/2019 (có kỷ yếu) 

3 Tiêu chí và mô hình hoạt động của Nhóm nghiên cứu trong các trường đại học 

ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ngày 25/4/2019 

4 Nâng cao chất lượng đào tạo TS gắn với nghiên cứu khoa học và các nhóm 

nghiên cứu ngày 27/5/2020 (có kỷ yếu) 

III Các công bố khoa học 

1 Các bài công bố về nhóm nghiên cứu trong các tạp chí về Khoa học Giáo dục 

và Quản lý (8 bài, trong đó có 1 bài trong danh mục ISI) 

1. 1. Nguyễn Thu Hà, Bùi Minh Đức, Nguyễn Đình Đức (2019). Một số nhân 

tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu. Tạp chí 

Nghiên cứu Giáo dục, ĐHQGHN, tập 35 (1), trang 54-63. 
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Số 

TT 

Tên sản phẩm 

2.  2. Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Đình Đức (2019). Thực tiễn xây dựng và phát 

triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Tạp 

chí Khoa học Công nghệ Việt Nam - Khoa học Xã hội và Nhân văn,  2019, 61 

(4), trang 24 – 30. 

3. 3. Đỗ Đức Minh (2019). Nhóm nghiên cứu mạnh: Khái niệm, đặc điểm, yêu 

cầu, điều kiện, định hướng và giải pháp. Tạp chí Khoa học của Học viện quản 

lý giáo dục, 2019, 11(3), trng 53-63. 

4. 4. Đào Minh Quân (2019).  Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở 

Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu chính 

sách và Quản lý của ĐHQGHN, 2019, 35 (1), trang 1-10. 

5. 5. Bùi Minh Đức, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Đình Đức (2019). Vai trò của 

nhóm nghiên cứu đối với việc công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học tự nhiên 

và kỹ thuật.  Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, ĐHQGHN, tập 35 (2), trang 12-23. 

6. 6. Nguyễn Đình Đức, Trần Thị Hoài, Ngô Tiến Nhật (2019). Công tác hỗ trợ 

nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí 

Nghiên cứu Giáo dục, ĐHQGHN, tập 35 (2), trang 52-65. 

7. 7. Đào Minh Quân, Nguyễn Đình Đức (2019). Nhận diện vai trò của nhóm 

nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ 

của nhóm nghiên cứu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, 2019, 61 (10), trang 19-23. 

8. 8. Thi Thu Thu Ha Nguyen, Hiep-Hung Pham, Quan-Hoang Vuong, Dinh 

Duc Nguyen, Quoc-Thai Cao, Viet-Hung Dinh (2020).  The Adoption of 

International Publishing within Vietnamese Academia from 1986 to 2020:  A 

Review. Learned Publishing (NXB Wiley, ISSN:1741-4857, tạp chí SSCI, 

IF=2.606). 

2 Các bài trên các tạp chí ISI (chuyên môn của NNC thí điểm): 8 bài báo trên 

tạp chí quốc tế ISI; 1 bài Kỷ yếu HT Quốc tế; 1 bài Tạp chí khoa học trong 

nước: 

1. 1. Thanh Trung Tran, Nam Hoang Nguyen, Thom Van Do, Phung Van 

Minh, Nguyen Dinh Duc (2019). Bending and thermal buckling of 

unsymmetric functionally graded sandwich beams in high temperature 

environment based on a new third order shear deformation theory. Journal of 

Sandwich Structures and Materials, đã xuất bản online 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1099636219849268 (SAGE, SCIE, 

IF=5.05).    

2. 2. Tran Quoc Quan, Nguyen Huy Cuong, Nguyen Dinh Duc (2019). 

Nonlinear buckling and post-buckling of eccentrically oblique stiffened 

sandwich functionally graded double curved shallow shells.  J Aerospace 

Science and Technology, Vol. 90, pp. 169-180 (Elsevier, SCI, IF=4.49). 

3. 3. Seung-Eock Kim, Nguyen Dinh Duc, Vu Hoai Nam, Nguyen Van Sy 

(2019). Nonlinear vibration and dynamic buckling of eccentrically oblique 
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Số 

TT 

Tên sản phẩm 

stiffened FGM plates resting on elastic foundations in thermal environment. 

Thin Walled Structures, Vol.142, pp. 287-296 (NXB Elsevier, SCIE, IF=4.033). 

4. 4. Do Quang Chan, Tran Quoc Quan, Seung-Eock Kim, Nguyen Dinh Duc 
(2019). Nonlinear dynamic response and vibration of shear deformable 

piezoelectric functionally graded truncated conical panel in thermal 

environments. J. European Journal of Mechanics - A/Solids, Vol. 77, 103795: 

https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2019.103795 (Elsevier, SCI, IF = 3.786).   

5. 5. Nguyen Dinh Khoa, Pham Dinh Nguyen (2019).  Analytical investigation 

on nonlinear dynamic behavior and free vibration analysis of laminated 

nanocomposite plates. Journal of Mechanical Engineering Science, Vol.233 

(19-20), pp.6866-6878  (SAGE, SCI, IF=1.015). 

6. 6. Ngo Dinh Dat, Nguyen Dinh Khoa, Pham Dinh Nguyen, Nguyen Dinh 

Duc (2019). An analytical solution for nonlinear dynamic response and 

vibration of FG-CNT reinforced nanocomposite elliptical cylindrical shells 

resting on elastic foundations. ZAMM - Zeitschrift fuer Angewandte 

Mathematik und Mechanik,     DOI: 10.1002/zamm.201800238, (WILEY, 

SCIE,  IF= 1. 467). 

7. 7. Nguyen Dinh Duc, Vu Hoai Nam, Nguyen Huy Cuong (2019). Nonlinear 

post-buckling of eccentrically oblique stiffened functionally graded doubly 

curved shallow shells based on improved Donnell equations. Mechanics of 

Composite Materials Vol. 55(6), pp. 727-742 (Springer, SCIE, IF=1.007). 

8. 8. Pham Minh Vuong and Nguyen Dinh Duc (2019). Buckling and post-

buckling of FGM toroidal shell segments loaded by axial compression using 

Reddy’s third-order shear deformation theory. Proceeding of The 5th 

International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA5 

2019), Hanoi, 12 October, 2019, pp.178-185. 

9. 9. Nguyen Dinh Duc, Seung-Eock Kim, Duong Tuan Manh, Pham Dinh 

Nguyen (2020). Effect of eccentrically oblique stiffeners and temperature on 

the nonlinear static and dynamic response of S-FGM cylindrical panels. Thin 

Walled Structures, 146 (2020) 106438 (Elsevier, SCIE, IF=4.033).  

10. 10. Pham Dinh Nguyen, Quang-Viet Vu, George Papazafeiropoulos, Hoang 

Thị Thiem, Pham Minh Vuong, Nguyen Dinh Duc (2020).  Optimization of 

Laminated Composite Plates for Maximum Biaxial Buckling Load. VNU 

Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 36(2), pp.1-12. 

IV Các sản phẩm đào tạo 

1 Đào tạo về KHGD: 

-  Đào tạo 02 ThS: Bùi Minh Đức và Ngô Tiến Nhật (đã bảo vệ); 

- Đào tạo 01 NCS trong quá trình thực hiện đề tài: Nguyễn Thu Hà; 
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Số 

TT 

Tên sản phẩm 

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS trong quá trình thực hiện đề tài: Đào Minh Quân (đã 

bảo vệ);  

 Đào tạo trong NNC thí điểm: 

- Hỗ trợ đào tạo 06 tiến sỹ trong NNC thí điểm: Đỗ Quang Chấn (đã bảo vệ), 

Nguyễn Văn Thành, Phạm Minh Phúc, Hoàng Thị Thiêm, Phạm Đình 

Nguyện, Phạm Minh Vương 

- Hồ trợ đào tạo 2 ThS Vũ Đình Quang, Vũ Minh Anh đã bảo vệ thành công 

và nhận bằng Thạc sỹ; đào tạo nhiều kỹ sư trong NNC 
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Danh mục sản phẩm khoa học ứng dụng, chuyển giao: 

Số 

TT 

Tên sản phẩm  Cơ quan dự kiến ứng dụng 

1 Kết quả của nghiên cứu về tiêu chí, 

mô hình các NNC, đề xuất các chính 

sách hỗ trợ cho phát triển các NNC  

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KHCN 

và các bộ ngành liên quan khác, các 

trường đại học 

2 Kết quả nghiên cứu và các đề xuất về 

chính sách và mô hình quản lý NCS 

thông qua hoạt động của NNC 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại 

học, trường đại học 

 

 

 

 

 

 


