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Biểu B1-2b-TMĐTXH 

    08/2017/TT-BKHCN 

 
THUYẾT MINH 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA 
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài:  

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ 

thông qua mô hình nhóm nghiên cứu ở Việt 

Nam. 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.032 

2 Loại đề tài: 

 Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-

2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Mã số của Chương trình: KHGD/16-20. 

 Độc lập                      

 Khác   

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(từ tháng 08 năm 2018 đến tháng 08 năm 2020) 

4 Cấp quản lý 

Quốc gia       

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 4.500 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 4.500 (triệu đồng)  

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Không 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                  

     Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 4.500 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng                                                  

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Nguyễn Đình Đức. 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1963                       Nam/ Nữ: Nam. 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học. 

Chức danh khoa học: Giáo sư                   Chức vụ: Trưởng PTN Vật liệu và Kết 

cấu tiên tiến, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN); Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN; Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ 

thuật hạ tầng của ĐH Việt Nhật. 

Điện thoại của tổ chức: 024-37547061; Fax: 024-37547060   

Mobile: 0915966626                              E-mail: ducnd@vnu.edu.vn  

Tên tổ chức đang công tác: Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội; PTN Vật liệu 

và Kết cấu Tiên tiến – Trường Đại học Công nghệ 

Địa chỉ tổ chức: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 
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8 Thư ký khoa học: 

Họ và tên: Vũ Thị Thùy Anh 

Ngày, tháng, năm sinh:   20/6/1986                Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên            Chức vụ: 

Điện thoại của tổ chức: 024-37547061    Mobile:  0914762358 

Fax: 024-37547060                          E-mail: vuanhthuy206@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: PTN Vật liệu và Kết cấu tiên tiến, Trường Đại học 

Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ tổ chức:  Nhà E3, ĐHCN, 144  Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì đề tài: 

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: 024-37547061               Fax: 024-37547060 

E-mail: uet@vnu.edu.vn                  Website: https://www.uet.vnu.edu.vn 

Địa chỉ: Nhà E3, ĐHCN – ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS Nguyễn Việt Hà  

Số tài khoản: 3713.0.1057858.00000    tại: Kho bạc nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội 

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài  

1. Tổ chức 1: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: 024. 37547625   Fax: 024.37547111/024.37549724 

Địa chỉ: 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Nghiêm Xuân Huy 

Số tài khoản: 3713.0.1058561.0000 

Tại: Kho bạc nhà nước Nam Từ Liêm – Hà Nội 

2. Tổ chức 2: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: (024) 38584615 – 8581419               Fax: (024) 38583061 

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Nguyễn Văn Nội 

Số tài khoản: 3713.0.1059420 

Tại: Kho bạc Nhà nước Đống Đa 

3. Tổ chức 3: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Cơ quan  chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Điện thoại: 024 3858 3799                        Fax: 

Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Phạm Quang Minh 

Số tài khoản: 3713.0.1059418 
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Tại: Kho bạc Đống Đa, Hà Nội  

4. Tổ chức 4: Học Viện Kỹ thuật Quân sự  

Cơ quan  chủ quản: Bộ Quốc Phòng 

Điện thoại: 069 515200                                   Fax: 

Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

   Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trung tướng, GS.TSKH Nguyễn Công Định 

Số tài khoản: 3713.0.9053077.00000 

Tại: Kho bạc nhà nước Thành phố Hà Nội  

5. Tổ chức 5: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Bộ Công thương 

Điện thoại: 08 39 411 211 – 08 39 404 272  Fax: 08 39 404 759  

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4,Tp Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng 

Số tài khoản: 001055640001 

Tại: Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 4, TP.HCM 

6. Tổ chức 6: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.38695144; Fax: 024.38694085 

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Phụng 
11 Cán bộ thực hiện đề tài 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 

Chức danh 

thực hiện đề 

tài 

Tổ chức công tác 

1 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức Chủ nhiệm Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 TS Vũ Thị Thùy Anh 

Thư ký Khoa 

học; Thành 

viên chính 

Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

3 GS.TS Nguyễn Thái Chung 
Thành viên 

chính 
Học Viện Kỹ thuật Quân sự 

4 PGS.TS Trần Quốc Bình 
Thành viên 

chính 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

5 PGS.TS Đào Thanh Trường 
Thành viên 

chính 

Trường ĐH Khoa học Xã hội & 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

6 TS. Trần Thị Hoài 
Thành viên 

chính 

Viện Đảm bảo chất lượng giáo 

dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

7 PGS. TS. Bạch Long Giang 
Thành viên 

chính 
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 
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8 TS. Trần Quốc Quân 
Thành viên 

chính 

Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 TS. Nguyễn Bá Ngọc 
Thành viên 

chính 
Trường ĐH Giáo dục, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

10 TS. Phạm Hùng Hiệp 
Thành viên 

chính 
Đại học Văn hóa Đài Loan, 

Ban TCCB, Đại học Quốc gia HN 

 

 II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  

 

12 Mục tiêu của đề tài:   

- Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng, hình thành và phát 

triển các NNC ở Việt Nam;  

- Đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học hiện nay; làm rõ vai trò của 

các NNC trong hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu tại trường đại 

học;  

- Nghiên cứu mô hình NNC và bài học kinh nghiệm của một số nước; 

- Xây dựng được các tiêu chí của NNC ở Việt Nam; 

- Đề xuất được mô hình NNC đáp ứng với các yêu cầu mới hiện nay; 

- Đề xuất hệ thống giải pháp, chính sách đầu tư cho việc hình thành, phát triển mô 

hình các NNC để qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ ở Việt 

Nam. 

- Xây dựng được giải pháp gắn kết công tác đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ đáp ứng yêu cầu mới hiện nay. 

13 Tình trạng đề tài:         

 Mới          Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                      Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 

nghiên cứu của đề tài: 

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

14.1.1. Đặt vấn đề  

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 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 
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kỳ mà trước đây chỉ có trong thần thoại. Khoa học (KH) và Công nghệ (CN) là chiếc đũa 

thần để đưa dân tộc ta theo kịp và sánh vai các nước trên thế giới. Tuổi trẻ học tập để 

nắm vững kiến thức và khoa học công nghệ hiện đại, sẽ là chủ nhân của những chiếc đũa 

thần – là lớp người quyết định tương lai của dân tộc trong thế kỷ 21 và trong suốt lịch sử 

phát triển của đất nước. Và chính vì vậy, đổi mới giáo dục đại học (ĐH) (giáo dục ĐH 

được hiểu là cả đào tạo bậc ĐH và sau ĐH) để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, 

đào tạo các nhân tài - có ý nghĩa quyết định.  

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) [1], “tính đến hết năm học 

2016-2017, hệ thống giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện có 235 trường ĐH, học viện 

(bao gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước 

ngoài), 37 viện nghiên cứu khoa học (NCKH) được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ 

(TS), 33 trường cao đẳng sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm. Về quy mô đào tạo, 

năm học 2016-2017, tổng quy mô sinh viên (SV) ĐH 1.767.879 sinh viên, giữ ổn định so 

với năm học 2015-2016; quy mô SV cao đẳng sư phạm giảm 14,3%, chỉ còn 47.800 SV. 

Phần lớn SV tập trung theo học các ngành thuộc Khối ngành V III: Toán và thống kê; 

Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất chế biến; Kiến 

trúc và xây dựng, Nông lâm và thuỷ sản; Thú y và Khối ngành: kinh doanh quản lý, pháp 

luật. Tính từ đầu năm 2016 đến 31/7/2017, tổng số ngành mở mới ở trình độ ĐH là 184 

ngành, tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành Kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật, Máy tính và 

Công nghệ thông tin, Khoa học xã hội và hành vi, Kinh doanh quản lý, Pháp luật”. Có thể 

thấy rằng, thông qua các ngành đào tạo trong hệ thống giáo dục, dường như chúng ta 

đang đi đúng hướng, bắt nhịp được với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

4.0 đang diễn ra khắp nơi cũng như trong tất cả các lĩnh vực khoa học xã hội trên thế 

giới. 

Để các trường đại học Việt Nam có thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng 

cao, trình độ cao, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố quan trọng nhất là con 

người, là trình độ và chất lượng của đội ngũ. Tuy nhiên cũng theo thống kê của Bộ GD-

ĐT [1], “tính đến hết năm học 2016-2017, tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư (GS), 

phó giáo sư (PGS) và trình độ TS trong toàn hệ thống vẫn ở mức thấp (tỷ lệ TS trong 

toàn ngành giáo dục ĐH mới đạt khoảng 22%), đặc biệt là tỷ lệ giảng viên có trình độ 

tiến sĩ của các trường cao đẳng sư phạm còn quá thấp (chiếm khoảng 3,4%). Chất lượng 

đội ngũ giảng viên vẫn còn là dấu hỏi lớn khi nhiều cán bộ giảng viên không có đề tài 

nghiên cứu, chưa có bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trong nước và nước 

ngoài, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế...; ngoài ra số lượng giảng viên cơ hữu của các 

trường ngoài công lập vẫn còn thiếu (15.158 người chiếm khoảng 20% tổng số giảng viên 

trong toàn quốc) và đã ở độ tuổi cao, chưa đủ mạnh để nâng cao và tạo niềm tin về chất 

lượng đào tạo của bộ phận này trong hệ thống”. Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT [1], chất 

lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu 

phát triển đất nước. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao để bổ sung cho 

đội ngũ giảng viên của các trường đại học Việt Nam có ý nghĩa quan trọng và cần thiết. 
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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 với trình độ 

chuyên môn cao, tập trung và thu hút các nhà khoa học để tạo ra các sản phẩm khoa học 

chất lượng tốt. Bên canh đội ngũ cán bộ GS, PGS – các nhà khoa học đầu ngành, đầu 

đàn, thì đội ngũ các tiến sĩ trẻ và nghiên cứu sinh (NCS) tham gia hoạt động NCKH 

thông qua các nhóm nghiên cứu (NNC) chính là lực lượng hùng hậu để thực hiện các đề 

tài, dự án và công bố khoa học.  Các NNC cũng chính là môi trường phát hiện, đào tạo và 

bồi dưỡng tài năng. 

Tình hình đào tạo tiến sĩ hiện nay 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc thù tốc độ thay đổi công nghệ diễn 

ra thần tốc. Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội từ 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thông qua việc thay đổi cách tiếp cận giáo dục, phát 

triển năng lực sáng tạo và kỹ năng khởi nghiệp của người học, tập trung đào tạo các nhân 

tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ và khởi nghiệp để thế hệ trẻ nắm bắt được các cơ hội 

của cuộc cách mạng này trong tương lai. Khoa học và công nghệ đóng vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia. Vai trò của các trường đại học, 

viện nghiên cứu trong việc tham gia tiếp cận đỉnh cao tri thức và công nghệ ngày càng lớn, 

trong đó có sự tham gia nòng cột của các NCS, và NNC chính là các tế bào của các hoạt 

động khoa học công nghệ trong các cơ sở này [3]. Hơn nữa sự gia tăng các hoạt động khoa 

học ngày càng có tính liên ngành, liên lĩnh vực, kèm theo chi phí cao trong khoa học hiện 

đại buộc các nhà khoa học phải hợp tác với nhau [4]. Sự hợp tác này hình thành các NNC, 

các mạng lưới khoa học rộng lớn, giúp chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ nhanh 

chóng [5].  

Kỳ vọng là như vậy, nhưng theo thống kê của Bộ GD-ĐT [1] cho biết, tính trong 

năm 2016-2017 “tại các trường đại học, học viện, quy mô đào tạo thạc sĩ là 105.801 (tăng 

12,8% so với năm học 2015-2016), quy mô đào tạo tiến sĩ là 15.112 (tăng 21% so với 

năm học 2015-2016)”. Tuy nhiên, 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 và nhiều ngành có 

chuẩn đầu ra về công bố của các NCS còn rất xa so với chuẩn mực quốc tế.  Bên cạnh đó, 

thực trạng đào tạo tiến sĩ của một số cơ sở nhanh và dễ dàng cho thấy chất lượng các 

nghiên cứu, chất lượng luận án chưa thực sự đảm bảo. Việc thực hiện các chuyên đề tiến 

sĩ còn mang tính hình thức, chưa coi trọng phương pháp nghiên cứu. Tính sáng tạo, 

những đóng góp mới, thiết thực có giá trị khoa học và thực tiễn của các luận văn, luận án 

trong thời gian gần đây tuy đã có tiến bộ song chưa nhiều. Không ít các luận văn luận án 

đều qua công nghệ “xào nấu” hay một số đề tài luận án tiến sĩ chỉ như các đề tài khoa học 

ứng dụng, chưa đủ tầm khoa học hoặc chưa giải quyết được các vấn đề học thuật mới. 

Nhiều NCS chỉ có số bài viết đủ mức quy định tối thiểu hoặc viết đối phó để lấy công trình, 

nên chất lượng bài báo cũng chưa cao. Rất ít NCS có công bố quốc tế. Chất lượng đào tạo 

sau đại học trong những năm qua còn chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra, chưa đáp ứng yêu 
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cầu cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước trong giai đoạn đổi mới ngày càng 

mạnh mẽ. 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 sau đại học [2]. 

 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.  

Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tọa đàm về đào tạo tiến sĩ và ban 

hành Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ. Từ tọa đàm, từ ý kiến của các cơ sở giáo dục đại học, 

các chuyên gia cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiến sĩ như: chất 

lượng đầu vào; hình thức quản lý, tổ chức đào tạo (chính quy tập trung hay vừa làm vừa 

học); mức đầu tư cho đào tạo và hoạt động nghiên cứu của NCS; môi trường và kinh phí 

đầu tư, điều kiện cơ sở vật chất (PTN, học liệu,...) cho nghiên cứu; chất lượng đội ngũ cán 

bộ hướng dẫn và cán bộ tham gia đào tạo NCS; yêu cầu về chuẩn đầu ra với chuyên môn 

và ngoại ngữ,,... Để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ chúng ta phải đầu tư và nâng cao 

tất các các yếu tố đó. Tuy nhiên, yếu tố xây dựng NNC để từ đó có môi trường học thuật, 

nâng cao năng lực nghiên cứu (của cả thầy và trò) và để gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa 

học với đào tạo, được xem là yếu tố quan trọng có ý nghĩa then chốt.  

Gắn kết đào tạo với nghiên cứu trong các trường đại học thông qua mô hình NNC 

Trường đại học (với tên tiếng anh là: “college” hoặc “university”) nói chung là cơ 

sở giáo dục đại học có chức năng chính là đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng, 

chuyển giao tri thức, công nghệ [6, 33]; các chức năng này luôn hỗ trợ, bổ sung cho nhau 

để nâng cao chất lượng đào tạo vào nghiên cứu (đào tạo để nghiên cứu, thông qua hoạt 

động nghiên cứu; và nghiên cứu để tiếp cận đỉnh cao trí thức, từ đó để đào tạo được trình 

độ cao). Trong đó, “đào tạo để nghiên cứu” nhằm trang bị cho người học một lượng kiến 

thức cơ bản cần thiết nhất của ngành, phương pháp luận và những phương pháp cần thiết 

để sau khi tốt nghiệp người học có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu, có khả năng giải 

quyết những vấn đề do thực tế đề ra; hay nói cách khác, học để giải quyết những vấn đề 

chưa học. “Đào tạo qua nghiên cứu” là nguyên tắc quán triệt xuyên suốt toàn bộ quá trình 

học tập của sinh viên và hoạt động giảng dạy của bậc đại học. 

Hiện nay các nguồn lực khoa học và công nghệ của các trường đại học chiếm đại 

đa số trong tổng nguồn lực khoa học và công nghệ của cả nước với đội ngũ đông đảo các 

nhà khoa học có trình độ cao. Trường đại học là nơi hội đủ các điều kiện phục vụ cho 

hoạt động khoa học bao gồm các nguồn nhân lực, PTN, môi trường học thuật, giao lưu 

quốc tế, có đội ngũ NCS và học viên cao học, sinh viên đông đảo. Chính đội ngũ các nhà 

khoa học trong nước và nước ngoài có trình độ cao, cùng với đội ngũ sinh viên, học viên 

và  NCS là cơ sở để tạo ra tạo ra hiệu quả kép trong đào tạo và nghiên cứu. Việc đẩy 

mạnh công tác đào tạo gắn với NCKH trong các trường ĐH đóng vai trò quyết định trong 

việc giúp các trường đại học đào tạo có chất lượng, phát huy được các tiềm lực và khẳng 

định vị thế của mình trong khu vực và thế giới. 

Nền giáo dục đại học Việt Nam cũng không nằm ngoài thông lệ quốc tế. Chức 

năng của trường đại học cũng đã được quy định trong Luật Giáo dục: “Thực hiện việc tổ 
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chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu chương trình giáo 

dục. Thực hiện các hoạt động NCKH, ứng dụng và phát triển công nghệ,... và thực hiện 

các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành 

nghề đào tạo theo quy định của pháp luật” [7]. Điều này đòi hỏi:  

- Mỗi giảng viên phải có đủ năng lực nghiên cứu để khám phá cái mới và không 

ngừng mở rộng kiến thức và tri thức của chính mình, từ đó gợi mở ra nhiều con đường 

cũng như lan truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ hơn tiếp bước và đi về phía trước. Vì 

vậy, nâng cao trình độ nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên đại học thông qua nghiên cứu 

là một xu hướng tất yếu và không thể đảo ngược [6, 5]. 

- Để có nhân lực KHCN hùng hậu, trường đại học phải làm tốt công tác đào tạo đội 

ngũ (và kế cận) có trình độ tiến sĩ chất lượng cao. Muốn nâng cao chất lượng tiến sĩ 

không đâu khác người hướng dẫn và nghiên cứu sinh cần phải nâng cao chất lượng và 

trình độ chuyên môn thông qua hoạt động NCKH, hội nhập với quốc tế. 

- Hình thành và phát triển NNC sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy khả năng 

NCKH cũng như chất lượng đào tạo tiến sĩ trong các trường đại học. Mô hình này cần phải 

được mở rộng và phát huy trong hệ thống các trường ĐH tại Việt Nam, nhất là trong các 

trường đại học định hướng nghiên cứu, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng 

giảng viên và NCS, từ đó cũng góp phần hiệu quả nâng cao xếp hạng của các trường đại 

học Việt Nam, từng bước sánh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Một thực tế đã xuất hiện trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam là ĐHQGHN – 

Đại học đa ngành, đa lĩnh vực và định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu 

tiên tiến – có lẽ là đại học sớm nhất, ngay từ năm 2004, tại phiên họp lần thứ VI Hội 

đồng Khoa học Đào tạo của ĐHQGHN, tháng 10.2004 - đã thảo luận và đề ra các giải 

pháp để tăng cường tích hợp hoạt động NCKH với đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo và NCKH ở ĐHQGHN.  

 Các trường đại học nghiên cứu thường là nơi nảy sinh các tư tưởng, hệ tiên đề, từ 

đó thiết lập những nền móng căn bản của các ngành khoa học. Chính vì vậy, các trường 

đại học nghiên cứu tiên tiến có vai trò nòng cột trong hệ thống giáo dục đại học của mỗi 

quốc gia. Trong các trường đại học nghiên cứu, công tác nghiên cứu khoa học luôn được 

gắn kết chặt chẽ với đào tạo. Đào tạo thông qua nghiên cứu và nghiên cứu khoa học để 

tiếp cận đỉnh cao của trí thức, từ đó quay trở lại đào tạo với chất lượng cao, trình độ cao. 

Sự hình thành các NNC trong các trường đại học như một lẽ tự nhiên và tất yếu. Danh 

tiếng của các trường đại học lớn trên thế giới thường được gắn với tầm vóc các công trình 

khoa học và tên tuổi của các nhà khoa học lớn. Mặt khác nhà khoa học muốn phát triển 

được ý tưởng khoa học, xây dựng trường phái học thuật của mình hoặc giải quyết một 

vấn đề khoa học liên ngành phải thiết lập được nhóm cộng sự và học trò, tức là phải xây 

dựng được NNC. 

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 xemina khoa học, hướng dẫn 
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nghiên cứu sinh (NCS)... NNC có thể thu hút các nhà khoa học 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 để tập trung trí tuệ và sức lực 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. 

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

của cả hoạt động đào tạo trong các trường đại học. Vì chỉ có xây dựng được các NNC 

mạnh mới triển khai được các hoạt động nghiên cứu mạnh, đủ sức giải quyết những vấn 

đề khoa học đỉnh cao của ngành và những nhiệm vụ KHCN quan trọng của đất nước, và 

đương nhiên, việc đào tạo tiến sĩ thông qua các hoạt động nghiên cứu và môi trường như 

vậy – sẽ  cho ra đời các luận án tiến sĩ có chất lượng tốt. 

Nhận thức được tầm quan trọng của NNC cũng như việc cần thiết phải hình thành 

và phát triển NNC trong giáo dục đại học, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo 

tiến sĩ, trong thập niên gần đây, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đã nghiên cứu 

và bàn luận về vấn đề này. Trong thực tiễn hoạt động của các trường đại học Việt Nam 

cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều các NNC mạnh. Trong báo cáo của Bộ GD-ĐT [1], 

vấn đề về NNC cũng được thống kê, cụ thể “tính đến năm học 2016-2017 đã có 491 

nhóm giảng dạy – nghiên cứu được thành lập tại các cơ sở đào tạo, trong đó cơ sở đào tạo 

có nhiều nhóm giảng dạy – nghiên cứu nhất là: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (127 

nhóm), tiếp đến là các trường: ĐH Tây Nguyên (42 nhóm), ĐH Đà Nẵng (36 nhóm), ĐH 

SP Kỹ thuật Hưng Yên (30 nhóm), ĐHQG TP. Hồ Chí Minh (24 nhóm), ĐHQG Hà Nội 

(27 NNC mạnh). Trên cơ sở khảo sát từ 142/271 trường đại học, hiện nay trong hệ thống 

các trường đại học đã hình thành 945 NNC, một trường đại học có trung bình 7 NNC”. 

Như vậy có thể thấy là việc xây dựng các nhóm nghiên cứu trong các trường đại 

học ở Việt Nam là khả thi, và đã được nhen nhóm, hình thành và phát triển mạnh trong 

các trường đại học định hướng nghiên cứu trong những năm gần đây. Tác giả Nguyễn 

Đình Đức [4] đã tổng kết “một trong những vai trò quan trọng của trường đại học là 

chuyển giao tri thức, đưa những kết quả nghiên cứu mới về khoa học và công nghệ của 

nhà trường phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

NNC có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc triển khai từ nghiên cứu đến chế thử, thúc 

đẩy sự ra đời của các phát minh, sáng chế và sản phẩm mới trong trường đại học. Việc 

xây dựng các NNC là nhu cầu tất yếu của các trường đại học, đặc biệt là các đại học định 

hướng nghiên cứu” và khẳng định “một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng 

đào tạo và hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu, cũng như nâng cao xếp hạng của 

trường đại học là phải xây dựng và phát triển được các NNC mạnh, đào tạo được đội ngũ 

cán bộ khoa học có trình độ và năng lực nghiên cứu khoa học tốt, có tâm huyết và kinh 

nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo”.  

Tuy nhiên, mới chỉ là các hoạt động tự phát và mới có vài cơ sở giáo dục đại học 

có chính sách hỗ trợ các NNC. Chính vì vậy, việc triển khai đề tài này để nghiên cứu đề 

xuất các chính sách  của Nhà nước nhằm phát triển nhiều hơn nữa các NNC trong các cơ 
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sở giáo dục đại học, từ đó để tăng cường tiềm lực KHCN cũng như nâng cao chất lượng 

đào tạo, là cần thiết. 

Hoạt động NCKH trong các trường đại học và khái niệm NNC 

Vậy NNC là gì, tại sao vấn đề này lại trở thành tâm điểm trong các cuộc đàm thoại 

với các nhà khoa học, cũng như tại sao mô hình NNC này lại cần thiết phải xây dựng và 

phát triển trong các trường đại học, các Viện nghiên cứu; chất lượng đào tạo (bao gồm cả 

đào tạo bậc ĐH và SĐH, đặc biệt đào tạo bậc tiến sĩ) có mối quan hệ gì với NNC? 

Để hiểu về NNC, trước hết chúng ta cần hiểu một số khái niệm cơ bản có liên quan. 

Nghiên cứu khoa học (NCKH) 

Ở nước ta hiện nay có rất nhiều cách hiểu khác nhau, nhiều định nghĩa khác nhau 

về NCKH, khái niệm này vẫn chưa được hiểu thống nhất. Tuy nhiên có thể hiểu một cách 

giản dị NCKH là một hoạt động xã hội, với chức năng tìm kiếm, khám phá những tri thức 

mới, những điều mà khoa học chưa biết: hoặc là phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận 

thức khoa học về thế giới; hoặc là sáng tạo phương pháp mới và phương tiện kỹ thuật 

mới để cải tạo thế giới. 

Đặc điểm chung nhất của NCKH là sự tìm tòi những sự vật, quy luật mà khoa học 

chưa hề biết đến. Đặc điểm này dẫn đến hàng loạt đặc điểm khác của NCKH, mà người 

nghiên cứu cũng như người quản lý nghiên cứu cần quan tâm xử lý những vấn đề cụ thể 

về mặt phương pháp luận nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu. Trong tài liệu [8] đã đưa ra 

một số đặc điểm của NCKH bao gồm: tính mới, tính tin cậy, tính thông tin, tính khách 

quan, tính rủi ro, tính kế thừa, tính cá nhân, tính trễ trong khoa học.  

Có nhiều cách phân loại NCKH.  Một cách khá phổ biến ở Việt Nam là cách phân 

loại theo giai đoạn nghiên cứu được đưa ra trong  cuốn “Phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học” của PGS.TS Vũ Cao Đàm [9]. Theo các giai đoạn nghiên cứu, người ta phân 

chia thành nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu ứng dụng và triển khai.  

 Nghiên cứu cơ bản: là những nghiên cứu nhằm phát hiện thuộc tính, cấu trúc, 

động thái các sự vật, tương tác trong nội bộ sự vật và mối liên hệ giữa sự vật với các sự 

vật khác. Sản phẩm nghiên cứu cơ bản có thể là các khám phá, phát hiện, phát minh dẫn 

đến hình thành một hệ thống lý thuyết có giá trị tổng quát. Nghiên cứu cơ bản được phân 

thành hai loại: nghiên cứu cơ bản thuần tuý và nghiên cứu cơ bản định hướng. 

- Nghiên cứu cơ bản thuần tuý là những nghiên cứu về bản chất sự vật để nâng cao 

nhận thức, chưa có hoặc chưa bàn đến ý nghĩa ứng dụng.  

- Nghiên cứu cơ bản định hướng là những nghiên cứu đã dự kiến trước mục đích 

ứng dụng. Nghiên cứu cơ bản định hướng được chia thành nghiên cứu nền tảng và nghiên 

cứu chuyên đề: 

+ Nghiên cứu nền tảng, là những nghiên cứu về quy luật tổng thể của một hệ thống 

sự vật. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên và các điều kiện thiên nhiên như địa chất, 

đại dương, khí quyển, khí tượng; điều tra cơ bản về kinh tế, xã hội đều thuộc loại nghiên 

cứu nền tảng. 

+ Nghiên cứu chuyên đề, là nghiên cứu về một hiện tượng đặc biệt của sự vật, ví 
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dụ trạng thái plasma của vật chất, bức xạ vũ trụ, gien di truyền. Nghiên cứu chuyên đề 

không chỉ dẫn đến hình thành những cơ sở lý thuyết, mà còn dẫn đến những ứng dụng có 

ý nghĩa thực tiễn. 

 Nghiên cứu ứng dụng là sự vận dụng quy luật được phát hiện từ nghiên cứu cơ bản 

để giải thích một sự vật; tạo ra những nguyên lý mới về các giải pháp và áp dụng chúng 

vào sản xuất đời sống. Giải pháp được hiểu theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ này: có 

thể là một giải pháp về công nghệ, về vật liệu, về tổ chức và quản lý. 

 Triển khai (triển khai thực nghiệm) là sự vận dụng các lý thuyết để đưa ra các hình 

mẫu với những tham số khả thi về kỹ thuật. Hoạt động triển khai gồm 3 giai đoạn: 

- Tạo vật mẫu: là giai đoạn thực nghiệm nhằm tạo ra được sản phẩm, chưa quan tâm 

đến quy trình sản xuất và quy mô áp dụng. 

- Tạo công nghệ: là giai đoạn tìm kiếm và thử nghiệm công nghệ để sản xuất ra sản 

phẩm theo mẫu vừa thành công trong giai đoạn thứ nhất. 

- Sản xuất thử loạt nhỏ: là giai đoạn kiểm chứng độ tin cậy của công nghệ trên quy 

mô nhỏ, thường gọi là sản xuất bán đại trà hay bán công nghiệp. 

Kết quả NCKH 

“Kết quả của NCKH là những thông tin – tri thức. Có thể đó là tri thức mới về quy 

luật của sự vật hoặc hiện tượng; có thể đó là tri thức về các giải phải mới, công nghệ 

mới,... Kết quả nghiên cứu là một dạng sản phẩm đặc biệt của lao động; nó luôn mang 

tính mới” [8, 9]. 

Hiệu quả NCKH 

Khi nói đến hiệu quả, người ta hay nói đến tương quan giữa đầu vào và đầu ra. 

Tuy nhiên, trong khoa học, đầu vào và đầu ra là một nội dung khó xác định. Nó không 

đơn giản như việc xác định hiệu quả kinh tế của một dịch vụ có thể quy ra thành lợi 

nhuận. Vì vậy, khi xác định hiệu quả của khoa học, thường người ta có xu hướng “giản dị 

hóa” nó bằng cách “đánh giá tác động của khoa học tới các lĩnh vực khác nhau trong nền 

kinh tế và trong xã hội” [8]. 

Khái niệm nhóm  

“Nhóm là một số người làm việc cùng nhau vì những mục tiêu cụ thể trong một 

lĩnh vực hoạt động xác định” [10]. Theo định nghĩa trong từ điển thì nhóm là “nhiều 

người cùng tham gia vào một hành động chung nào đó”. Nếu chúng ta chỉ hiểu đơn thuần 

như thế này thì nhóm chẳng qua chỉ là một tập hợp người có công việc liên quan đến 

nhau chứ không phải là hợp tác với nhau một cách có kỷ luật. Nhóm được hiểu theo 

nghĩa rộng phải được định nghĩa theo mục đích, vị trí, chức năng, kế hoạch và con người. 

Để phân biệt giữa nhóm theo nghĩa thông thường và nhóm theo nghĩa rộng, Lawrence 

Holpp [10] đã định nghĩa nhóm (Managing Teams) trên cơ sở đưa ra 5 chữ P trong nhóm: 

- Mục đích (Purpose): Bất cứ một nhóm nào dù mục đích cụ thể của nhóm là gì đi 

chăng nữa thì mục đích chung của nhóm là đưa những người có công việc liên quan và 

độc lập vào một nhóm, để họ hợp tác trong công việc, nhằm đạt được những mục tiêu của 

cá nhân, bộ phận và tổ chức. 
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- Vị trí (Position): Vị trí ở đây được hiểu là vị trí của nhóm trong tổ chức. Vấn đề ở 

đây không phải là vẽ ra một sơ đồ cơ cấu tổ chức mới mà là giúp cho cơ quan, đơn vị làm 

quen với ý tưởng về một vị trí làm việc mang tính cộng tác hơn, nơi mà mọi người từ 

nhiều bộ phận của cơ quan, đơn vị trở thành cộng sự.  

- Quyền hạn (Power): Quyền hạn ở đây là trách nhiệm và quyền của nhóm, việc 

phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của nhóm đối với tổ chức và của mỗi thành viên 

trong nhóm là vô cùng quan trọng, điều này quyết định việc nhóm có hoàn thành được 

mục tiêu hay không.  

- Kế hoạch (Plan): Xác định rõ mọi hoạt động của nhóm, lên kế hoạch cho từng 

hạng mục công việc và phân công cụ thể cho các thành viên là yếu tố không thể thiếu của 

nhóm. 

- Con người (People): Con người là yếu tố quan trọng nhất trong cả 5 yếu tố cấu 

thành nên NNC. Việc chúng ta đề ra mục đích, vị trí, quyền hạn và kế hoạch chỉ là điều 

kiện thích hợp để nhóm thành công. Nhưng tất cả việc đó đều phụ thuộc vào con người. 

Việc lựa chọn người đứng đầu có năng lực, uy tín và có kỹ năng làm việc nhóm đóng vai 

trò quyết định cho thành công của nhóm. 

    Hợp tác nghiên cứu 

“Hợp tác là cùng chung sức giúp đỡ nhau trong một công việc nào đó nhằm một 

mục đích chung” [11]. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học vấn đề hợp tác nghiên cứu 

là sự thoả thuận giữa những nhà khoa học, có sự đồng thuận tiềm ẩn trong mối quan hệ 

đó là mối liên hệ ít mang tính chính thức giữa mục đích của các nhà khoa học, các nhà 

nghiên cứu với hoạt động khởi đầu hợp tác. Hợp tác nghiên cứu đã thể hiện được tính đa 

dạng về ý nghĩa thông qua những hoạt động thực tế, đây là một vấn đề mang tính phức 

hợp. Hợp tác nghiên cứu là bước khởi đầu cho việc hình thành các NNC. Hình thức hợp 

tác nghiên cứu ở đây chủ yếu là hình thức hợp tác nghiên cứu nội tại trong trường đại 

học, hoặc hợp tác giữa các trường đại học với nhau, hoặc hợp tác giữa trường với các 

viện, trung tâm nghiên cứu; phạm vi hợp tác có thể trong nước hoặc nước ngoài. Khía 

cạnh hợp tác nghiên cứu bao gồm: 

- Những người làm cùng nhau trong một chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu 

thông qua khoảng thời gian của chương trình, dự án, đề tài hoặc có thể trong một thời 

gian ngắn hay những người có đóng góp thường xuyên. 

- Những người có tên hay vị trí trong một chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu. 

- Những người tham gia thực hiện một số khía cạnh trong chương trình, dự án hoặc 

đề tài nghiên cứu. 

Như vậy, có thể thấy rằng hợp tác nghiên cứu là việc nhiều cá nhân làm việc với 

nhau, trao đổi các nội dung có liên quan đến công việc đang thực hiện theo một cách thức 

xác định, trong một quá trình hướng đến việc tạo ra kết quả nghiên cứu, hoặc theo nhiều 

cách thức khác nhau, nhiều công đoạn khác nhau nhưng đều hướng đến sản phẩm của 

quá trình nghiên cứu. 

Nhóm nghiên cứu (NNC) 
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Hiện nay có rất nhiều cách hiểu khác nhau và định nghĩa khác nhau về NNC, khái 

niệm này vẫn chưa được hiểu thống nhất. Các trường ĐH thường căn cứ vào hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu khoa học của mình mà đưa ra những định nghĩa riêng. 

Trường ĐH Victoria (Australia) định nghĩa NNC là một nhóm các thành viên có 

tính tổ chức từ các đơn vị có lợi ích nghiên cứu chung trong một vấn đề tài hoặc lĩnh vực 

cụ thể, đảm nhận vai trò hỗ trợ cán bộ và sinh viên. 

Trường ĐH Manitoba (Canada) định nghĩa NNC là một tập hợp các học giả trong 

trường có cùng lợi ích nghiên cứu khoa học và có sự rằng buộc trong các hoạt động 

NCKH có mối liên hệ gần gũi hoặc thống nhất. Mục đích của NNC là thúc đẩy và tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và hợp tác giữa các thành viên, đồng thời thiết lập 

tính hợp pháp của NNC cả ở trong và ngoài nhà trường. 

Ở nước ta hiện nay một số nhà nghiên cứu đồng nhất khái niệm NNC với khái 

niệm Teams Work. “Team work là tập hợp 2 hoặc nhiều người cùng tồn tại để hoàn thành 

một mục tiêu nhất định”. “Nguyên tắc chính của nhóm là độc lập, tương tác và ảnh hưởng 

qua lại lẫn nhau, chịu trách nhiệm qua lại lẫn nhau để đạt mục tiêu chung. Mỗi thành viên 

nhận thức bản thân họ như một thực thể xã hội. 

Trong tài liệu [8], tác giả Đào Minh Quân 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 hưởng lợi nhuận khác, gồm các nhà nghiên cứu trẻ, 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. 

Tác giả Phan Kim Ngọc trong một bài viết của mình [11] đã chỉ ra rằng “NNC KH 

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”.  

Theo GS.TSKH Trương Quang Học, “NNC - (Scientific Working Group - SWG)” 

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 (những không phải là một đơn vị hành chính). Dẫn dắt 

NNC là người nhiệt tâm, chịu trách nhiệm chính về định hướng nghiên cứu, có năng lực 

chuyên môn, có khả năng tổ chức (bao gồm cả khả năng tạo dựng các mối quan hệ, tìm 

kiếm nguồn kinh phí hoạt động cho nhóm và được cả nhóm tín nhiệm. Các thành viên 

của Nhóm là các cán bộ khoa học có nhiệt huyết và khả năng, các nghiên cứu sinh, sinh 

viên… cùng theo đuổi một hướng khoa học nhất định. Nhóm có đủ các điều kiện cơ bản 

bao gồm nơi làm việc, trang thiết bị, thông tin, tự liệu và kinh phí… để đảm bảo cho các 
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hoạt động nghiên cứu thành công một cách liên tục và thường là dài hạn” [12]. Định 

nghĩa này cũng được tác tác giả Phan Thị Thanh Trúc và các đồng nghiệp nhắc lại trong 

tài liệu [13]. 

Nghiên cứu là một quá trình có các bước thu thập và phân tích thông tin nhằm gia 

tăng sự hiểu biết của chúng ta về một chủ đề hay một vấn đề [14]. Triết lý làm việc theo 

nhóm là hiệu ứng số đông (chứ không phải là số đông), là hiệu quả của sự kế thừa và lũy 

tiến. Nếu nhóm người hợp tác để làm việc cùng nhau thì hiệu quả chung sẽ tăng lên rất 

nhiều so với làm việc theo mục tiêu của từng cá nhân và sẽ được lũy tiến theo thời gian, 

đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu. Vì khi đó, thế mạnh của từng người sẽ được phát huy 

tối đa theo sự cộng hưởng lẫn nhau, còn điểm yếu thì lại được bù đắp. Trong bối cảnh 

hiện nay, với tính chất liên ngành, xuyên ngành, liên vùng được quán triệt không chỉ 

trong hoạt động khoa học công nghệ, mà trong tất cả các hoạt động của xã hội đều phải 

làm việc trong sự hợp tác. 

Như vậy có thể thấy rằng, có rất nhiều cách khác nhau để định nghĩa thế nào là 

một NNC, tuy nhiên điều quan trọng nhất cần hướng tới chính là thông qua các định 

nghĩa khác nhau về NNC, chúng ta đã thấy rõ được tầm quan trọng cũng như việc cần 

thiết phải xây dựng và hình thành NNC để từ đó phân tích rõ được vai trò quan trọng của 

NNC trong giáo dục đại học cũng như nâng cao chất lượng NCKH; cụ thể là NNC có tác 

động và ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của các công trình nghiên cứu và chất 

lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo NCS. 

Theo truyền thống trước đây việc NCKH được tổ chức theo các chuyên ngành học 

thuật riêng lẻ, nhưng hiện nay ở những đại học tiên tiến, các NCKH được tổ chức theo 

các vấn đề hơn là theo các chuyên ngành. Vì bản chất của thế giới là phức tạp nên những 

vấn đề đó thường nằm ở ranh giới của nhiều khoa học, độ phức tạp của nó vượt ra ngoài 

khuôn khổ của một ngành riêng lẻ, đòi hỏi sự tham gia giải quyết của một NNC đa 

ngành, đa lĩnh vực. Chính vấn đề khoa học xác định cơ cấu NNC chứ không phải ý muốn 

chủ quan của NNC đặt ra vấn đề nghiên cứu.  

Kinh nghiệm của các trường đại học của Nga, Pháp,...có một hệ thống tổ chức 

điển hình cho một đại học hiện đại: Trường, rồi đến Khoa, dưới Khoa là các Bộ môn và 

trong Bộ môn là các NNC. Ngoài các tập thể như vậy trong mỗi Bộ môn, trong Trường 

còn có các tập thể NCKH liên bộ môn, liên khoa, các viện và trung tâm, tạo nên hệ thống 

NCKH rất vững mạnh của nhà trường. Mỗi bộ môn lại có một đến vài NNC. Trong khi 

kinh nghiệm ở Nhật Bản, Hàn Quốc, các NNC thường được gắn với các GS, và mỗi GS 

thường được thành lập một đơn vị đào tạo và nghiên cứu, gọi chung là các phòng thí 

nghiệm (PTN – Laboratory).   

Hơn nữa, các trường đại học nghiên cứu thường là nơi nảy sinh các tư tưởng, hệ 

tiên đề, từ đó thiết lập những nền móng căn bản của các ngành khoa học, nảy sinh các tri 

thức mới. Để giáo dục đại học đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra, nhiệm vụ quan 

trọng chính là phải đào tạo và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao 

có khả năng lĩnh hội những kiến thức – công nghệ mới, lĩnh hội được những tri thức mới, 
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để tạo ra được các sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, đáp ứng được yêu 

cầu phát triển đất nước. Gắn kết NCKH với đào tạo tiến sĩ (ĐTTS) là một xu thế tất yếu 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động KHCN cũng như đào tạo nguồn nhân lực trình độ 

cao. NCKH và ĐTTS có mối quan hệ khăng khít với nhau. NCKH là một trong những 

nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo tiến sĩ và ngược lại, chương trình ĐTTS sẽ đặt 

ra những vấn đề mà hoạt động NCKH phải đáp ứng. Sự tích hợp giữa NCKH và ĐTTS sẽ 

tạo ra lợi ích kép, là một mũi tên bắn trúng nhiều đích. Đối với NCS, động lực nghiên 

cứu là chuyện rõ ràng. Đối với thầy hướng dẫn, cho dù tiền thù lao cho công việc hướng 

dẫn NCS rất khiêm tốn, nhưng người thầy vẫn muốn được hướng dẫn NCS để đào tạo 

người kế nghiệp mình. Ngoài ra, những quy định như muốn được xét chức danh GS phải 

hướng dẫn chính thành công ít nhất hai NCS, chủ nhiệm đề tài khoa học có NCS tham gia 

được ưu tiên khi xét duyệt cũng là một động lực khá mạnh cho thầy hướng dẫn. Đặc biệt 

với Quy chế mới đào tạo TS yêu cầu NCS trong quá trình thực hiện luận án phải có công 

bố trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế đã thúc đẩy thầy và trò trong nghiên cứu và 

công bố. 

Trong thời gian qua, các bài báo đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước là 

sản phẩm chung của thầy hướng dẫn và NCS chiếm một tỷ lệ khá cao trong tổng số các 

bài báo của các giảng viên trong trường đại học và viện nghiên cứu. Kết hợp giữa NCKH 

và ĐTTS cũng là một phương pháp hiệu quả để tạo ra các NNC bao gồm người giàu kinh 

nghiệm nghiên cứu (thầy hướng dẫn), những nhà khoa học trẻ (những TS mới bảo vệ) 

những người mới chập chững bắt tay vào NC (các NCS). Hay nói cách khác gắn kết công 

tác đào tạo tiến sĩ với NCKH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ đáp ứng yêu cầu 

mới hiện nay là một vấn đề quan trọng cốt lõi đối với các trường ĐH nói riêng và ngành 

giáo dục ĐH nói chung. 

Mặt khác, việc gắn kết giữa NCKH và đào tạo tại các trường ĐH cũng chính là 

nhiệm vụ quan trọng được đặt trong Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, nâng cao hiệu 

quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW) trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ, cụ thể nhiệm vụ được chỉ ra: “Có cơ chế tăng cường liên kết giữa các 

tổ chức khoa học và công nghệ với các trường đại học và doanh nghiệp để gắn kết nghiên 

cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh” [41]; việc cần thiết phải làm 

tốt nhiệm vụ này trong giai đoạn hiện nay cũng chính là làm tốt nhiệm vụ được ra từ 

Đảng và Nhà nước. 

          Như vậy rõ ràng, NNC chính là các tế bào sống của hoạt động khoa học, việc hình 

thành và phát triển NNC không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng chất lượng NCKH mà còn 

nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ trong các trường đại học. 

14.1.2.Tổng quan các nghiên cứu về NNC ở trong và ngoài nước 

14.1.2.1. Nghiên cứu nước ngoài 

Việc hình thành các NNC trong các trường ĐH cũng như là tác động của nó đến 

hoạt động NCKH, đào tạo; vai trò và mối quan hệ nghiên cứu – đào tạo (bao gồm cả việc 

giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên) đã được không ít tác giả trên thế giới 
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quan tâm nghiên cứu.   

Một trong những khái niệm khá kinh điển về NNC được Adrews [15] 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 [18] 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. Những tham số khác cũng 

được xem như tiêu chí để đánh giá hiệu quả của NNC là 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.   

Tác giả Nobahar nghiên cứu về mực độ liên kết giữa các giảng viên trong NCKH 

của trường đại học tại Kermanshah với mức độ tổng hợp là kết quả của 253 báo cáo kết 

quả khảo sát [16]. Theo tác giả, sự liên kết giữa các giảng viên trong NCKH vướng các 

rào cản bao gồm: tài chính, học thuật, con người, cơ sở, chuyên môn và quản lý. Và để 

nâng cao hiệu quả NNC, tác giả đề xuất các giải pháp bao gồm: tăng liên kết đào tạo về 

học thuật với các nước khác, gia tăng sự hợp tác giữa các giảng viên trong các trường ĐH 

khác nhau, tăng sự chú ý với những sinh viên, nhà nghiên cứu tài năng, gia tăng kinh phí 

cho các nhà nghiên cứu, tăng cường trang thiết bị và phương tiện cần thiết tại các trường 

ĐH, tăng cường thông tin liên lạc, kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp; giảm thủ tục 

hành chính, đặc biệt là thủ tục in ấn và thanh lý; nghiêm túc thực hiện kết quả nghiên cứu 

của dự án. 

Trong tài liệu [17], tác giả Perkins đã đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới nghiên 

cứu khoa học dựa vào hai nhóm: phía cung cấp dự án và về phía các nhà nghiên cứu. 

Những rào cản ảnh hưởng tới nghiên cứu khoa học như sự khác biệt giữa nhà nghiên cứu 

và nhà hoạch định chính sách, thời hạn, mục đích dự án, năng lực người nghiên cứu có phù 

hợp với dự án hay không, thủ tục hành chính của đơn vị quản lý, nội dung, công nghệ cho 

dự án, và chính sách cơ bản cho dự án là như thế nào và vai trò của đơn vị tài trợ ngân sách 

cho dự án ra sao sẽ tác động cùng chiều đến  hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Nghiên cứu về các rào cản trong việc hình thành và phát triển NNC trong trường 

ĐH, tác giả Main trong tài liệu [18], cũng đưa ra bảng đánh giá, trong đó những nhân tố 

cá nhân bao gồm: thái độ tích cực, giáo viên có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu, tuyển 

chọn giáo viên, đào tạo trong nhóm, công nhận lợi ích của nhóm, kỹ năng quản trị xung 

đột, nhận được sự hỗ trợ từ phía quản lý, kỹ năng thiết lập mối quan hệ, tự đánh giá và 

nhóm đánh giá. Những nhân tố của nhóm bao gồm: hiểu được quá trình làm việc nhóm 

bao gồm quy tắc của nhóm, mục tiêu của nhóm, vai trò của nhóm, thời gian lên kế hoạch 

chung, cách giao tiếp và nghi thức khi họp nhóm, và sự ổn định của các thành viên. 

Những nhân tố thuộc nhà trường bao gồm: cơ sở vật chất của trường, thói quen và truyền 
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thống trong hợp tác của nhóm, nhóm nhận được ủng hộ và hỗ trợ của quản lý, và sự ổn 

định của nhân viên.  

Bland và Ruffin [19] đã chỉ ra 12 yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động 

của NNC là: mục tiêu rõ ràng (1); tập trung cho nghiên cứu (2); văn hóa của tổ chức (3); 

môi trường tích cực của NNC (4); sự tác động của các bộ phận hành chính (5); cách thức 

tổ chức nghiên cứu (6); sự trao đổi thường xuyên, trực tiếp với nhau trong nhóm (7); 

nguồn nhân lực (8); quy mô, độ tuổi và tính đa dạng của nhóm (9); các giải thưởng và sự 

khích lệ (10); khả năng tuyển và lựa chọn thành viên (11); lãnh đạo xuất sắc (12).    

          Clark [20] đã tiến hành nghiên cứu sự liên kết giữa nghiên cứu và giảng dạy tại các 

trường đại học ở Mỹ, Anh, Hồng Kong, Hàn Quốc cho thấy hoạt động nghiên cứu có ảnh 

hưởng tích cực đến chất lượng đào tạo. Các giảng viên có thể giảng dạy và sinh viên có 

thể học hỏi qua nghiên cứu, và khẳng định hoạt động nghiên cứu chính là chất keo gắn 

kết học tập và giảng dạy. Và đưa ra kết luận giảng dạy và học tập không thể tách rời 

nghiên cứu.  

Tác giả Beaver và Rosen 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 trong tài liệu [21]. Theo 

các tác giả, 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.  

           Gibbs [22] đã tiến hành điều tra khảo sát, so sánh chất lượng giảng dạy và nghiên 

cứu trong các trường đại học của Anh quốc và Mỹ, và cho thấy chất lượng nghiên cứu 

chưa chắc tạo ra chất lượng giảng dạy tốt, mà còn phải chú ý đến đội ngũ nhân lực và 

quản lý đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng. 

Theo Robertson [23], đã có nhiều tác giả nghiên cứu quan hệ giảng dạy và nghiên 

cứu, và mối tương quan thành quả của hoạt động giảng và thành tựu của hoạt động 

nghiên cứu, và theo tác giả này, đo chất lượng giảng dạy phải là đánh giá của sinh viên và 

đo thành tích nghiên cứu là các số lượng công bố. 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 lẫn nhau, và kết hợp lẫn nhau.  

Tuy nhiên mối quan hệ giữa nghiên cứu và giảng dạy trong giáo dục đại học còn 

bị tác động bởi nhiều nhân tố khác. Trong nghiên cứu của mình [24], Taylor cũng thống 

nhất cho rằng giảng dạy và nghiên cứu có mối quan hệ cộng hưởng. Tác giả đã so sánh 

chính sách, sứ mệnh, cách tuyển chọn sinh viên, và quản lý ở 2 trường đại học ở Anh 

quốc và 2 trường đại học ở Thụy Điển và cho kết quả khác nhau: ở Anh quốc, mối quan 

hệ giảng dạy và nghiên cứu bị tác động rất mạnh bởi các tác nhân như yêu cầu nhân lực 

của thị trường, sự cạnh tranh và quyết sách của chính phủ trong khi ở Thụy điển lại cho 

thấy hoạt động giảng dạy và nghiên cứu được gắn chặt với nhau, chú trọng như nhau. 

Smeby [25] nghiên cứu sâu hơn mối quan hệ giữa nghiên cứu và giảng dạy, và 
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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 

nghiên cứu quan trọng hơn giảng dạy. Đặc biệt sự tác động của nghiên cứu sẽ mạnh hơn ở 

bậc sau đại học so với bậc đại học. Còn ở bậc đại học thì mối quan hệ giảng dạy – nghiên 

cứu trong các ngành XHNV mạnh hơn các ngành khác, trong khi mối quan hệ này không 

có sự khác biệt đáng kể nào giữa các lĩnh vực, các ngành khác nhau ở bậc sau đại học. 

 Hu và các cộng sự [26] 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 cộng 

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

nghiên cứu. Trong bài báo này tác giả khảo sát, phân tích mối quan hệ giữa sự hợp tác ở 4 

ngành hóa hữu cơ, khoa vi rut, khoa toán và khoa học máy tính cho thấy những nhân tố kể 

trên có mối quan hệ và tương tác rất chặt chẽ, nhưng cũng có thể tích cực hoặc tiêu cực và sẽ 

mạnh hơn nếu các nhà khoa học có sự nỗ lực vượt bậc trong nghề nghiệp và hệ số cộng tác ở 

các ngành cũng không giống nhau, sẽ mạnh hơn ở khoa vitut và ngành hóa. 

 Coate và các cộng sự [27] khi nghiên cứu mối quan hệ giữa giảng dạy và nghiên 

cứu ở Anh quốc đã đã cho thấy có thể có những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan 

hệ giảng dạy- nghiên cứu như phương thức đầu tư, quản lý đào tạo, cơ chế để điều tiết và 

sự cạnh tranh khi nguồn lực có hạn. Như vậy nếu 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. 

Không chỉ dừng ở khuôn khổ một NNC, Bertolotti và các cộng sự [28] đã nghiên 

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

đồng thời vào nhiều nhóm khác nhau. Các tác giả [28] cũng đã chỉ ra hiệu quả của việc 

sử dụng công nghệ hiện đại để trao đổi hợp tác, giao tiếp công tác (nhắn tin, skype, 

email,...) cũng như vai trò của môi trường xã hội nơi làm việc của các thành viên NNC và 

mối quan hệ giữa các tham số đó. 

Kim and Bak [29] 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 [30] nghiên cứu mối quan hệ giữa việc đào tạo sau đại học 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 quan trọng. Mức độ hợp tác cũng khác nhau ở 

các ngành. Các tác giả [30] 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 khoa học 
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xã hội và 14% trong lĩnh vực nhân văn. Các tác giả cũng khảo sát và kết quả cho thấy 

trung bình các giảng viên đã dành khoảng 13% thời gian của họ cho việc hướng dẫn 

NCS: khối công nghệ 18% (tương đương 9.1 giờ/tuần), khối y là 14% (7 giờ/tuần), khoa 

học xã hội 12 % (6 giờ/tuần) và khối nhân văn khoảng 8% (4 giờ/tuần). Trong nghiên cứu 

khác ở Mỹ, Hargens [31] điều tra khảo sát trong 3 lĩnh vực và cho thấy sự tham gia của 

NCS vào các đề tài là 12% với ngành toán, 28% với khoa học chính trị và là 93% với 

ngành hóa. 

Jeong và Choi [32] 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. Quá trình nghiên cứu được dựa trên cái nhìn đa lý 

thuyết, từ ngành khoa học hành vi đến ngành quản trị chung và tìm câu tế lời cho câu hỏi: 

chúng ta phải tổ chức và quản lí một NNC cộng tác thế nào cho làm tăng hiệu quả nghiên 

cứu (research impact)? Những kết quả thực tiễn cho thấy, cùng với những tác nhân định 

lượng và định tính, những tác nhân đầu vào như: động lực nhóm làm đề tài, việc lãnh đạo 

nhóm, sự gặp mặt và trao đổi thường xuyên, việc liên kết với cộng tác viên ngoài nhóm 

nhiều hơn, nhiều nguồn lực hơn, việc phân công đều hơn đều làm tăng hiệu quả của 

research impact. Research impact được định nghĩa là tầm ảnh hưởng đến những hoạt 

động nghiên cứu xung quanh trong lĩnh vực hàn lâm. "Research impact" được đo bằng số 

lần mà một bài báo được trích dẫn bởi những bài báo sau và IF của tạp chí, nơi xuất bản 

bài báo.  

Như vậy có thể thấy có nhiều tác giả nước ngoài đã công bố các nghiên cứu của 

mình liên quan đến NNC, sự tích hợp giữa nghiên cứu với đào tạo, các nhân tố tác động 

đến hiệu quả hoạt động của NNC, cũng như vai trò của NNC trong việc tham gia đào tạo 

NNC, cũng như vai trò và sự tham gia của NCS trong các hoạt động KHCN của nhà 

trường. Những nghiên cứu này ảnh hưởng và tác động tích cực tới định hướng phát triển 

của giáo dục đại học Việt Nam. 

14.1.2.2. Các nghiên cứu về NNC và tình hình gắn kết đào tạo tiến sĩ với các NNC 

ở các trường đại học trong nước 

Như trên chúng tôi đã phân tích, việc hình thành và phát triển các NNC trong các 

trường đại học Việt Nam cũng không ngoại lệ so với thế giới, là tất yếu thực tiễn trong 

quá trình phát triển của các trường đại học Việt Nam. Đặc biệt dưới sức ép của hội nhập 

quốc tế trong kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học, những năm gần đây, việc nâng 

cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo tiến sĩ, cũng như chất lượng các 

hoạt động KHCN được đặc biệt quan tâm. Và NNC chính là cầu nối, là môi trường gắn 

kết hoạt động đào tạo với nghiên cứu. Chính vì vậy, trong nước cũng đã có những công 

bố kết quả nghiên cứu và các ý kiến thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về NNC, chất lượng 

đào tạo TS và về sự hình thành, phát triển cũng như những tác động của NNC đối với 

hoạt động đào tạo. Phát triển NNC trong các trường đại học nhận được nhiều sự quan tâm 

của các nhà khoa học và quản lý giáo dục của Việt Nam, là một chủ đề được nhắc đến 
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nhiều trong các hội thảo, tọa đàm, trong các bài viết, bài phát biểu trên các tạp chí hay 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

Trong tài liệu [6, 34], tác giả Nguyễn Tấn Đại đã đưa ra cái nhìn khái quát về vấn 

đề ĐTTS ở nước ta trong những năm gần đây. Theo tác giả, từ những con số thống kê về 

diễn biến quy mô giáo dục ĐH ở nước ta tính trong khoảng 15 năm trở về đây “số lượng 

giảng viên đại học và tỉ lệ giảng viên có trình độ TS chỉ gia tăng ở mức độ vừa phải, thậm 

chí, trong tương quan chung với tổng thể quy mô nền giáo dục đại học thì tỉ lệ giảng viên 

có trình độ TS có xu hướng diễn biến giảm chứ không tăng”. 

Tác giả Nguyễn Lộc [35] đã đề cập đến những  bất cập trong đào tạo đại học, cụ 

thể là đào tạo hiện nay ở nước ta đang rơi vào tình trạng “thừa tiến sĩ  giấy” và “thiếu 

chất lượng”. 

Tác giả Đặng Ứng Vận chia sẻ quan điểm để đào tạo TS thực chất hơn [36] với ba 

điểm đáng lưu ý dành cho việc đào tạo các kỹ năng cho NCS ở các cơ sở giáo dục ĐTTS, 

trách nhiệm của Nhà nước đối với các TS và trách nhiệm của NCS đối với việc nghiên 

cứu của bản thân. 

Bên cạnh đó, còn có một số báo cáo trong các hội nghị, hội thảo quốc tế của các 

tác giả khác trong nước nhằm đánh giá cũng như đưa ra các bài học kinh nghiệm trong 

việc ĐTTS, như bài viết “A lingguistic study on social attitudes toward the quality issues 

of postgraduate education in Vietnam” của tác giả Trần Thị Hồng Vân [38], bài viết 

“Achievements and Lessons Learned from Vietnam’s Higher Education Quality 

Assurance System after a Decade of Establishment” [39] về kiểm định và đánh giá chất 

lượng giáo dục với các tiêu chí gắn với chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đào tạo gắn kết 

với nghiên cứu. Trong bài viết “Doctoral education in Vietnam, High in demand, 

Enormous opportunity and challenge, New approach” của mình, tác giả Lê Quang Minh 

[40] (PGS.TS Lê Quang Minh nguyên là Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, nguyên là Phó Giám 

đốc ĐHQG TP HCM) đã trình bày một cách hệ thống tình hình đào tạo TS của Việt Nam 

trong những năm qua, xem xét nhiều khía cạnh từ chương trình, tuyển sinh, những 

chương trình hỗ trợ NCS, cũng như những bật cập, thách thức và những cơ hội của ĐTTS 

trong thời gian tới. 

 Năm 2017, vấn đề đào tạo tiến sĩ trở thành đề tài nóng trên các trang báo ở Việt 

Nam. Bài viết [37] có tựa đề “Siết lại chất lượng đào tạo tiến sĩ” đã đưa ra những ý kiến 

của các chuyên gia, các nhà quản lý đánh giá về chất lượng đào tạo tiến sĩ từ thực tế trong 

những năm gần đây ở nước ta, đánh giá những mặt mạnh, cũng như những hạn chế bất 

cập, nhằm khẳng định việc cần thiết ban hành những quy định mới của Bộ GD-ĐT trong 

việc siết chặt hơn việc đào tạo tiến sĩ, từ chỉ tiêu tới thẩm định hồ sơ, nâng cao luận án, 

yêu cầu NCS phải có công bố quốc tế, cũng như dành thời gian để học tập full time tại cơ 

sở đào tạo trong thời gian làm nghiên cứu sinh. Kết quả là năm 2017, Bộ giáo dục và Đào 

tạo đã ban hành Quy chế mới, có nhiều đổi mới tích cực nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo tiến sĩ. Với quy chế mới này, việc tuyển NCS ngay từ đợt 2/2017 cho đến nay của 

nhiều trường đại học đã giảm đáng kể, kể cả 2 đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội 
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và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.  

           Từ các phân tích và tình hình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ như hiện nay cho thấy để 

tạo nguồn, cũng như đào tạo NCS có chất lương, cốt lõi là phải gắn kết đào tạo với 

NCKH, thông qua các hoạt động NCKH.  

          Điều này cũng đã được đề cập đến trong các chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. 

Trong “Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự 

nghiệp công lập” đã chỉ rõ việc cần thiết phải gắn kết giữa NCKH và đào tạo [41, 59], 

nhiều tác giả trong nước cũng có những bài viết tập trung nghiên cứu nhằm giải làm rõ 

vấn đề này, trong đó phải kể ra trước hết là:  

Bài viết trên báo Nhân Dân với tiêu đề “Gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học” 

[42] đã chỉ ra thực trạng của nước ta trong những năm trước đây: “Thời gian qua, nhiều 

trường đại học, viện nghiên cứu chưa nhận thức đầy đủ vai trò của việc kết hợp giữa đào 

tạo với NCKH. Bên cạnh đó, thiếu các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của 

Ðảng, Nhà nước. Nhiều trường đại học, viện nghiên cứu chưa có cơ chế động viên cán bộ 

tham gia đào tạo cũng như NCKH. Kinh phí đầu tư cho NCKH ở các trường đại học còn 

thấp, trang thiết bị chưa được khai thác hiệu quả. Cơ sở vật chất cho NCKH còn thiếu và 

lạc hậu. Nhiều năm nay, các giáo sư, phó giáo sư, cán bộ chuyên gia đầu ngành làm việc 

trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt” và đánh giá chung là “việc kết hợp đào 

tạo với NCKH ngay trong từng trường đại học, viện nghiên cứu còn nhiều hạn chế. Phổ 

biến là công tác NCKH chưa gắn với đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học. Ðã thế, việc kết 

hợp giữa trường và viện còn mang tính đơn lẻ, tự phát, chủ yếu dựa vào quan hệ cá 

nhân”. Bài báo cũng đã phân tích và chỉ ra nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc các 

trường đại học, viện nghiên cứu chưa nhận thức đầy đủ vai trò của việc kết hợp giữa đào 

tạo với NCKH cũng như chưa có cơ chế động viên cán bộ tham gia đào tạo cũng như 

NCKH; việc đánh giá kết quả đào tạo và kết quả nghiên cứu còn mang nặng yếu tố chủ 

quan, chưa khuyến khích, thu hút được cán bộ khoa học giỏi tham gia vào công tác đào 

tạo” và đã đề xuất những giải pháp để khắc phục, và một trong những giải pháp quan 

trong được nêu ra là quan tâm đầu tư, cấp học bổng cho NCS, để đội ngũ này tham gia 

tích cực và chủ động vào các hoạt động nghiên cứu của nhà trường. 

Trong nhiều báo cáo thường niên của các trường ĐH cũng như báo cáo trong các 

kỷ yếu, tọa đàm về giáo dục những năm gần đây, vấn đề tích hợp đào tạo với nghiên cứu 

cũng nhận được nhiều sự quan tâm, như các báo cáo “Đổi mới cơ chế kết hợp giữa 

Nghiên cứu – Sản xuất – Đào tạo sau đại học” [43]; “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu 

khoa học và sự tích hợp với hoạt động đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

trong các trường đại học” [43]; “Mục tiêu – Giải pháp gắn kết đào tạo sau đại học với 

nghiên cứu khoa học” [44]; “Tăng cường liên kết hoạt động nghiên cứu khoa học với đào 

tạo sau đại học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh” [44]. Trong các công trình nghiên cứu nêu trên, rất nhiều giải 

pháp đã được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa NCKH và đào tạo mà cụ thể là 

đào tạo sau đại học (bậc đào tạo tiến sĩ); nhìn chung, các giải pháp tập trung chủ yếu vào: 
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thay đổi cơ chế về nguồn lực (bao gồm kinh phí và nhân lực), đổi mới cơ chế quản lý, 

tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

và quản lý đào tạo sau đại học, hoàn thiện các văn bản quy chế, chương trình đào tạo. 

Ngoài ra, trong các báo cáo cũng có chỉ ra gợi ý về quy định: “Các học viên sau đại học 

và các nghiên cứu sinh làm việc trong các NNC của thầy và gắn nội dung nghiên cứu 

trong luận văn với các đề tài nghiên cứu khoa học của NNC”, tuy nhiên chưa cụ thể hóa 

vấn đề này thực hiện như thế nào cho hiệu quả và thiết thực, khả thi. 

Ngoài các bài viết và các báo cáo kể ra ở trên còn có một số tài liệu khác nữa cũng 

nghiên cứu và đề cập tới vấn đề đào tạo TS ở Việt Nam. Có thể thấy điểm chung trong 

các tài liệu kể trên là các tác giả đều nhấn mạnh tới việc đã đến lúc cần phải nâng cao 

chất lượng đào tạo TS ở Việt Nam, đầu tư đúng mức cho đào tạo tiến sĩ, bởi thực trạng 

chất lượng đào tạo và đầu tư cho đào tạo NCS ở Việt Nam hiện nay còn đang thấp so các 

nước trên thế giới, và đều nhất trí chung ở điểm muốn nâng cao chất lượng TS phải nâng 

cao chuẩn đầu ra, phải yêu cầu cao hơn về kết quả công bố, trình độ ngoại ngữ của NCS, 

đặc biệt là công bố quốc tế; gắn đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu và do vậy cần nâng cao 

chất lượng hoạt động NCKH trong các trường đại học, chất lượng đội ngũ giảng viên. 

Tuy nhiên việc chỉ ra những biện pháp nào là đột phá nhất, những mô hình nào phù hợp 

nhất để tổ chức đào tạo tiến sĩ gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu trong các trường đại học 

hiện nay, để không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tăng năng lực hội nhập quốc 

tế của các trường đại học, tăng cơ hội việc làm cho người học, cũng như cơ hội để đào 

tạo tiếp sau bậc tiến sĩ, thì lại chưa được nhiều tác giả chỉ ra cụ thể, và đây cũng chính là 

một trong những mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài này. 

Một trong những giải pháp và kinh nghiệm được nhiều nhà khoa học trong nước 

chia sẻ trong những năm gần đây là xây dựng các NNC và đào tạo NCS thông qua hoạt 

động của các NNC và các NNC mạnh. 

Tác giả Nguyễn Châu [45] chia sẻ kinh nghiệm đúc kết từ những thành công ban 

đầu từ NNC của ông đã cho rằng để đảm bảo xây dựng được các NNC khoa học mạnh 

(được hiểu là thu hút được nhiều NCS, có nhiều công bố quốc tế) phải có các điều kiện 

đủ cụ thể như: có mục tiêu nghiên cứu khoa học phải rõ ràng; chọn lựa đề tài phải phù 

hợp với tiềm lực của đơn vị; chăm lo xây dựng tiềm năng con người; chăm lo các sinh 

hoạt khoa học đều đặn; có quan hệ hợp tác khoa học cả ở trong và ngoài nước; chăm lo 

bồi dưỡng ngoại ngữ; công bố được nhiều công trình khoa học (nhất là ở nước ngoài) và 

có sản phẩm phục vụ xã hội với hàm lượng chất xám cao; và quan trọng hơn cả, yếu tố 

người đứng đầu NNC phải có năng lực và có ý chí tiến công vào khoa học cũng như nhiệt 

huyết chăm lo xây dựng đội ngũ và phải có lực lượng đông đảo các học viên cao học và 

NCS. Theo ông, chỉ khi có sự đầu tư lớn cả trí và lực cho công tác NCKH mới mong gặt 

hái được thành quả lớn; đồng thời ông cũng chỉ ra mối quan hệ hữu cơ trong các trường 

đại học, cụ thể: muốn nâng cao trình độ giảng dạy, người thầy phải thường xuyên làm 

công tác NCKH đồng thời NCKH tốt là sự đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng đào 

tạo; các học viên cao học và NCS tham gia vào một NNC khoa học sẽ dần dần hình thành 
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một nhân cách khoa học và một bản lĩnh tốt trong khâu biến quá trình đào tạo của nhà 

trường thành quá trình tự đào tạo của bản thân.  

Bằng kinh nghiệm nhiều năm xây dựng thành công NNC mạnh ở ĐH Công nghệ - 

ĐHQGHN, tác giả Nguyễn Đình Đức đã đánh giá chính môi trường NNC là cái nôi để 

thắp sáng, ươm tạo tài năng. Nhiều NCS trưởng thành trong NNC của ông đều có kết quả 

nghiên cứu xuất sắc, có nhiều công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín, thậm chí còn hơn so 

với nhiều NCS được đào tạo ở nước ngoài [3]. 

Tác giả Nguyễn Đình Đức [4, 5] đề xuất 6 yếu tố quan trọng nhất để hình thành và 

phát triển NNC mạnh là: 

Một là, muốn xây dựng được những NNC mạnh trong trường đại học, 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 đại học 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 NNC 

mạnh. 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. 

Nếu lãnh đạo nhà trường quan tâm, nhận thức được vai trò quan trọng của các NNC 

mạnh trong đào tạo và nghiên cứu, quan tâm đầu tư và vun đắp cho các nhà khoa học và 

các NNC, định hướng phát triển nhà trường theo hướng đại học nghiên cứu, gắn đào tạo 

với nghiên cứu, thì nhất định công tác đào tạo của  trường đại học sẽ có chất lượng tốt và 

các NNC trong trường sẽ phát triển nhanh và mạnh, tiến tới các NNC quốc tế (có sự tham 

gia thường xuyên của các nhà khoa học đầu ngành nước ngoài trong nhóm). 

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 NNC mạnh là sự đầu tư trúng, đúng và hiệu quả trong các 

trường đại học. Trong bối cảnh cần đẩy nhanh các công bố quốc tế cũng như tăng nhanh 

các sáng chế, sản phẩm KHCN trong trường đại học, 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 NNC 

mạnh là nhân tố có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để thúc đẩy sự thành công của hoạt động 
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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 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 NNC 

mạnh. Bên cạnh đó, NNC mạnh 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. 

Theo tác giả Đặng Hùng Thắng [46], có bốn giải pháp để thúc đẩy NCKH: tăng 

cường sự nhận thức của giảng viên, tác động và nuôi dưỡng các yếu tố tạo nên thành 

công trong NCKH, gắn kết giữa NCKH và đào tạo Tiến sĩ, tìm kiếm, khai thác những đề 

tài nghiên cứu mang tính chất đa ngành. Theo tác giả công thức xác định thành công 

trong NCKH=Năng lực nghiên cứu + Động lực nghiên cứu + Môi trường nghiên cứu tốt.  

Trong đó, yếu tố số một là: có năng lực nghiên cứu, tuy nhiên yếu tố có năng lực nghiên 

cứu chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ, nếu không có động lực nghiên cứu thì năng lực 

nghiên cứu sẽ không được kích hoạt, ngủ yên ở dạng tiềm năng. Còn yếu tố môi trường 

nghiên cứu tốt  có phần cứng và phần mềm; phần cứng chính là cơ sở vật chất như phòng 

thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, yếu tố mềm chính là NNC, NNC là sự bù 

đắp điểm yếu của nhau, giúp các thành viên tích lũy được kinh nghiệm theo thời gian. Và 

cũng như các ý kiến khác, tác giả cho rằng để hình thành các NNC, cần phải có những 

nhà nghiên cứu có năng lực uy tín – trưởng nhóm, vạch ra hướng nghiên cứu và mục tiêu 

nghiên cứu rồi tập hợp mọi người lại.   

Bên cạnh việc gắn kết giữa NCKH và đào tạo thông qua việc xây dựng các NNC, 

có nhiều giáo sư đầu ngành khác ở Việt Nam cũng đã chỉ ra kinh nghiệm xây dựng các 

NNC mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của NNC mạnh qua thực tiễn hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu của mình, như: 

Tác giả Nguyễn Hữu Đức trong một bài phỏng vấn đã chia sẻ kinh nghiệm cũng 

như định hướng phát triển các NNC mạnh trong ĐHQGHN, theo tác giả NNC mạnh là 

tập thể các nhà khoa học được tập hợp theo hướng chuyên môn, hoạt động nghiên cứu 

khoa học và đào tạo đạt hiệu quả tốt, có nhiều sản phẩm chất lượng cao, tiếp cận các tiêu 

chí của đại học nghiên cứu tiên tiến [47]; ông khẳng định xây dựng và phát triển các 

NNC mạnh vừa là phương thức, vừa là mục tiêu mà các trường ĐH cần tập trung ưu tiên 

đầu tư nhằm tăng cường tiềm lực khoa học – công nghệ cho một số NNC để có đủ khả 

năng triển khai các nghiên cứu đỉnh cao và xây dựng các trung tâm nghiên cứu xuất sắc; 

tạo động lực gia tăng các giá trị khoa học và công nghệ, các yếu tố cạnh tranh cả trên 

phương diện quốc gia và quốc tế; thúc đẩy sự phát triển trường ĐH theo định hướng đại 

học nghiên cứu”. 
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Cũng theo tác giả Phan Kim Ngọc [11] cho rằng, “tiêu chí đánh giá mức độ thành 

công đối với nhóm NCKH đòi hỏi rất cao. Trước hết, nhóm phải hoàn thành được nhiệm 

vụ chuyên môn, tức là phải tạo ra được công trình khoa học có chất lượng cao. Thứ hai, 

phải tạo ra được một đội ngũ những người tài làm việc có tinh thần đồng đội (team 

work). Thứ ba, phải có ảnh hưởng tới nền kinh tế – xã hội ở một mức độ nào đó, trong 

một phạm vi nào đó. Và cuối cùng, với vai trò trung tâm, nhóm phải tạo dựng được một 

môi trường học thuật tự do, công bằng, sáng tạo, có tinh thần tập thể trong đào tạo và 

nghiên cứu khoa học. Điều này phải có sức lan tỏa và lũy tiến, tác động tốt trong cơ quan 

hay trong địa phương”, và theo tác giả, để làm tiền đề cho sự thành công của một nhóm 

NCKH cần có 3 yếu tố quyết định, bao gồm: tập hợp đúng người đúng việc, có phong 

cách riêng, và đặc biệt là yếu tố người thủ lĩnh. Theo tác giả, người thủ lĩnh cần có các 

vai trò sau: 

– Vai trò “nam châm”: Thu hút sự chú ý ngay từ khi thực hiện các công đoạn đầu 

tiên đi “lượm lặt”, tìm kiếm và tập hợp nhân sự, cũng như tìm kiếm các điều kiện cần 

thiết khác, để có thể kiến tạo được một nhóm NCKH đủ tầm. 

– Vai trò “điểm tựa”: Phải làm cho mỗi thành viên hiểu rằng, họ có thể hợp tác 

trong nhóm một cách bền vững, lâu dài và đôi bên cùng có lợi. Mỗi thành viên đều tin 

vào năng lực chuyên môn và tư cách đạo đức của thủ lĩnh. Đặc biệt, đối với sinh viên hay 

cán bộ trẻ, người thủ lĩnh phải tranh thủ được cả niềm tin của gia đình, người thân của 

các thành viên trong nhóm (nên tận dụng tối đa, có hiệu quả các vai trò của người thầy, 

người cha hay người anh). 

– Vai trò “đèn pha”: Có đủ khả năng hướng dẫn, dẫn dắt như một kim chỉ nam về 

chuyên môn, các mối quan hệ, giao tiếp nghề nghiệp… Với vai trò này, người thủ lĩnh 

phải giỏi về chuyên môn, luôn làm chủ được các vấn đề, kiến thức liên quan tới các 

nghiên cứu trong nhóm, giúp các thành viên lựa chọn hướng chuyên môn thích hợp. 

– Vai trò “nội trợ”: Khi cần, người thủ lĩnh sẵn sàng chăm lo tới những chi tiết dù 

nhỏ nhất trong công việc hàng ngày, cũng như trong một số mặt sinh hoạt của thành viên 

(nếu có thể). 

– Vai trò “cận vệ”: Mỗi thành viên trong nhóm luôn yên tâm tin rằng, mình luôn 

có được sự bảo vệ, che chở của thủ lĩnh nếu như mình thực hiện đúng các ý tưởng, kế 

hoạch đã được thông qua. Nói cách khác, người thủ lĩnh luôn sẵn sàng nhận các trách 

nhiệm cá nhân thay cho thành viên nếu nảy sinh các rắc rối với họ khi thực hiện nhiệm vụ 

theo đúng kế hoạch. 

– Vai trò “nổi lửa”: Người thủ lĩnh luôn hun đúc cho mỗi thành viên những mong 

muốn phấn đấu và cống hiến. Khi ở cạnh, hay khi nghĩ về thủ lĩnh, mỗi thành viên đều 

cảm thấy khát vọng sống, khát vọng học tập và khát vọng làm việc. Đặc biệt là vai trò 

cộng hưởng sức mạnh. 

– Vai trò “chất keo”: Trong một tập thể đông người rất dễ xảy ra các va chạm, do 

vậy người thủ lĩnh phải là tâm điểm xây dựng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất… 

– Vai trò “hoạt náo viên”: Các hoạt động sáng tạo trong NCKH luôn trầm lặng và 
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căng thẳng, người thủ lĩnh cần biết cách tạo ra không khí tươi vui lành mạnh, như vậy 

hiệu quả làm việc sẽ tăng, đồng thời không gây sự nhàm chán. 

– Vai trò “ngòi nổ”: Tất cả (hoặc hầu hết) các ý tưởng nghiên cứu, các cải cách 

lớn, quan trọng đều phải xuất hiện đầu tiên ở người thủ lĩnh, hoặc do người thủ lĩnh khởi 

động. Tất nhiên phải rất chú trọng kích thích sự sáng tạo của mỗi thành viên. Nói chung, 

người thủ lĩnh phải biết cách tạo ra chất sống và sức sống, phát triển sức sống ấy cho 

nhóm NCKH. 

– Vai trò “bà đỡ”: Đón nhận, triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, đưa vào ứng 

dụng hoặc chuyển giao kết quả, liên kết… Nói cách khác, người thủ lĩnh không những 

phải biết cách đón nhận “đầu vào” mà còn cần biết triển khai tốt “đầu ra” [11]. 

 Theo GS Trương Quang Học [12, 48] để có được các tập thể NCKH mạnh, đạt 

chuẩn quốc tế cần ba yếu tố: nguồn nhân lực chất lượng cao, các hoạt động KHCN được 

quản lý minh bạch và hiệu quả, quản lý nguồn nhân lực hiệu quả - theo giá trị; bởi theo ông 

định nghĩa, tập thể/ Nhóm NCKH là tế bào của cơ thể, là đơn vị cấu trúc & chức năng của 

bất kỳ hệ thống nào, cùng với cơ chế tổ hợp của chúng là yếu tố quyết định cho sự thành 

công của các hoạt động KHCN cũng như đào tạo SĐH của bất kỳ cơ quan, tổ chức cũng như 

quốc gia nói chung. Nó giống như các tế bào tạo nên mô, mô tạo nên cơ quan, hệ cơ quan, cơ 

thể, quần thể, quần xã các hệ sinh thái và cả thế giới sinh vật phong phú, đa dạng và hữu ích. 

Chia sẻ về thành công từ chính NNC của mình, GS Phạm Hùng Việt, Giám đốc 

Trung tâm nghiên cứu Môi trường (Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội) [49] đã 

nêu ra phương thức hoạt động của một NNC để đảm bảo NNC duy trì được là một NNC 

mạnh, cụ thể, theo tác giả: hoạt động của NNC mạnh cần được đánh giá định kỳ với 

những kết quả cụ thể: tạo ra những nghiên cứu có chất lượng được khẳng định bằng số 

lượng công trình khoa học, đặc biệt là số bài báo quốc tế ISI, các phát minh sáng chế, thể 

hiện khả năng ứng dụng thực tiễn, chuyển giao công nghệ cho xã hội… mang lại uy tín, 

thương hiệu cho trường đại học, thu hút được các học viên giỏi của các chương trình đào 

tạo sau đại học, các thực tập sinh sau tiến sĩ đến làm việc…”. Trung tâm nghiên cứu của 

GS Phạm Hùng Việt cũng là nơi đã đào tạo được nhiều NCS có công bố quốc tế. 

Cũng cần nhấn mạnh là bên cạnh các kết quả nghiên cứu, các NNC đều có kết quả 

và chất lượng đào tạo rất tốt, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ. Chẳng hạn ở Đại học Quốc gia Hà 

Nội, theo thống kê từ năm 2012 đến nay, khoảng 80% số NCS của các ngành KHTN-CN 

khi bảo vệ luận án tiến sĩ đều có bài đăng trên các tạp chí quốc tế. Đáng lưu ý là trên 90% 

các công bố quốc tế của các thầy/cô là công bố đồng tác giả với các nghiên cứu sinh. 

Chính vì vậy, một trong những mục tiêu và nội dung quan trọng của đề tài này là 

nghiên cứu chính sách để thúc đẩy đào tạo NCS gắn với NNC, thúc đẩy gắn kết hoạt 

động đào tạo với NCKH ở các trường đại học qua mô hình NNC. 

          Trên thực tế, việc xây dựng và thúc đẩy các NNC đã được nhiều trường đại học của 

Việt Nam quan tâm, như hai Đại học Quốc gia, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Trường 

ĐH Y Hà Nội, Học Viện Quân Y, Học Viện KTQS, Học Viện Nông nghiệp,...và ngay cả 

các đại học mới và còn trẻ như Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Duy Tân, 
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Trường ĐH Nguyễn Tất Thành,... Nhờ vậy, số lượng công bố quốc tế và trích dẫn của các 

đại học này trong những năm gần đây luôn rất cao, thuộc hạng top đầu của Việt Nam, từ 

đó nâng cao chất lượng, uy tín trong học thuật của nhà trường và có sức hút tuyển sinh 

tốt. Không chỉ là  vai trò dẫn dắt và lãnh đạo, năng lực tổ chức cũng như tầm nhìn, tài 

năng và uy tín của người lãnh đạo có ý nghãi quyết định tới sự thành công của NNC (GS 

Nguyễn Xuân Hùng, [53]). Từ bài học của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam cho thấy 

[55] các NNC đã tạo nên những đột phá trong khoa học công nghệ của Học viện. Với 

những cơ sở chưa có NNC, đã chú trọng xây dựng và bồi dưỡng người thủ lĩnh NNC từ 

các nhà khoa học trẻ, tài năng [56]. 

            Một trong những cơ sở quan tâm sớm nhất đến xây dựng NNC trong trường đại 

học là Đại học Quốc gia Hà Nội. Xác định tầm quan trọng của NNC đối với việc nâng 

cao chất lượng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, từ những năm đầu thành 

lập, Đại học Quốc gia Hà Nội đã quan tâm đến việc xây dựng và phát triển các NNC.  

Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều NNC mạnh, nhiều NNC quốc tế [4,5,51,55], 

nhiều nhà khoa học có tên tuổi được cộng đồng các nhà khoa học trong và ngoài nước 

biết đến. Đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành đông và mạnh chính là vốn quý nhất, là 

niềm tự hào của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 30 

NNC về khoa học tự nhiên và công nghệ, như các NNC về: Giải số phương trình và vi 

phân ứng dụng của GS.TSKH Phạm Kỳ Anh; Giải tích hiện đại và ứng dụng của 

GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu; Tô pô và đại số của GS.TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng; 

Truyền sóng trong môi trường đàn hồi và dẻo của PGS.TS Phạm Chí Vĩnh. Tính toán 

trong khoa học vật liệu của GS.TS Bạch Thành Công, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long; 

Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano của GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương; 

Tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học và tổng hợp polyme làm phụ gia giảm nhiệt 

độ đông đặc cho dầu thô, nghiên cứu chế tạo biodiezen của GS.TSKH Lưu Văn Bôi; 

Công nghệ môi trường của GS.TS Phạm Hùng Việt; Đa dạng sinh học và bảo tồn của 

GS.TSKH Trương Quang Học; Phục hồi đất ngập nước của PGS.TS Lê Diên Dực và TS. 

Hoàng Văn Thắng; Hệ sinh thái rừng ngập mặn của GS.TS Lê Nguyên Hồng; Tổng hợp 

các hoạt chất hữu cơ có đặc tính sinh học của GS.TS Nguyễn Đình Thành; Protein – 

Enzyme của GS.TS Phan Tuấn Nghĩa; Ứng dụng viễn thám trong công nghệ vũ trụ phục 

vụ phát triển bền vững của PGS.TS Phạm Văn Cự; Địa chất biển và dầu khí của GS.TS 

Trần Nghi; Nghiên cứu về tai biến địa chất, thích ứng với biến đổi khí hậu của GS.TS 

Mai Trọng Nhuận, Phát triển hệ thống mô hình dự báo và giám sát môi trường biển và 

cửa sông Việt Nam của GS.TS Đinh Văn Ưu; Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học của 

GS.TS Trần Tân Tiến và GS.TS Phan Văn Tân; Địa lý cảnh quan và tài nguyên thiên 

nhiên của GS.TS Nguyễn Cao Huần;  Khai phá dữ liệu và công nghệ tri thức của PGS.TS 

Hà Quang Thụy; Vật liệu và linh kiện Micro – nano đa chức năng cho kỹ thuật điện tử - 

SPIN của GS.TS Nguyễn Hữu Đức; Vật liệu OLED của GS.TS Nguyễn Năng Định, Vật 

liệu mới composite và các kết cấu tiên tiến của GS.TSKH Nguyễn Đình Đức,… 

Ví dụ điển hình để có thể thấy vai trò quan trọng của NNC qua những thành công 



28 
 

trong khoa học như nhóm về Công nghệ môi trường của GS.TS Phạm Hùng Việt, là nhà 

khoa học của ĐHQGHN có bài báo đăng trên tạp chí Nature về cơ chế nhiễm Asen trong 

nước ngầm tại Hà Nội, và được chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của KHCN Việt 

Nam năm 2013, là kết quả của sự lao động quên mình của tập thể các nhà khoa học trong 

NNC suốt từ năm 1998. Hoặc Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2005 dành cho GS 

Trần Nghi, là sự ghi nhận về những đóng góp của ông và tập thể các nhà khoa học, NNC 

đã nhiều năm say sưa lặn lội nghiên cứu về địa chất địa mạo và đa dạng sinh học của 

Phong Nha – Kẻ Bàng, góp phần quan trọng trong việc cung cấp cho UNESCO những 

luận cứ quan trọng để công nhận Phong Nha- Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới. 

Bên cạnh các NNC về KHTN-CN, là đại học đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Quốc 

gia Hà Nội cũng có rất nhiều NNC trong khoa học xã hội – kinh tế - luật. Ví dụ chỉ riêng 

ở trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã có hơn 10 NNC nổi tiếng trong lĩnh 

vực khoa học xã hội như NNC về Sử học của GS Phan Huy Lê; Việt Nam học của 

GS.TSKH Vũ Minh Giang, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc; Khu vực học của GS.TS Trương 

Quang Hải; Khoa học quản lý của PGS.TS Vũ Cao Đàm; Văn học của GS.TS Hà Minh 

Đức; Quan hệ quốc tế của GS.TS Vũ Dương Ninh; Ngôn ngữ học của GS.TS Đinh Văn 

Đức; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số của GS.TS Trần Trí Dõi… Trường Đại học Kinh tế 

có một số NNC như Kinh tế quốc tế và hội nhập của PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn; Các vấn 

đề kinh tế chính trị Việt Nam và thế giới của PGS.TS Phạm Văn Dũng; Quản trị hài hòa 

đông tây của TS Nguyễn Tiến Dũng; Xây dựng mô hình lượng giá bất động sản tại Việt 

Nam của TS Bùi Đại Dũng; Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô của TS Nguyễn Đức 

Thành,…; Khoa Luật có các NNC về Nhà nước và pháp luật của GS.TSKH Lê Văn Cảm; 

GS.TSKH Đào Trí Úc; Hiến pháp và  tổ chức Nhà nước của GS.TS Nguyễn Đăng Dung; 

Văn hóa pháp luật và sự phát triển bền vững của GS.TS Hoàng Thị Kim Quế,... Các nhà 

khoa học trong các NNC của ĐHQGHN đã vinh dự được nhận 4 giải thưởng khoa học 

quốc tế lớn; 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 11 Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, 4 

giải thưởng Tạ Quang Bửu về Khoa học Công nghệ. Đáng lưu ý là các nhà khoa học 

được các giải thưởng KHCN danh giá đều trong các NNC mạnh. 

Những công bố khoa học của các nhà khoa học và các NNC đã đóng góp vai trò 

quan trọng trong việc nâng cao tiềm lực đội ngũ, tiềm lực và thành tích NCKH và góp 

phần quan trọng để 2 ĐHQG được lọt vào danh sách 150 đại học hàng đầu trong bảng 

xếp hạng QS Châu Á từ năm 2012 đến nay và lọt vào bảng 1000 các trường đai học hàng 

đầu của thế giới trong bảng xếp hạng QS 2018. 

Cũng từ thực tiễn của ĐHQGHN cho thấy nếu được quan tâm và đầu tư sẽ có  các 

NNC trẻ, tuy mới được hình thành, trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm còn trẻ 

nhưng đã có thành tích đáng kể. Ví dụ như NNC Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô, 

trưởng nhóm là TS Nguyễn Đức Thành (ĐHKT) – thuộc thế hệ 8X. Từ năm 2010, NNC 

này đã nghiên cứu và xuất bản báo cáo kinh tế thường niên của Việt Nam, được các 

chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách quan tâm và đánh giá cao. NNC về 

giải tích của PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, về địa chất của PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, 
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về hóa dầu của PGS.TS Lê Thanh Sơn (ĐHKHTN), NNC về vật liệu từ giảo và nano của 

PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang, về MEMS và linh kiện nano của PGS.TS Chử Đức Trình, 

về thiết kế chip và vi mạch của PGS.TS Trần Xuân Tú, về tin sinh của PGS.TS Lê Sỹ 

Vinh (trường ĐHCN), về tính toán hiệu năng cao của PGS.TS Lê Hoàng Sơn (ĐH 

KHTN),... Những NNC này, cùng với rất nhiều các tiến sĩ trẻ khác nữa của ĐHQGHN, là 

những nhân tố thắp sáng mãi ngọn lửa nhiệt huyết và thổi bùng lên niềm đam mê nghiên 

cứu trong đội ngũ cán bộ khoa học kế cận của Đại học Quốc gia Hà Nội – trường đại học 

có truyền thống nghiên cứu mạnh, hàng đầu về khoa học cơ bản của đất nước” [4,5], và 

cũng là minh chứng thuyết phục cho chủ trương cần tăng cường và phát triển các NNC 

trong các trường đại học là chủ trương hoàn toàn đúng đắn. 

Mặc dù thực tế các NNC ở các trường đại học ở Việt Nam đã hình thành và phát 

triển, nhưng những nghiên cứu bài bản, mang tính học thuật về NNC, như một đối tượng 

của khoa học quản lý và quản lý giáo dục ở trong nước chưa nhiều.     

Trong luận văn của mình, tác giả Đào Minh Quân [8] đã đưa ra những kết luận về 

việc để hình thành và phát triển các NNC, đặc biệt là các NNC có tầm ảnh hưởng khu 

vực và quốc tế quan trọng là các yếu tố: “có được nhà khoa học đầu đàn có kiến thức 

chuyên môn sâu, có kiến thức tổng hợp liên ngành, đủ sức huy động các nhà khoa học, 

đặc biệt là những nhà khoa học trẻ, NCS, tham gia vào các hoạt động khoa học; có sự 

định hướng khoa học đúng, phù hợp với xu hướng quốc tế và phục vụ thiết thực cho sự 

phát triển của Việt Nam; có môi trường khoa học thuận lợi; có quan hệ hợp tác tốt với 

các tổ chức trong và ngoài nước, huy động được các nguồn lực hỗ trợ từ chính các tổ 

chức này; sự tự nguyện của các thành viên”. Trên cơ sở luận văn này, tác giả Đào Minh 

Quân đã phát triển thành luận án tiến sĩ, với nội dung chính của luận án là nghiên cứu vai 

trò của NNC để thúc đẩy tiềm lực KHCN trong lĩnh vực KHXH Nhân văn ở Đại học 

Quốc gia Hà Nội. Tác giả chưa nghiên cứu sâu về các NNC trong các lĩnh vực khác, cũng 

như chưa đề ra mục tiêu nghiên cứu thúc đẩy chất lượng NCS qua hoạt động của các 

NNC. 

Từ những tổng quan trên đây cho thấy kinh nghiệm và thực tiễn của một số 

trường đại học lớn định hướng nghiên cứu ở Việt Nam, là trong quá trình xây dựng 

các NNC : từ quá trình hợp tác của 1-2 nhà khoa học, cho đến hình thành NNC nhỏ, 

tiềm năng, nhờ được chăm lo và phát triển, đã hình thành các NNC mạnh, có tính liên 

trường, liên quốc gia, liên ngành, đa lĩnh vực [4,5,57] và thậm chí có những kết quả 

nghiên cứu và đào tạo không thua kém các NNC mạnh của nước ngoài [58]. Do vậy, 

đề tài còn có mục tiêu và nội dung quan trọng là nghiên cứu cơ chế hình thành (cũng 

như tan rã) của các NNC, cũng như sự khác biệt giữa Việt Nam và thế giới trong việc 

xây dựng và phát triển các NNC để có chính sách thúc đẩy và hỗ trợ cho các NNC 

một cách phù hợp và hiệu quả.  

14.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa 

lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định 
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hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài) 

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định hoạt động khoa học là một trong 

những nội dung then chốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; là một trong 

những vấn đề cốt lõi trong công cuộc xây dựng đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn phát triển của đất nước, từ năm 2001 – 2005, 

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định “phát triển khoa học và công nghệ cùng với phát 

triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của khoa học 

xã hội và nhân văn trong việc giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn, dự báo các xu thế 

phát triển tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trƣơng, chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng con người, phát huy những di sản văn hoá dân tộc, sáng tạo 

những giá trị văn hoá mới của Việt Nam” [58, tr.112]. Điều này được tiếp tục khẳng định 

trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010 ban hành 

kèm theo quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ; hay trong Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 

2011-2020, tại Mục 4/Quan điểm, mục tiêu và các định hướng ưu tiên nhằm phát triển 

bền vững giai đoạn 2011-2020, có chỉ ra định hướng ưu tiên: “nâng cao chất lượng giáo 

dục và đào tạo để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp thích hợp với yêu cầu của sự 

phát triển đất nước, vùng và địa phương”, trong đó chỉ ra hai nội dung chính: đổi mới cơ 

bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công 

nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề, đào tạo nhân lực cho phát triển 

kinh tế tri thức; một trong những mục tiêu của đề tài này là nâng cao chất lượng đào tạo 

NCS thông qua hoạt động NCKH, tích hợp giữa đào tạo với nghiên cứu là phù hợp và có 

ý nghĩa thiết thực, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Hai là, Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 

2011-2020, tại mục 1, mục 2/ Mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ, trong đó chú 

trọng đến mục tiêu “Đến năm 2020, hình thành 60 tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ năng lực giải quyết những vấn đề trọng yếu 

quốc gia đặt ra đối với khoa học và công nghệ; 5.000 doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ; 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao”; và tại 

mục 1/ Định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ, “Tiếp tục đổi mới cơ 

bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học và công 

nghệ”; trong đó chú trọng “Tái cấu trúc và quy hoạch lại hệ thống tổ chức khoa học và 

công nghệ quốc gia theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lặp và 

phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các ngành, lĩnh vực và 

vùng kinh tế” và “Khuyến khích, hỗ trợ hình thành, phát triển các tổ chức nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế. 
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Phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu từ các trường đại học, 

viện nghiên cứu”. Vì vậy, việc nghiên cứu để đề xuất các giải pháp thúc đẩy các NNC 

trong các trường đại học trong đề tài này để từ đó nâng cao tiềm lực KHCN của các cơ sở 

đào tạo là phù hợp với chủ trương và chiến lược phát triển KHCN của Đảng và Nhà nước. 

Ba là, như phần tổng quan trên đây đã cho thấy thực tiễn đã chứng minh vai trò 

quan trọng, then chốt của các NNC trong hoạt động KHCN của các trường đại học, viện 

nghiên cứu, và có tác động tích cực trở lại với hoạt động đào tạo trong nhà trường, đặc 

biệt trong đào tạo NCS. 

Các trường đại học nghiên cứu, công tác nghiên cứu khoa học luôn được gắn kết 

chặt chẽ với đào tạo. Đào tạo thông qua nghiên cứu và nghiên cứu khoa học để tiếp cận 

đỉnh cao của trí thức, từ đó quay trở lại đào tạo với chất lượng cao, trình độ cao. Sự hình 

thành các NNC trong các trường đại học như một lẽ tự nhiên và tất yếu. Chính vì vậy, 

danh tiếng của các trường đại học lớn trên thế giới thường được gắn với tầm vóc các 

công trình khoa học và tên tuổi của các nhà khoa học lớn. Nhà khoa học muốn phát triển 

được ý tưởng khoa học, xây dựng trường phái học thuật của mình hoặc giải quyết một 

vấn đề khoa học liên ngành phải thiết lập được nhóm cộng sự và học trò, tức là phải xây 

dựng được NNC. 

Các NNC 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 xemina khoa học, hướng dẫn nghiên 

cứu sinh (NCS)... NNC có thể thu hút các nhà khoa học 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 để tập trung trí tuệ và sức lực giải quyết một vấn đề có tính liên ngành. Hơn nữa, 

khi NNC đã đủ mạnh về nhân lực, cơ sở vật chất và các nguồn lực khác, khi có kết quả 

nghiên cứu tốt có thể xây dựng các chương trình đào tạo mới.  

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

của cả hoạt động đào tạo trong các trường đại học. Vì chỉ có xây dựng được các NNC 

mạnh mới có tế bào KHCN mạnh, mới đủ sức góp phần giải quyết những vấn đề khoa 

học đỉnh cao của ngành và những nhiệm vụ KHCN quan trọng của đất nước. 

          Trên thực tế, việc xây dựng và thúc đẩy các NNC đã được nhiều trường đại học của 

Việt Nam quan tâm, như hai Đại học Quốc gia, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Y Hà Nội, 

Học Viện Quân Y, Học Viện KTQS, Học Viện Nông nghiệp,...và ngay cả các đại học 

mới và còn trẻ như ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Duy Tân, ĐH Nguyễn Tất Thành,... Nhờ 

vậy, số lượng công bố quốc tế và trích dẫn của các đại học này trong những năm gần đây 

luôn rất cao, thuộc hạng top đầu của Việt Nam, từ đó nâng cao chất lượng, uy tín trong 

học thuật của nhà trường và có sức hút tuyển sinh tốt. Từ bài học của Học Viện Nông 

nghiệp Việt Nam cho thấy [55] các NNC đã tạo nên những đột phá trong khoa học công 

nghệ của Học viện. Với những cơ sở chưa có NNC, đã xây dựng và bồi dưỡng người thủ 

lĩnh NNC từ các nhà khoa học trẻ, tài năng [56]. 
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Tuy nhiên, hiện nay Nhà nước chưa có chính sách đầu tư cho các NNC. Trong khi 

kinh nghiệm các nước ngay gần Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc lại 

hết sức chú trọng đầu tư cho các giáo sư gắn với các PTN và NNC. Vậy với Việt Nam, để 

tăng cường tiềm lực KHCN cho các trường đại học, vai trò và vị trí của NNC nên được 

thể hiện thế nào trong nhà trường? Trong quá trình đào tạo NCS? Chính vì vậy Đề tài này 

đề ra mục tiêu nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của các NNC ở các trường đại học 

Việt Nam, những yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của NNC, những điểm khác 

biệt so với nước ngoài, từ đó đề ra các tiêu chí, mô hình để có chính sách đầu tư phù hợp 

cho các NNC. 

Bốn là, các NNC phát triển rất phong phú và đa dạng, đặc biệt với thời đại cách 

mạng 4.0, tốc độ phát triển KHCN và hội nhập quốc tế nhanh chưa từng có, cần có 

nghiên cứu để dự báo và phân loại các NNC một cách khoa học, để vừa thúc đẩy tiềm lực 

KHCN và nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó có đào tạo NCS của các trường đại học 

một cách khả thi, nhưng đồng thời cũng thông qua các NNC mạnh, các NNC quốc tế để 

tập hút đội ngũ và thu hút nguồn lực, nhằm giải quyết những nhiệm vụ KHCN mới, đột 

phá, tiếp cận trình độ và chuẩn mực quốc tế trong đào tạo cũng như NCKH. 

Từ sự phát triển khách quan và biện chứng của các NNC trong các cơ sở giáo 

dục đại học ở nước ta, những năm gần đây còn xuất hiện thuật ngữ “Nhóm nghiên cứu 

mạnh”. Từ NNC đến NNC mạnh là cả một chặng đường. Một minh chứng cụ thể là ở 

ĐHQGHN: Có thể thấy ĐHQGHN cũng là đơn vị tiên phong trong cả nước ban hành 

những chính sách cụ thể để phát hiện và hỗ trợ các NNC mạnh. Ngay từ năm 2013, 

Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành văn bản 1409/HD-KHCN ngày 08/5/2013 hướng 

dẫn xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu trọng điểm và các NNC mạnh 

ở ĐHQGHN. Căn cứ các tiêu chí đã quy định, đến nay, ĐHQGHN đã có quyết định 

công nhận 27 NNC mạnh [51].  

Năm 2014, Bộ KHCN cũng đã ban hành Thông tư 37/BKHCN ban hành tháng 

12/2014 quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản được Quỹ Nafosted tài trợ, trong đó 

nêu những nội dung cơ bản về tiêu chuẩn NNC mạnh. 

Như vậy đến nay, trong cả nước mới chỉ có 2 cơ quan có văn bản chính thức đề 

cập đến tiêu chí của các NNC mạnh và có chính sách cụ thể để hỗ trợ cho các NNC mạnh 

là Quỹ Nafosted và ĐHQGHN. 

 Theo GS Nguyễn Đức Chiến [56] thì việc ra đời của NNC mạnh là vấn đề mới 

của khoa học Việt Nam nên việc đầu tư để hình thành NNC mạnh cần được xem xét ở 

nhiều khía cạnh, nhiều góc độ. Thứ nhất, theo Thông tư 37, thành phần NNC mạnh ngoài 

trưởng nhóm có công bố trên tạp chí ISI uy tín trong vòng 5 năm trở lại đây còn có ít nhất 

hai thành viên chủ chốt khác cũng đáp ứng được yêu cầu đó, tức là từng làm chủ nhiệm 

đề tài của Quỹ. NNC mạnh phải có hướng nghiên cứu lâu dài và có chiến lược phát triển 

hướng nghiên cứu đó theo từng giai đoạn, chứ không phải thực hiện nghiên cứu một cách 

ngẫu nhiên. Thứ hai, một NNC mạnh có hướng đi lâu dài đã tốt nhưng nó cũng cần tập 

hợp được nhân lực có đủ khả năng giải quyết được vấn đề đó. Việc kết nối các thành viên 
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trong công việc cần khoa học, có sự phân công nhiệm vụ thật rõ ràng bởi muốn cho ra 

được một bài báo chất lượng tốt thì phải có kế hoạch làm việc rõ ràng, trong đó quy định 

rõ những ai làm công đoạn gì, nó hoàn toàn khác so với một NNC thông thường, nhiều 

khi là trưởng nhóm đảm trách phần lớn công việc với sự hỗ trợ của một vài học viên, 

nghiên cứu sinh. Thứ ba, để NNC mạnh có thể giải quyết được những vấn đề lớn thì thời 

gian thực hiện đề tài phải đủ dài. Trước đây, Quỹ quy định thời gian thực hiện các đề tài 

do Quỹ tài trợ thường là hai đến ba năm (thông thường là hai năm). Hai năm là quãng 

thời gian phù hợp với các đề tài lý thuyết, còn trong lĩnh vực thực nghiệm hai năm thực 

hiện đề tài thì rõ ràng là rất ít để nghiên cứu vấn đề nào đó thật sâu và có được những kết 

quả thật tốt. Ví dụ trong ngành khoa học vật liệu, chỉ cần chụp ảnh vật liệu nghiên cứu 

trên kính hiển vi điện tử quét (SEM) là có được kết quả đạt yêu cầu, nhưng nếu nâng cao 

yêu cầu hơn cần chụp ảnh trên kính hiển vi điện tử truyền qua có độ phân giải cao 

(HRTEM) chẳng hạn, việc đó cũng cần có thời gian thực hiện. Thứ tư là vấn đề quyền lợi 

của những người tham gia NNC mạnh. Đây là vấn đề hết sức tế nhị, bởi dù là nhóm mạnh 

thì quyền lợi mà mọi thành viên được hưởng vẫn theo quy chế chung, ví dụ như tính 

điểm chủ nhiệm đề tài thì chỉ có một người được hưởng điều này, các thành viên chủ chốt 

khác không được hưởng điều đó. Và cuối cùng, trưởng NNC mạnh phải chịu áp lực rất 

nặng nề. Bản thân anh đã có sản phẩm nghiên cứu tốt với NNC trước đây, nhưng nay là 

NNC mạnh thì sản phẩm đầu ra của anh phải có chất lượng cao hơn hẳn, không chỉ đáp 

ứng yêu cầu của hội đồng khoa học mà còn là danh dự của anh trước cộng đồng khoa 

học. Đánh giá ở góc độ một nhà nghiên cứu, ông cho rằng chính các nguyên là lý do 

để giải thích tại sao đến nay (5/2018) mới chỉ có ba NNC đăng ký NNC mạnh: nhóm 

về khoa học vật liệu của GS. TS Nguyễn Văn Hiếu (Viện ITIMS, Đại học Bách khoa 

Hà Nội), nhóm về Toán học của GS. TS Phan Quốc Khánh (Đại học Quốc tế, Đại học 

Quốc gia TPHCM) và nhóm về Y sinh của PGS. TS Hoàng Văn Tổng (Học viện Quân 

y).  

Từ đó chúng ta thấy: các NNC được hình thành và phát triển ở các mức độ khác 

nhau, và muốn hỗ trợ để thúc đẩy phát triển các NNC chúng ta cần có sự phân biệt rõ 

ràng. Do vậy, đề tài này đề ra mục tiêu và nội dung nghiên cứu để đề xuất các tiêu chí 

cũng như chính sách với các NNC (nói chung, ở các cơ sở đào tạo), cũng như xác định 

tiêu chí và chính sách với các NNC mạnh (với lực lượng mạnh hơn, yêu cầu về công 

bố quốc tế, sản phẩm KHCN nhiều hơn, nguồn nhân lực cần thu hút đông và mạnh 

hơn và cũng để có chính sách đầu tư lớn hơn), và xa hơn là các NNC quốc tế (có sự 

tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước, có kết quả nghiên cứu và tầm ảnh 

hưởng xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện 

nay).  

Như vậy việc phân loại, xác định mô hình cũng như các tiêu chí với từng loại 

NNC cũng sẽ là nội dung quan trọng mà đề tài này đặt ra phải nghiên cứu và luận giải 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

Năm là, NNC là nhân tố trực tiếp nâng cao xếp hạng đại học. 
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Hiện nay xếp hạng đại học để khẳng định uy tín và chất lượng trường đại học là xu 

thế hội nhập của thế giới. 

Tác giả Nguyễn Đình Đức [4] đã tổng kết “một trong những vai trò quan trọng của 

trường đại học là chuyển giao tri thức, đưa những kết quả nghiên cứu mới về khoa học và 

công nghệ của nhà trường phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. NNC có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc triển khai từ nghiên cứu 

đến chế thử, thúc đẩy sự ra đời của các phát minh, sáng chế và sản phẩm mới trong 

trường đại học. Việc xây dựng các NNC là nhu cầu tất yếu của các trường đại học, đặc 

biệt là các đại học định hướng nghiên cứu” và khẳng định “một trong những giải pháp để 

nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu, cũng như nâng 

cao xếp hạng của trường đại học là phải xây dựng và phát triển được các NNC mạnh, đào 

tạo được đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ và năng lực nghiên cứu khoa học tốt, có 

tâm huyết và kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo”.  

Trong một thập kỷ vừa qua, có thể nói việc xếp hạng đại học toàn cầu đã đặt ra áp 

lực rất lớn lên tất cả các trường đại học trên thế giới, trong đó có hệ thống giáo dục đại 

học Việt Nam. Chính phủ nhiều nước coi các trường đại học đẳng cấp quốc tế là biểu 

tượng cho sự giàu mạnh và niềm tự hào quốc gia.  

Hiện nay, trên thế giới có nhiều bảng xếp hạng đại học trong đó có 3 bảng xếp 

hạng được nhiều người quan tâm nhất: Bảng xếp hạng World University Rankings do 

Tạp chí Times Higher Education (Anh) hợp tác với Thomson Reuters bình chọn (gọi tắt 

là bảng THE), THE xếp hạng 400 đại học thế giới (Top 400); Bảng xếp hạng Academic 

Ranking of World Universites do Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) đánh 

giá (gọi tắt là bảng Thượng Hải), bảng này xếp hạng 500 đại học thế giới (Top 500); 

Bảng xếp hạng World University Rankings do Công ty Quacquarelli Symonds (Anh) 

bình chọn (gọi tắt là bảng QS). QS có 3 bảng xếp hạng riêng: Bảng thứ nhất là xếp hạng 

600 đại học thế giới, bảng thứ hai là xếp hạng 300 đại học châu Á, bảng thứ ba xếp hạng 

300 đại học Mỹ - Latinh. Các bảng này sử dụng những tiêu chí khác nhau với những 

trọng số khác nhau để đánh giá và xếp hạng đại học. Các tiêu chí này kết hợp và tương 

tác lẫn nhau hướng tới mục tiêu sản xuất ra 3 nhóm sản phẩm chính của một đại học đẳng 

cấp quốc tế gồm: 

+ Sinh viên tốt nghiệp với trình độ cao, có khả năng làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. 

+ Kết quả nghiên cứu đỉnh cao, thể hiện qua số lượng bài báo quốc tế, sách chuyên 

khảo, bằng phát minh, sáng chế. 

+ Kết quả chuyển giao tri thức và công nghệ để giải quyết những vấn đề lớn hoặc 

đóng góp cho đất nước. 

Tất cả các bảng xếp hạng này đều coi kết quả NCKH và công bố quốc tế là nhân tố 

quan trọng quyết định xếp hạng đại học. Tiêu chí NCKH được gắn trọng số cao.  Bởi lẽ, 

thứ nhất, nghiên cứu khoa học là để phát triển khoa học và tri thức. Đại học nghiên cứu là 

nơi sản xuất ra tri thức khoa học. Thứ hai, việc nghiên cứu của Đại học có ảnh hưởng tích 

cực đối với việc giảng dạy và học tập. Nghiên cứu làm tăng chất lượng cho giảng dạy, đưa 
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vào giảng dạy những hiểu biết mới, tri thức mới. Thứ ba, nghiên cứu phục vụ cho công tác 

đào tạo bậc sau đại học, nâng cao chất đào tạo tiến sĩ, tăng số lượng và chất lượng của các 

công bố khoa học – quyết định đến sự sống còn của một đại học. Tất cả các yếu tố đó đều 

được thực hiện thông qua hoạt động của các NNC. 

Chính vì vậy, việc triển khai các nghiên cứu về NNC trong trường đại học có ý 

nghĩa khoa học và thực tiễn. Việc xây dựng các NNC mạnh trong các trường đại học 

chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thiết thực triển khai đổi mới 

giáo dục đại học một cách căn bản và toàn diện theo hướng chất lượng, hiệu quả và 

hội nhập với các chuẩn mực quốc tế. Vì vậy việc nghiên cứu mô hình và giải pháp để 

xây dựng NNC mạnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Tiến sĩ và năng lực nghiên 

cứu, công bố quốc tế của các trường Đại học Việt Nam mang tính cấp thiết, phải thực 

hiện ở tầm quốc gia, nhằm góp phần thúc đẩy, đưa giáo dục Việt Nam, các trường đại 

học Việt Nam hội nhập và tiến kịp cùng giáo dục đại học của thế giới. 

Sáu là, phát triển các NNC để nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ.   

Chất lượng TS và năng lực nghiên cứu khoa học được biểu hiện qua nhiều mặt 

khác nhau, mà một trong những chỉ số được thế giới lựa chọn để đánh giá là việc công bố 

các kết quả nghiên cứu, số lượng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, 

có trong danh mục của Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information – 

ISI). Theo như tác giả Nguyễn Tấn Đại [34], “không ai có thể công bố quốc tế mà không 

cần được học hành một cách chuẩn mực ở trình độ TS hoặc với sự hướng dẫn của một 

người có trình độ TS quốc tế. Vì vậy, để tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và 

công bố quốc tế, không có cách nào khác ngoài việc phải liên tục và liên tục đầu tư cho 

nghiên cứu, đào tạo ngày càng nhiều hơn nữa lực lượng TS trẻ theo chuẩn mực thế giới”. 

Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng đào tạo TS không đâu khác chính là việc cần thiết 

trước tiên phải nâng cao chất lượng NCKH của đội ngũ.  

Theo Quy định mới về chuẩn chức danh GS và PGS, công bố quốc tế là yêu cầu 

bắt buộc. NNC chính là môi trường học thuật để đội ngũ cán bộ khoa học thực hiện được 

yêu cầu đó. Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ 

mới, trong đó yêu cầu về công bố quốc tế là một trong những yêu cầu bắt buộc với NCS. 

Như vậy yêu cầu chất lượng đội ngũ ngày càng cao, ngày càng tiếp cận tới chuẩn mực 

của quốc tế. Để làm được điều đó, cán bộ khoa học và NCS phải làm việc trong các 

NNC. NNC có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giáo dục đại học – là cầu nối gắn 

kết đào tạo với nghiên cứu, thông qua hoạt động của NNC tạo nên những giá trị gia tăng của 

các trường đại học. Chính vì vậy, Đề tài này đề ra một trong những mục tiêu và nội dung là 

nghiên cứu để có cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất các chính sách, quy định nhằm hỗ trợ 

đào tạo NCS, để NCS được nghiên cứu và làm luận án trong các NNC, hay nói cách khác là 

thông qua các NNC để nâng cao chất lượng tiến sĩ ở Việt Nam. 

Ý nghĩa và vai trò của NNC được nêu lên và đề cập đến khá đầy đủ ở trong nước và ở 

nước ngoài. Tuy nhiên, NNC cũng là khái niệm khá mới mẻ với nhiều trường đại học Việt 

Nam, còn để ngỏ nhiều vấn đề cần được khảo sát, nghiên cứu, thảo luận và đánh giá chính 
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xác, đầy đủ trên cơ sở khoa học và thực tiễn như: Các nhân tố quan trọng nhất ở Việt Nam 

tác động đến hoạt động của NNC; các nguyên nhân hình thành (cũng như tan rã) của các 

NNC; quy mô, hiệu quả của kinh phí đầu tư cho các NNC; mô hình các NNC ở Việt Nam; 

vai trò của NNC trong hệ thống tổ chức đại học, trong hoạt động đào tạo tiến sĩ và tích hợp 

nghiên cứu với đào tạo trong các trường đại học ở Việt Nam; quy mô đầu tư và tác động của 

các chính sách của cơ sở giáo dục đại học và các cơ quan quản lý nhà nước tới hoạt động của 

NNC và quá trình đào tạo của NCS; các cơ chế tổ chức, hoạt động của các NNC liên đơn vị, 

liên quốc gia, và tổ chức đào tạo tiến sĩ thông qua các NNC theo các cơ chế nào, ... để từ đó 

có những quyết sách, giải pháp, chính sách phù hợp nhằm góp phần đổi mới giáo dục đại học 

Việt Nam, nhanh chóng hội nhập với thế giới. Những lý giải trên đây cho thấy sự cần thiết 

của việc triển khai thực hiện đề tài này. 

     Bảy là, bên cạnh hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, để các chính sách và đề 

xuất của Đề tài khả thi với điều kiện Việt Nam, cần được kiểm nghiệm trên thực tế. Do 

đó Đề tài cũng đề ra yêu cầu cần thông qua kiểm chứng trong hoạt động của các NNC cụ 

thể (vừa có hoạt động KHCN mạnh, vừa có đào tạo NCS mạnh) để qua đó hiểu rõ những 

thuận lợi, cũng như những khó khăn trong quá trình xây dựng và duy trì hoạt động của 

NNC, cũng như hoạt động gắn kết quá trình đào tạo NCS với hoạt động KHCN và các 

NNC trong điều kiện Việt Nam. Mặt khác yêu cầu của đề bài đặt ra yêu cầu trong quá 

trình thực hiện Đề tài phải hỗ trợ hoạt động cho 1 NNC, hỗ trợ đào tạo 3 NCS trong 

NNC này, để từ chỗ các NCS chưa có công bố quốc tế, nay qua môi trường NNC, có thể 

công bố đựoc 3 bài ISI (theo huớng chuyên môn của NNC), do vậy chúng tôi lựa chọn 01 

NNC của Truờng Đại học Công nghệ, ĐHQGHN để thí điểm thực hiện. Đó là NNC về 

Vật liệu và Kết cấu tiên tiến của GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Chủ nhiệm Đề tài. 

Chúng tôi chọn thí điểm thông qua NNC này vì những lý do sau đây : 

- NNC này có nhiều công bố quốc tế (trong vòng 5 năm liên tục từ 2013-2017 ổn 

định mỗi năm công bố từ 15-20 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI).  

- Trong 5 năm hoạt động từ 2013 đến nay, thành viên NNC được mời tham gia báo 

cáo khoa học tại nhiều HN quốc gia, quốc tế như : Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh. 

- Mặc dù ở Việt Nam 100%, nhưng NNC đã và đang đào tạo được nhiều NCS, từ 

2013 đến nay đã đào tạo được 3 tiến sĩ khi bảo vệ luận án đều có nhiều bài báo được 

đăng trên các tạo chí quốc tế ISI, và hiện đang đào tạo 9 NCS trong NNC, đã được Giám 

đốc ĐHQGHN ký Quyết định số 4045/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/10/2017 công nhận là 

NNC mạnh của ĐHQGHN. 

- NNC có uy tín quốc tế, có hợp tác quốc tế với nhiều nhà khoa học, các đối tác lớn, 

có uy tín của thế giới tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Anh Quốc, Úc, 

Canada, …và thu hút được các TS trẻ ở các trường đại học khác như ĐH Bách Khoa, 

Học Viện KTQS, ĐH Xây Dựng, ĐH Giao thông, ĐH KHTN, ĐH Việt Nhật,….tham gia 

NNC. Kỳ vọng thông qua quá trình thực hiện đề tài sẽ xây dựng mô hình NNC quốc tế 

thông qua mô hình hoạt động của NNC này. 
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Trong thời gian thực hiện đề tài này sẽ hỗ trợ NNC đẩy mạnh kết quả nghiên cứu và 

đào tạo NCS, tăng cường hợp tác và công bố quốc tế. Nội dung này như hoạt động thử 

nghiệm các đề xuất, giải pháp của đề tài, làm cơ sở thực tiễn – góp phần làm sáng rõ 

những cơ sở khoa học và kết quả nghiên cứu của đề tài, trên cơ sở đó có thể nhân rộng áp 

dụng các giải pháp cũng như mô hình trên quy mô toàn quốc. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

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

thành và phát triển các NCC ở Việt Nam 

1.1. Các khái niệm về NNC trong và ngoài nước, mô hình tổ chức của các NNC 

1.2. 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.  

1.3. Sự hình thành và phát triển các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam. 

1.4. Động lực cho sự hình thành (và tan rã) của các NNC 

1.5. Các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của NNC 

1.6. Hệ thống các văn bản, chính sách của Nhà nước và của các cơ sở giáo dục đại học về 

gắn kết đào tạo với NCKH  

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

nay 

2.1. Nghiên cứu thực trạng về NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay  

2.1.1. Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển NNC tiêu biểu trong một số lĩnh vực 

(do tính đặc thù liên quan đến đào tạo tiến sĩ và công bố quốc tế, đề tài này không khảo 

sát đánh giá các NNC trong lĩnh vực thể dục thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, an ninh - 

quốc phòng) 

2.1.2. Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển NNC trong lĩnh vực Khoa học tự 

nhiên: 3 NNC  

2.1.3. Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển NNC trong lĩnh vực công nghệ - Kỹ 

thuật: 3 NNC 

2.1.4. Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển NNC trong lĩnh vực Xã hội nhân 

văn: 3 NNC 

2.1.5. Nghiên cứu thực trạng xây dựng và phát triển NNC trong lĩnh vực Kinh tế - Luật: 3 

NNC 

2.1.6. Nghiên cứu đánh giá tác động của NNC đến việc nâng cao năng lực nghiên cứu và 

xếp hạng đại học 

2.1.7. Phân tích, so sánh, đánh giá các NNC ở các 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. 

2.1.8. Nghiên cứu, xác định các nhân tố chủ yếu tác động đến hiệu quả hoạt động của 

các NNC ở Việt Nam 

2.1.9.  Nghiên cứu chiến lược và chính sách phát triển các NNC của Nhà nước và của một 

số trường đại học ở Việt Nam  

2.2.  Nghiên cứu thực trạng đào tạo tiến sĩ hiện nay ở Việt Nam 

(do có tính đặc thù và liên quan đến công bố quốc tế, đề tài này không khảo sát đánh giá 

thực trạng đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực như  thể dục thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, an 

ninh - quốc phòng) 
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2.2.1. Nghiên cứu thực trạng đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên 

2.2.2. Nghiên cứu thực trạng đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ 

2.2.3. Nghiên cứu thực trạng đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực Xã hội nhân văn 

2.2.4. Nghiên cứu thực trạng đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực Kinh tế - Luật  

2.2.5. Phân tích, so sánh, đánh giá từ 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 chỉ ra 

những chính sách cần tác động đối với hoạt động đào tạo tiến sĩ ở từng lĩnh vực được 

khảo sát) 

2.3. 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 

2.3.1. Phân tích, đánh giá từ thực tiễn kết quả khảo sát trong các trường đại học 

 2.3.2. 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  

3.1. Kinh nghiệm đào tạo tiến sĩ của một số nước 

3.1.1. Kinh nghiệm đào tạo TS ở Hoa Kỳ, Canada 

3.1.2. Kinh nghiệm đào tạo TS ở Nhật Bản 

3.1.3. Kinh nghiệm đào tạo TS ở Hàn Quốc 

3.1.4. Kinh nghiệm đào tạo TS ở Pháp, Hà Lan và một số nước châu Âu 

3.1.5. Kinh nghiệm đào tạo TS ở Singapore và Trung Quốc 

3.1.6. Kinh nghiệm đào tạo TS ở Úc 

3.1.7. Kinh nghiệm đào tạo TS ở LB Nga và một số nước Đông Âu 

3.2.  Phân tích, nghiên cứu, đánh giá về hoạt động đào tạo TS của nước  ngoài.  Chính 

sách và bài học của các nước trong việc đào tạo tiến sĩ gắn với hoạt động nghiên cứu 

khoa học và NNC 

3.3. Phân tích, nghiên cứu các đặc trưng, tiêu chí, mô hình một số NNC của nước ngoài 

3.4. Phân tích, chỉ ra những mặt mạnh, hạn chế của nước ngoài (so với Việt Nam) trong 

việc xây dựng và phát triển các NNC và đào tạo NCS thông qua các NNC và những 

khuyến cáo, kinh nghiệm áp dụng cho các trường đại học Việt Nam. 

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

4.1. Nghiên cứu, đề xuất những yêu cầu mới đặt ra với đào tạo NCS ở Việt Nam hiện 

nay, từ đó có cơ sở để đề xuất giải pháp và chính sách, mô hình gắn đào tạo NCS với hoạt 

động nghiên cứu khoa học và NNC một cách phù hợp. 

4.2. Nghiên cứu, đánh giá những yêu cầu mới đặt ra với NNC và hoạt động khoa học 

công nghệ trong các trường đại học hiện nay (bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; tính 

liên ngành, liên lĩnh vực, liên quốc gia; gắn với thực tiễn; gắn với đào tạo tiến sỹ, xếp 

hạng đại học;...).      

4.3. Phân loại và xây dựng một số tiêu chí - mô hình NNC phù hợp với thực tế và đáp 

ứng nhu cầu đào tạo tiến sỹ chất lượng cao ở Việt Nam 
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       4.3.1. Tiêu chí – mô hình NNC cấp quốc tế  

       4.3.2 Tiêu chí NNC- mô hình NNC cấp quốc gia (Tính đến đặc thù từng lĩnh vực) 

       4.3.3. Tiêu chí – mô hình  NNC ở cơ sở đào tạo (Tính đến đặc thù từng lĩnh vực) 

4.4. Khảo sát, lấy ý kiến đánh giá về các tiêu chí - mô hình NNC 

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

NCC và nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam 

5.1.  Đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ phát triển các NNC 

5.1.1.  Giải pháp về cơ cấu, tổ chức  

5.1.2. Giải pháp về đầu tư nguồn lực (nhân lực, CSVC, PTN, KP,...) cho hoạt động theo 

từng mô hình của các NNC 

5.1.3. Giải pháp về hợp tác và phát triển (trong nước, quốc tế), gắn kết hoạt động của 

NNC với doanh nghiệp theo môn hình 4 nhà (Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học - 

NNC và doanh nghiệp) 

5.1.4. Cơ chế thúc đẩy, gắn kết NNC với hoạt động đào tạo nghiên cứu sinh 

5.1.5. Các giải pháp khác 

5.2. Đề xuất các giải pháp và chính sách nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ thông qua 

hoạt động của NNC 

5.2.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách gắn kết hoạt động của NCS với NNC (như tuyển 

NCS qua đề tài, NNC; tổ chức quản lý  hoạt động đào tạo NCS gắn với bộ môn, NNC; 

tăng cường năng lực nghiên cứu và công bố quốc tế cho NCS; đề xuất đổi mới một số 

điểm trong quy chế đào tạo tiến sĩ) 

5.2.2. Các giải pháp về tài chính (như đề xuất hỗ trợ học bổng cho NCS, hỗ trợ NCS 

tham gia hội nghị hội thảo trong và ngoài nước; tăng cường thực tập; đào tạo NCS theo 

hình thức hỗn hợp trong nước và quốc tế,...) 

5.2.3. Các giải pháp tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ (tham gia đào tạo và hướng 

dẫn NCS) như thực hiện hình thức đào tạo sau tiến sĩ (postdoc) cho các TS; bồi dưỡng 

các TS trẻ từng bước trở thành chuyên gia, PGS, GS, các nhà khoa học đầu ngành, đầu 

đàn thông qua mô hình NNC.   

5.3. Thí  điểm áp dụng nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ  qua thực tiễn hoạt động của 

01 NNC 

 Để minh chứng và có kinh nghiệm thực tiễn về tính khả thi và hiệu quả của việc 

nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ thông qua mô hình NNC (NCS đào tạo tại Việt Nam, 

có công bố quốc tế ISI), cũng như tính khả thi của các chính sách, giải pháp đề xuất, cần 

có áp dụng triển khai thử nghiệm trong thực tế. Vì vậy, song song với việc khảo sát, 

nghiên cứu về các NNC khác, trong thời gian thực hiện đề tài sẽ nghiên cứu và áp dụng 

các giải pháp thí điểm, hỗ trợ cho 01 NNC cụ thể. 

          Đề tài này chọn 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), 

nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và đào tạo NCS của nhóm và tăng cường hợp tác 

quốc tế, với yêu cầu đề ra là hỗ trợ đào tạo cho 03 NCS, mỗi NCS đều tối thiểu có 01 công 
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bố quốc tế trên các tạp chí ISI có uy tín (khi công bố, trong lời cảm ơn của các bài báo ISI 

này sẽ ghi rõ được hỗ trợ tài chính của đề tài này, và không nhận sự hỗ trợ của các đề tài 

khác).  

Sở dĩ chúng tôi chọn NNC của GS Nguyễn Đình Đức, Chủ nhiệm đề tài vì đây là 

NNC mạnh của Đại học Quốc gia Hà Nội và quá trình hình thành và phát triển của NNC 

này là một bài học hay, cần được nghiên cứu, tìm hiểu và nhân rộng ở các trường đại học 

ở Việt Nam. Từ một nhóm nghiên cứu rất sơ khai, ban đầu chỉ có thầy và 1-2 học trò, 

nhưng trong thời gian từ 2010 đến nay, GS Nguyễn Đình Đức – Chủ nhiệm đề tài đã xây 

dựng  nên một NNC mạnh, từ NNC đã thành lập PTN hiện đại theo mô hình mới ở Việt 

Nam, hoạt động như bộ môn nhưng có sự kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa 

học. Bằng sự kiên trì bền bỉ, niềm say mê nghiên cứu khoa học và sự phấn đấu nỗ lực, 

quên mình, Thầy và trò trong  NNC đã vững vàng, tự tin vươn lên tầm quốc tế từ nội lực. 

Trong vòng chưa đầy 10 năm, các thành viên của PTN đã và đang đào tạo hàng chục 

NCS, công bố hơn 200 bài báo khoa học, trong đó có hơn 100 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 tiếng Anh, sở hữu 1 bằng phát minh, 2 bằng sáng chế và tham gia trực tiếp đào 

tạo đầy đủ cả 3 bậc từ kỹ sư, thạc sĩ đến tiến sĩ.  Ngoài ra, NNC này cũng là nơi đào tạo 

ra nhiều tài năng trẻ, có nhiều công bố quốc tế như Trần Quốc Quân, Phạm Hồng Công, 

Vũ Thị Thùy Anh, Phạm Toàn Thắng, Phạm Đình Nguyện, ….Đến nay, PTN Vật liệu và 

Kết cấu tiên tiến đã được cộng đồng khoa học trong và ngoài nước biết đến và là niềm tự 

hào của Trường Đại học Công nghệ và Đại học Quốc gia Hà Nội. GS Nguyễn Đình Đức - 

Trưởng PTN cũng đã được mời tham gia vào hội đồng biên tập của nhiều tạp chí khoa 

học ở trong và ngoài nước, được mời làm chuyên gia nhận xét, phản biện cho hơn 50 tạp 

chí ISI có uy tín của quốc tế. NNC cũng là một trong những nòng cột tổ chức thành công 

các hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế của ngành như ICEMA 2010, 2012, 2014, 2016, 

ACCMS TM 2018,…và đến nay NNC và PTN đã và đang có quan hệ hợp tác bình đẳng, 

ngang tầm với các bộ môn, PTN và các nhà khoa học có uy tín trong các trường đại học 

hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh, Úc, Canada,…. như Đại học  Công 

nghệ Tokyo và Đại học Tổng hợp Tokyo (Nhật Bản), Đại học Tổng hợp Melbourne(Úc), 

Đại học Birmingham (UK),…và đã thu hút được nhiều tiến sỹ trẻ của các trường đại học 

lớn ở trong nước như Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, 

Trường Đại học Việt Nhật, Học Viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Đại học Xây dựng, 

Trường Đại học Giao thông vận tải,….cùng tham gia hợp tác nghiên cứu và đào tạo. Có 

thể thấy đây là NNC thành công, made in Vietnam 100%, vươn tầm quốc tế. 

Chúng tôi hy vọng qua thực tiễn vận hành hoạt động của NNC này, sẽ đúc rút ra 

các bài học hay, đề xuất các mô hình, chính sách và giải pháp thiết thực, khả thi với điều 

kiện Việt Nam để thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH thông qua NNC. 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài) 

1. Sưu tầm tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 
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Sưu tầm các tài liệu trong nước, dịch các báo cáo, tài liệu nghiên cứu nước ngòai có 

liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Cụ thể: 

- Sưu tầm, biên dịch một số các nghiên cứu về mô hình NNC, NNC mạnh. 

- Sưu tầm, biên dịch một số các nghiên cứu về hoạt động đào tạo tiến sĩ ở trong và 

ngoài nước. 

- Sưu tầm, biên dịch một số văn bản quy định khuyến khích, đầu tư nhằm hình thành 

và phát triển mô hình NNC trong các các trường đại học, tổ chức và quản lý hoạt 

động của NNC trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học, đặc biệt là gắn 

đào tạo tiến sĩ thông qua mô hình NNC.   

Tài liệu sưu tầm trong và ngoài nước có thể ở dạng bản cứng như sách, tạp chí; có 

thể ở dạng đĩa mềm như file dữ liệu, internet, đĩa CD... . dự kiến khoảng 500 trang tài 

liệu dịch. 

2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học 

A. Tổ chức 04 hội thảo, gồm: 

2.1. Hội thảo 1: Phát triển NNC trong các trường đại học: cơ sở lý luận, kinh nghiệm 

trong nước và quốc tế, thực trạng phát triển các NNC ở các trường đại học Việt 

Nam hiện nay 

- Thời gian: Tháng 11-12/2018 

- Địa điểm: Hà Nội 

- Số lượng đại biểu: 150 người 

-   Chủ đề: Phát triển NNC trong các trường đại học: cơ sở lý luận, kinh nghiệm trong 

nước và quốc tế, thực trạng các NNC hiện nay ở Việt Nam. 

- Mục đích: Thảo luận về cơ sở lý luận, thực trạng, vai trò của NNC trong đào tạo và 

NCKH; kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong việc hình thành và phát triển 

NNC; thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay;  

-  Yêu cầu: Nội dung hội thảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đảm bảo 

tính khoa học và thực tiễn.  

2.2. Hội thảo 2: Vai trò của các NNC trong việc nâng cao tiềm lực khoa học và nâng 

cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tại các trường đại học.  

- Thời gian: Tháng 04-05/2019 

- Địa điểm: Hà Nội 

- Số lượng đại biểu: 100 người 

- Chủ đề: Vai trò của các NNC trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng 

cao tiềm lực KHCN tại các trường đại học; Vai trò của NNC trong công tác hỗ trợ 

đào tạo và nâng cao chất lượng tiến sĩ hiện nay. 

- Mục đích: Thảo luận về vai trò của các NNC trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

khoa học tại các trường đại học; vai trò của NNC trong việc thúc đẩy công bố quốc 

tế, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo tiến sĩ hiện nay; những thuận 

lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để phát triển các NNC phù hợp 

với từng lĩnh vực và thúc đẩy gắn kết NNC với đào tạo. 
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- Yêu cầu: Nội dung hội thảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đảm 

bảo tính khoa học và thực tiễn.  

2.3. Hội thảo 3: Tiêu chí và mô hình hoạt động của NNC trong các trường đại học ở 

Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 

- Thời gian: Tháng 08-10/2019 

- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh 

- Số lượng đại biểu: 100 người 

- Chủ đề: Tiêu chí và mô hình hoạt động của NNC trong các trường đại học. 

- Mục đích: Thảo luận, xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý 

về tiêu chí và mô hình hoạt động của các NNC trong các trường đại học trong bối 

cảnh mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất các chính sách, đầu tư phù 

hợp cho từng loại NNC trong các lĩnh vực khác nhau; các giải pháp thúc đẩy việc 

hình thành và tập hợp đội ngũ để phát triển các NNC mới, nhằm tiếp cận các hướng 

nghiên cứu mới hiện đại; các NNC liên ngành, liên đơn vị, liên quốc gia.  

- Yêu cầu: Nội dung hội thảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đảm 

bảo tính khoa học và thực tiễn. 

2.4. Hội thảo 4: Các giải pháp, chính sách nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ và gắn 

kết đào tạo tiến sĩ với các NNC, với hoạt động của các bộ môn và PTN. 

- Thời gian: Tháng 01-02/2020 

- Địa điểm: Hà Nội 

- Số lượng đại biểu: 100 người 

- Chủ đề: Các giải pháp, chính sách nhằm gắn kết đào tạo NCS thông qua các NNC, 

bộ môn và PTN, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, thúc đẩy công bố quốc tế. 

- Mục đích: Xin ý kiến các nhà khoa học, nhà giáo, các nhà quản lý, các đơn vị đào 

tạo tiến sĩ về các giải pháp, chính sách nhằm gắn kết chặt chẽ đào tạo NCS với các 

NNC, bộ môn và PTN thông qua đó nâng cao chất lượng đào tạo TS, sửa đổi và 

điều chỉnh, hoàn thiện hơn Quy chế đào tạo tiến sĩ (cũng từ đào tạo NCS góp phần 

bổ sung nhân lực cho NNC; mở rộng quy mô, thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh 

của các NNC thông qua đào tạo NCS). 

-  Yêu cầu: Nội dung hội thảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đảm 

bảo tính khoa học và thực tiễn. 

B. Tổ chức các tọa đàm khoa học: Vì các NNC có những đặc thù khác nhau trong 

từng lĩnh vực (KHTN, CN-KT, XHNV, KT-Luật), khả năng và yêu cầu về công bố quốc 

tế với các NCS trong các lĩnh vực đó cũng khác  khác nhau, do đó để đưa ra các chính 

sách phù hợp và khả thi cho từng lĩnh vực, từng mô hình NNC cần có những tọa đàm với 

các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý của các trường đại học trong những lĩnh vực 

khác nhau, cụ thể như sau:  

 06 tọa đàm về tình trạng đào tạo và chất lượng TS;  nâng cao chất lượng đào tạo 

tiến sĩ qua hoạt động của các NNC trong các lĩnh vực khác nhau. 
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- Đại biểu: Trưởng phòng Đào tạo, phòng Đào tạo Sau đại học và các khách mời từ 

một số trường đại học. 

- Số lượng đại biểu: 20 người 

- Chủ đề: Thực trạng và chất lượng đào tạo TS; nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ 

qua hoạt động của NNC. 

 08 tọa đàm về các giải pháp, chính sách tạo dựng, hình thành, đầu tư phát triển các 

loại hình NNC trong các lĩnh vực khác nhau. 

- Đại biểu: Trưởng NNC và các thành viên trong NNC và một số đại biểu từ các 

trường đại học. 

- Số lượng đại biểu: 20 người 

- Chủ đề: Tiêu chí, các giải pháp, chính sách tạo dựng, hình thành, đầu tư phát triển 

các loại hình NNC. 

 06 tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo TS thông qua hoạt động của 

các NNC. 

- Đại biểu: Trưởng phòng Đào tạo, phòng Đào tạo Sau đại học, trưởng NNC các 

NCS, TS và các thành viên trong NNC trong quy mô Trường ĐHCN-ĐHQGHN. 

- Số lượng đại biểu: 20 người 

- Chủ đề: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo TS thông qua mô hình NNC, NNC 

mạnh. 

3. Khảo sát/điều tra thực tế trong nước 

- Mục đích: Đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học hiện nay; làm rõ 

vai trò của các NNC trong hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực nghiên cứu tại trường 

đại học thông qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển NNC tiêu 

biểu trong một số lĩnh vực. 

- Địa bàn điều tra/khảo sát nghiên cứu: được tập trung vào 3 vùng (Bắc, Trung, 

Nam) thông qua việc lựa chọn các trường đại học trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt 

Nam thực hiện đào tạo đại học các lĩnh vực (do có tính đặc thù và liên quan đến công bố 

quốc tế, đề tài này không khảo sát đánh giá thực trạng đào tạo tiến sĩ trong lĩnh vực như 

thể dục thể thao, âm nhạc, nghệ thuật, an ninh - quốc phòng): 

            + Khoa học tự nhiên: 3 NNC  

            + Công nghệ - Kỹ thuật: 3 NNC 

            + Xã hội nhân văn: 3 NNC 

            + Kinh tế  - Luật – Giáo dục: 3 NNC 

Cụ thể:  

     + Miền Bắc: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ, Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế, 

Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Bách Khoa Hà 

Nội, Học Viện Kỹ thuật Quân sự. 

           + Miền Trung: Đại học Đà Nẵng 

           + Miền Nam: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất 
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Thành 

- Trong quá trình khảo sát thực địa, ngoài tổ chức các cuộc tọa đàm nêu trên, còn 

thực hiện những hoạt động chủ yếu sau đây:  

 + Phỏng vấn sâu với Trưởng NNC, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Đào tạo – 

Sau đại học, các NCS, TS, các thành viên NNC, với 500 cuộc phỏng vấn sâu. 

  + Điều tra phiếu tại các trường ĐH nói trên với số lượng: 1000 phiếu  

  + Thảo luận nhóm: thực hiện 45 cuộc thảo luận nhóm ở các trường ĐH với quy mô 

6-8 người/nhóm. 

- Phương pháp khảo sát: phỏng vấn sâu, điều tra phiếu, tổ chức tọa đàm. 

4. Đánh giá thực trạng hiện tại, tham gia hỗ trợ hoạt động và đánh giá kết quả hoạt 

động từ thực tế của NNC được chọn để áp dụng thí điểm nâng cao chất lượng đào 

tạo tiến sĩ  

      Mục đích: Đánh giá, phân tích thực trạng của NNC; trong suốt quá trình, nhóm thực 

hiện đề tài sẽ đồng hành, tư vấn và hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo NCS của 

NNC này để thông qua thực tế hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong việc xây 

dựng NNC cũng như trong việc tích hợp hoạt động của NNC với luận án của NCS trong 

hoàn cảnh thực tế của Việt Nam hiện nay, từ đó có những đề xuất khả thi nâng cao hiệu 

quả hoạt động của NNC và chất lượng đào tạo tiến sĩ.  

Địa bàn, phạm vi: Nhóm nghiên cứu về Vật liệu và Kết cấu tiên tiến của Trường 

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội do GS Nguyễn Đình Đức làm Trưởng 

NNC. 

Nội dung khoa học sẽ thực hiện của NNC thí điểm: NNC sẽ tập trung nghiên cứu về 

vật liệu tiên tiến FGM và nano FGM và sự ổn định cũng như các đáp ứng phi tuyến tĩnh 

và động lực học của các kết cấu (tấm, vỏ) làm từ các vật liệu này. Đây là những vật liệu 

thông minh, khác với các vật liệu truyền thống. Chúng có tính năng cơ học và vật lý 

không phải là hằng số như các vật liệu truyền thống, mà biến đổi (biến thiên qua chiều 

dày kết cấu, hoặc phụ thuộc nhiệt độ,...). Những vật liệu như vậy có độ bền và khả năng 

chịu lực cơ học và nhiệt độ cao, với thành phần cơ bản là thép và gốm (FGM), hoặc nền 

polymer và sợi nano các bon,...  các vật liệu thông minh này sẽ là những vật liệu được 

ứng dụng mạnh mẽ trong công nghiệp, chế tạo máy, năng lượng,...  

Nội dung triển khai các hoạt động của NNC thí điểm: Để đào tạo tiến sĩ và đạt được 

có công bố quốc tế trong lĩnh vực nói trên, NNC phải triển khai các hoạt động sau đây: 

i) Tìm, tra cứu tài liệu; dịch, nghiên cứu các tài liệu, bài báo đã công bố của các tác 

giả, các nhà khoa học trong nước và quốc tế xem cộng đồng khoa học đã nghiên cứu đến 

đâu, đạt kết quả như thế nào để NNC tiếp cận và phát hiện những nội dung khoa học mới 

cần giải quyết. 

ii) Thiết lập được các phương trình cơ bản mô tả cân bằng, hoặc phương trình chuyển 

động để nghiên cứu ổn định, dao động của kết cấu FGM và nano FGM chịu các tải trọng 

cơ học, nhiệt độ. 

iii) Sử dụng các phương pháp giải tích, phương pháp số, PTHH để xác định các tải tới 
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hạn, các đáp ứng phi tuyến, hoặc các tần số dao động riêng, các đáp ứng động lực học 

của kết cấu.  

iv) Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố hình học, cơ học, vật lý, các tải trọng (tĩnh 

hoặc động, điện, nhiệt độ,...) lên các đáp ứng phi tuyến. Phân tích các kết quả nhận được. 

v) So sánh, đối chiếu, kiểm chứng các kết quả nhận được bằng thực nghiệm, hoặc 

bằng cách so sánh kết quả nhận được với các kết quả của các tác giả khác đã công bố. 

vi) Viết bài bằng tiếng anh, gửi đăng trên các tạo chí quốc tế; Sau khi nhận được ý 

kiến phản biện , góp ý của các chuyên gia quốc tế phải sửa bài, nghiên cứu để phúc đáp 

trả lời các phản biện. 

Hoạt động: Tổ chức các hoạt động thường xuyên của NNC; tổ chức các seminar để 

thảo luận, nhận các góp ý, bình luận về các kết quả nghiên cứu trong NNC, với các đồng 

nghiệp trong và ngoài trường để hoàn thiện các kết quả nhận được. 

Quan hệ hoạt động của các thành viên NNC và các thành viên thực hiện đề tài:  

       Các thành viên chủ chốt của đề tài như GS Nguyễn Đình Đức, TS Vũ Thị Thùy Anh, 

TS Trần Quốc Quân,...vừa tham gia đề tài này (về NNC, trong lĩnh vực quản lý giáo dục, 

khoa học quản lý) cũng lại là những thành viên chủ chốt của NNC chuyên môn về vật 

liệu và kết cấu tiên tiến này, lại trực tiếp hướng dẫn NCS thực hiện luận án và các nội 

dung nghiên cứu như trên đã đề ra, do đó sẽ hơn ai hết thấu hiểu nhất những thuận lợi, 

khó khăn cũng như những chính sách và cơ chế cần ban hành hoặc sửa đổi trong quá 

trình triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng đào tạo NCS thông qua NNC, cũng 

như các chính sách cần sửa đổi hoặc cần ban hành để kiến tạo cho các NNC ngày càng 

phát triển; Thông qua nội dung này các đề xuất và kiến nghị của đề tài sẽ có  cơ sở khoa 

học và thực tiễn, được trải nghiệm trên thực tế, do vậy các đề xuất kiến nghị sẽ khả thi và 

có tính thuyết phục cao.   

- Yêu cầu sản phẩm cần đạt: Góp phần đào tạo 3 NCS và công bố 3 bài báo ISI, 

cùng báo cáo về kết quả thực hiện thí điểm ở NNC. 

18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến 

sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết 

tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng) 

     18.1. Cách tiếp cận: 

- Tiếp cận hệ thống: Tiếp cận các vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tài 

liệu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, đối tượng áp dụng… vừa có tính hệ thống để đảm 

bảo tính khách quan, toàn diện và khả năng khái quát vừa có tính thống nhất trong đa 

dạng để đảm bảo khả năng phân tích sâu, áp dụng cho lĩnh vực và loại hình cơ sở giáo 

dục đại học có quan tâm riêng. 

- Tiếp cận liên ngành: Xây dựng NNC nhằm nâng cao chất lượng đào tạo TS không 

chỉ giới hạn trong ngành nghề nào, mà cần cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực. Ngòai ra, 

trước xu thế phát triển của thế giới, với nền công nghiệp 4.0 là một ngành kinh tế mới, 

trong đó lực lượng sản xuất gắn với sự tích hợp của nhiều lĩnh vực, nhiều công nghệ; 
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phương thức sản xuất, làm việc; phương thức kinh doanh và quan hệ trong sản xuất, kinh 

doanh đều thay đổi theo hướng cá thể hóa nhu cầu của người dùng trên nền tảng toàn cầu 

hóa cao độ. Nhiều ngành nghề phi truyền thống có tính liên ngành cao xuất hiện. Tiếp 

cận này cần phải được áp dụng triệt để, một mặt để tránh các phân tích, đoán nhận phiến 

diện, mặt khác để quan tâm huy động một đội ngũ các nhà khoa học liên ngành, từ nhiều 

đơn vị, lĩnh vực tham gia giải quyết các nội dung nghiên cứu của đề tài. 

- Tiếp cận kế thừa - phát triển - áp dụng: Kỳ vọng nghiên cứu để phát hiện những 

vấn đề khoa học mới của đề tài này không phải là mục đích cuối cùng, ngược lại mục tiêu 

khái quát đầy đủ, đúng đắn các hiểu biết và nhận thức về tầm quan trọng của việc hình 

thành các NNC trong các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, để 

hướng tới khả năng nhân rộng mô hình này cho các trường đại học của Việt Nam nhằm 

nâng cao vị thế của Việt Nam trong các bảng xếp hạng chất lượng giáo dục trên thế giới 

mới là mục đích cuối cùng của đề tài. Đây cũng là phương thức đảm bảo tính lan tỏa, phổ 

biến các kết quả nghiên cứu của đề tài đến các đối tượng quan tâm. 

- Tiếp cận hội nhập về quản trị và đo lường: Phương pháp và bộ chỉ số đo lường, 

đánh giá, xếp hạng các trường đại học luôn đồng hành và phản ánh khá toàn diện xu thế 

phát triển của các đặc trưng và chất lượng của các trường đại học. Do đó, tiếp cận này 

cũng sẽ được áp dụng để vừa ủng hộ và vừa kiểm chứng các luận điểm nghiên cứu lý 

luận. Tiếp cận này không chỉ áp dụng về các tiêu chí đánh giá mà cả các chỉ số có tính 

hội nhập quốc tế cao. Đây là quan điểm cơ bản, đảm bảo tính bền vững cho việc áp dụng 

các sản phẩm nghiên cứu của đề tài trong chiến lược phát triển của các trường đại học. 

- Tiếp cận người dùng: Sản phẩm của đề tài không chỉ hướng đến việc tư vấn cho 

các nhà khoa học trong việc nhận thức được tầm quan trọng trong việc tham gia vào 

NNC, các NCS trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu từ đó nâng cao chất lượng đào 

tạo tiến sĩ, mà với việc xây dựng hệ tiêu chí trong việc hình thành và phát triển NNC, đề 

tài còn hướng đến việc hỗ trợ việc nâng cao năng lực nghiên cứu của các trường đại học. 

Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ không chỉ là việc nâng cao chất lượng 

giáo dục đại học mà còn của cả hệ thống giáo dục Việt Nam. 

       18.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

 Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: trên cơ sở thu thập, hệ thống các tài 

liệu lý luận và thực tiễn, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích, đi sâu tìm 

hiểu để làm rõ các vấn đề, các phương diện cụ thể. Thu thập thông tin về các NNC trong các 

trường đại học trong nước và trên thế giới thông qua các tài liệu được cống bố trên các trang 

web của các trường, các báo cáo và đánh giá của các NNC, của các trường đại học, các cơ 

quan quản lý Nhà nước cũng như công bố các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên 

các tạp chí trong nước và quốc tế về các vấn đề liên quan. 

  Đề tài cũng sẽ sử dụng phương pháp phân tích bao gồm phân tích định lượng các mẫu 

phiếu điều tra xã hội học, các số liệu thống kê; phân tích định tính các kết quả, vấn đề có liên 

quan. Trên cơ sở đó liên kết các kết quả nghiên cứu trong mối quan hệ biện chứng để xem 

xét một cách tòan diện sự vật, hiện tượng, quá trình trong phạm vi thời gian và không gian 
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nhất định, từ đó khái quát làm rõ thực trạng và bản chất của vấn đề nghiên cứu. Có thể nói 

đây là một phương pháp nghiên cứu xã hội học được sử dụng như một công cụ để thu thập 

các bằng chứng tài liệu có liên quan để làm rõ và xác nhận các dữ kiện được nêu trong một 

nghiên cứu, đặc biệt là trong chương của tổng quan tài liệu. Phân tích tài liệu theo chuyên đề 

là xác định các lớp nghĩa trên một bộ dữ liệu tập hợp từ các câu trả lời cho câu hỏi nghiên 

cứu đang được giải quyết. Các lớp nghĩa được xác định thông qua một quy trình chặt chẽ từ 

đồng bộ hóa dữ liệu, mã hóa dữ liệu, đến phát triển chủ đề và sửa đổi. 

 Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp: Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu đã có sẵn, đã 

được công bố nên dễ thu thập, ít tốn thời gian, tiền bạc trong quá trình thu thập. Trong đề 

tài này dữ liệu thứ cấp được phục vụ để nghiên cứu đối sánh tìm ra mô hình NNC và xây 

dựng bộ tiêu chí hình thành và phát triển NNC nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ. 

Dữ liệu thu thập được phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, phù hợp việc nhận diện vấn đề 

nghiên cứu nghiên cứu. Tính cụ thể đòi hỏi sự rõ ràng về nguồn thu thập dữ liệu cũng 

như hiệu quả của dữ liệu. Trong nghiên cứu này, dữ liệu thứ cấp được chọn lọc từ dữ liệu 

thống kê và báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Trung tâm kiểm định chất lượng 

trong nước, các tổ chức xếp hạng QS, QS Star và các cơ sở dữ liệu các công bố và sáng 

chế quốc tế ISI, Scopus, Scimago… Cùng với sự phát triển của CNTT, Khoa học dữ liệu 

và các trung tâm dữ liệu khoa học lớn ở trên thế giới, phương pháp phân tích CSDL thứ 

cấp đã bổ sung thêm một phương pháp nghiên cứu mới có đặc trưng của thời đại và rất 

hiệu quả. 

 Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này nhằm thu thập các thông tin, ý kiến 

đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu về đối tượng dữ liệu, xác lập các tiêu chí, các 

ngưỡng đánh giá mức độ, cấp độ. Ngoài thu thập thông tin, phương pháp này còn cho 

phép xác minh, kiểm tra độ tin cậy của các tài liệu - sự kiện được thu thập qua các 

phương pháp khác. Trong đề tài này, phương pháp chuyên gia được sử dụng để thu thập 

thông tin, ý kiến đóng góp làm sáng tỏ các nội dung của hệ thống giải pháp, chính sách 

đầu tư cho việc hình thành, phát triển mô hình các NNC để qua đó nâng cao chất lượng 

nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam; cũng như các giải pháp gắn kết công tác đào 

tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ đáp ứng yêu 

cầu mới hiện nay. 

 Phương pháp điều tra, khảo sát nhân học: Không chỉ sử dụng các phương pháp 

điều tra khảo sát xã hội học (điều tra phiếu, trên diện rộng như trên đã phân tích), nhóm 

thực hiễn sẽ kết hợp với phương pháp nhân học để nghiên cứu theo chiều sâu: phỏng vấn 

sâu, thảo luận nhóm, quan sát thực tế, xin ý kiến các nhân chứng, chuyên gia, đối chiếu – 

so sánh,…để ghi lại, cũng như đánh giá toàn diện mỗi cá nhân, tập thể NNC, các tương 

tác giữa các thành viên, giữa các NNC, với các NNC khác trong từng môi trường xã hội, 

văn hóa, lịch sử. 

  Bên cạnh nghiên cứu, thu thập tài liệu, Đề tài tổ chức các chuyến khảo sát thực tế ở 

một số trường đại học ở trong nước trên cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam, và tổ chức chuyến 

khảo sát ở nước ngoài để tìm hiểu về mô hình và phương thức tổ chức, quản lý, hoạt 
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động của các NNC, cũng như việc quản lý đào tạo tiến sĩ, sự gắn kết giữa đào tạo tiến sĩ 

với nghiên cứu và trong môi trường các NNC của các cơ sở giáo dục đại học trong nước 

và nước ngoài. Từ việc quan sát hoạt động và những đặc trưng của nó, cùng với việc 

phỏng vấn những bên liên quan sẽ giúp đề tài phát hiện ra mô hình NNC và NNC mạnh 

từ đó áp dụng để hình thành và phát triển NNC áp dụng rộng rãi trong các trường đại học 

tại Việt Nam từ đó nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ. 

Phương pháp quan sát: Đây được xem là một quá trình mà nhà nghiên cứu thiết 

lập và duy trì một mối quan hệ nhiều mặt phù hợp với một nhóm người trong bối cảnh tự 

nhiên của họ, nhằm mục đích phát triển một cách hiểu khoa học xã hội về nhóm đó. Nói 

cách khác, quan sát định tính là việc nhà nghiên cứu đi vào một môi trường cụ thể, tiếp 

xúc với một hay một số người là đối tượng nghiên cứu, xây dựng, phát triển và duy trì 

mối quan hệ với họ để cùng trải nghiệm cái họ đang trải qua, nhằm tìm hiểu và lý giải 

được sâu sắc vấn đề nghiên cứu. Từ những quan sát thực tế, ghi chép để học hỏi kinh 

nghiệm từ các nước trên thế giới. 

Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu, còn được gọi là phỏng vấn phi cấu 

trúc, là một loại cuộc phỏng vấn mà các nhà nghiên cứu sử dụng để thu thập thông tin 

nhằm đạt được một sự hiểu biết toàn diện về quan điểm hoặc tình hình của người được 

phỏng vấn; phương pháp này cũng có thể được sử dụng để khám phá các vấn đề thú vị để 

điều tra thêm. Loại cuộc phỏng vấn này bao gồm hỏi các câu hỏi mở cho người cung cấp 

thông tin, và thăm dò bất cứ nơi nào cần thiết để có được dữ liệu được nhà nghiên cứu 

cho là hữu ích. Vì phỏng vấn sâu thường liên quan đến dữ liệu định tính nên còn được 

gọi là phỏng vấn định tính. Có ba cách tiếp cận cơ bản để tiến hành phỏng vấn định tính: 

phỏng vấn phi chính thức; phỏng vấn có hướng dẫn; phỏng vấn mở chuẩn hóa. Trong 

nghiên cứu này, dựa trên kết quả phỏng vấn các bên liên quan để đưa ra mô hình gợi ý 

cho mô hình NNC và các hệ tiêu chí để từ đó hình thành và phát triển các NNC trong cac 

trường đại học Việt Nam. 

 Phương pháp so sánh: Trên cơ sở kết quả nghiên cứu từ nhiều NNC trong và ngòai 

nước, nhóm nghiên cứu sẽ so sánh để chỉ ra nét đặc trưng về các NNC, NNC mạnh, từ đó 

đưa ra những quan điểm và nhóm giải pháp đặc thù phù hợp với từng NNC theo các nhóm 

ngành khác nhau; từ đó hình thành xây dựng được hệ tiêu chí của NNC ở Việt Nam. 

 Phương pháp khảo nghiệm: Phương pháp khảo nghiệm thực hiện thông qua một 

nghiên cứu thí điểm, dự án thử nghiệm hoặc thử nghiệm thí điểm. Đây là một nghiên cứu 

sơ bộ quy mô nhỏ được tiến hành nhằm đánh giá tính khả thi, thời gian, chi phí, các tác 

dụng bất lợi và kích cỡ tác động (biến thiên thống kê) nhằm dự đoán kích cỡ mẫu thích 

hợp và cải thiện trong nghiên cứu trước khi thực hiện triển khai ở một quy mô rộng. 

Trong đề tài, phương pháp này được sử dụng trong việc khảo nghiệm NNC tại trường 

ĐH Công nghệ - ĐHQGHN; từ đó đúc rút được các kinh nghiệm, nhận biết những thuận 

lợi, khó khăn, bất cập, khác biệt của Việt Nam trong việc hình thành và phát triển NNC 

cũng như nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ. 

 Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Nghiên cứu trường hợp là phương pháp 
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được sử dụng phổ biến trong xã hội học, có tính ứng dụng cao, nhất là trong nghiên cứu 

thực địa về một tổ chức, một thiết chế, một nhóm xã hội, một cộng đồng, hoặc một sự 

kiện, một quyết định. Nghiên cứu trường hợp có thể sử dụng những phương pháp khảo 

sát, đánh giá khác nhau. Đề tài này chọn NNC tại trường Đại học Công nghệ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội để nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống giải pháp, chính sách đầu tư cho 

việc hình thành, phát triển mô hình các NNC để qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu 

và đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam, cũng như thử nghiệm các giải pháp gắn kết công tác đào 

tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ đáp ứng yêu 

cầu mới hiện nay. 

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả 

tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài; khả năng đóng góp 

về nhân lực, tài chính - nếu có]  

1. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị 

có nhiều kinh nghiệm tiếp cận xây dựng các Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Đại 

học Quốc gia Hà Nội và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện quan hệ hợp tác tốt với tổ 

chức xếp hạng QS (Quacquarreli Symonds Ranking), là đầu mối xây dựng bộ tiêu chí và 

các chỉ số của đại học định hướng nghiên cứu áp dụng rất hiệu quả cho các trường đại 

học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần thành công cho Đại học Quốc gia 

Hà Nội xếp hạng thứ 139 QS châu Á năm 2017. Viện phối hợp thực hiện đề tài, trong đó 

tập trung vào nội dung nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hệ thống giải pháp, chính sách 

đầu tư cho việc hình thành, phát triển mô hình các NNC để qua đó nâng cao chất lượng 

nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam. 

2. Học viện Kỹ thuật Quân sự (HVKTQS) 

HVKTQS, tên gọi khác: Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, là một viện đại học kỹ 

thuật tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, một trong những 

trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, 

là đại học nghiên cứu- ứng dụng và đào tạo kỹ sư quân sự, kỹ sư dân sự, cán bộ chỉ huy và 

quản lý trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ trong các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ quân 

sự, công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá quân đội và 

các ngành kinh tế quốc dân. Với sứ mạng của HVKTQS sự là đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội 

nhập quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển ngành 

khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam; HVKTQS có nhiều chính sách hỗ trợ cho Khoa học 

thông qua các đề tài nghiên cứu của các NNC, chính vì vậy nơi đây hình thành và phát triển 

nhiều NNC – nơi mà sẽ có nhiều kinh nghiệm chia sẻ cũng như góp ý cho nội dung đề tài. 

Học viện phối hợp thực hiện đề tài, trong đó tập trung vào nội dung nghiên cứu xây 

dựng, đề xuất được mô hình NNC trong các lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật gắn với ứng 

dụng, đáp ứng với các yêu cầu mới hiện nay. 
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3. Trường Đai học Nguyễn Tất Thành 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trường đại học tư thục có tính năng động 

cao, định hướng ứng dụng và thực hành. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hướng tới 

mục tiêu đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học đại chúng, tạo lập một môi trường học tập tích 

cực và trải nghiệm thực tiễn cho mọi sinh viên, trang bị cho họ năng lực tự học, tinh thần 

sáng tạo khởi nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng để họ phát triển mọi tiềm năng và có 

thể thích ứng với một xã hội đang thay đổi, có cơ hội tìm được việc làm ngay khi tốt 

nghiệp, thông qua đó đóng góp cho việc tạo dựng TPHCM nói riêng và đất nước Việt 

Nam nói chung phồn vinh về kinh tế, ổn định về xã hội, phát triển bền vững và vươn lên 

hội nhập toàn cầu. 

 Trường đã tham gia và đã được công nhận chuẩn 3 sao của xếp hạng QS Star. Vừa 

qua, trường đã trình đề án đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ trường xây dựng và phát 

triển theo định hướng mô hình đại học 4.0, đồng thời đã tiên phong thành lập Viện nghiên 

cứu công nghệ 4.0. Mục tiêu những năm tới của nhà trường là tập hợp, thu hút các tiến sĩ 

trẻ để gây dựng các NNC của nhà trường, từ đó vừa đẩy mạnh công bố quốc tế vừa chuẩn 

bị cho việc mở ngành đào tạo bậc tiến sĩ. Đây là một địa chỉ thích hợp để trường phối hợp 

tham gia nghiên cứu trường hợp, thử nghiệm một phần các kết quả nghiên cứu của đề tài. 

4. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) – Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Trong hơn sáu mươi năm xây dựng và phát triển, ĐHKHXH&NV luôn được Nhà 

nước coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của 

đất nước, có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản trình độ cao, phục vụ cho 

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tích về đào tạo và nghiên cứu khoa học 

của nhà trường nằm trong tốp đầu các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Trường có 

kinh nghiệm và thực tiễn gắn kết đào tạo với nghiên cứu và nhà trường đã xây dựng 

thành công một số  nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. 

“Trung kiên và tiên phong, chuẩn mực và sáng tạo” là những giá trị truyền thống cốt lõi 

của nhà trường, luôn được các thế hệ cán bộ, sinh viên giữ gìn và phát huy. 

Trường phối hợp thực hiện đề tài, trong đó tập trung vào nội dung nghiên cứu luận 

cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng, hình thành và phát triển các NNC ở Việt 

Nam, đánh giá thực trạng gắn kết đào tạo với nghiên cứu và việc đào tạo tiến sĩ thông qua 

các NNC trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn theo thế mạnh của trường, đề xuất 

được mô hình và giải pháp đẩy mạnh các NNC và chất lượng đào tạo tiến sĩ trong lĩnh 

vực khoa học xã hội nhân văn đáp ứng với các yêu cầu mới hiện nay. 

5. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN-ĐHQGHN) – Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

ĐHKHTN mà tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập từ 

năm 1956. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò của nhà 

trường đã viết nên những trang sử vẻ vang với một truyền thống rất đáng tự hào. Cùng 

với lịch sử của dân tộc, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây và Trường Đại học 
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Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay đã có nhiều đóng góp tích 

cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển giáo dục đại học và 

nghiên cứu khoa học của nước nhà. 

Phát huy thế mạnh của một trường đại học khoa học cơ bản hàng đầu của đất nước, 

Trường ĐHKHTN luôn là một trong những cơ sở đào tạo đại học và sau đại học lớn nhất 

Việt Nam về các ngành khoa học tự nhiên. Các hướng nghiên cứu tập trung vào 3 hướng 

chính là: nghiên cứu cơ bản cập nhật trình độ quốc tế, nghiên cứu công nghệ định hướng 

ứng dụng và nghiên cứu triển khai ứng dụng thực tiễn. Hàng năm, Trường ĐH KHTN 

công bố khoảng 300-400 bài báo trên các tạp chí ISI và chiếm khoảng 75% công bố quốc 

tế ISI của toàn ĐHQGHN. Trong trường có nhiều NNC và NNC mạnh, NNC quốc tế với 

các thành tích khoa học và đào tạo nổi bật, là nơi cung cấp các kinh nghiệm quý báu trong 

việc xây dựng các tiêu chí hình thành và phát triển các NNC trong lĩnh vực khoa học cơ 

bản, khoa học tự nhiên, đồng thời đưa ra những đề xuất những mô hình NNC đáp ứng với 

các yêu cầu mới hiện nay nằm trong nội dung của đề tài. 

5. Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo trong quản lý, 

kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo đại học và sau đại học, trong đó có hoạt động 

đào tạo tiến sĩ. Trong quá trình thực hiện, đề tài sẽ hợp tác chặt chẽ với Vụ Giáo dục Đại 

học để phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, các hội nghị, hội thảo, trong việc soạn thảo, 

xây dựng,  góp ý kiến cho các văn bản quản lý, điều hành có  liên quan đến đào tạo tiến sĩ 

và xây dựng, phát triển các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam. 

Bên cạnh đó, đề tài cũng sẽ kết hợp với Cục quản lý Chất lượng của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Vụ Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên - Bộ Khoa học Công nghệ, một số 

NNC khác và các trường đại học trên địa bàn cả nước cũng như một số chuyên gia nước 

ngoài trong quá trình điều tra, khảo sát, lấy ý kiến góp ý, đánh giá và tư vấn trong quá 

trình thực hiện đề tài. 

20 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với 

đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức 

thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp 

tác đối với kết quả của đề tài) 

20.1. Lý do cần hợp tác 

- Trong điều kiện hội nhập và tòan cầu hóa hiện nay, việc học tập và tiếp cận kinh 

nghiệm của các nước trên thế giới để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam là rất cần 

thiết. Trong quá trình hợp tác, thông qua trao đổi, thảo luận với các trường đại học và cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục của các nước, những bài học kinh nghiệm về việc đào 

tạo tiến sĩ cũng như việc xây dựng các NNC, NNC mạnh. Nội dung liên quan đến chất 

lượng đào tạo tiến sĩ, năng lực nghiên cứu của trường đại học thông qua các NNC cũng 

như cơ chế quản lý và vận hành các NNC của nước ngoài sẽ được tổng hợp, đánh giá để 

từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất phù hợp, thiết thực cho tình hình đào tạo NCS cũng 
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như xây dựng tiêu chí và mô hình các NNC trong nước phù hợp với xu thế của các nước 

trên thế giới. 

- Các nước trên tiên tiến trên thế giới, có nhiều kinh nghiệm thành công trong nền 

giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Vì vậy bên cạnh những hoạt động liên 

quan đến trao đổi, thảo luận, Ban chủ nhiệm đề tài còn hợp tác với các nhà khoa học 

trong tiến hành nghiên cứu, trao đổi học thuật về kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản 

lý, điều hành, phát triển NNC; cơ chế hợp tác giữa các NNC; vai trò của trưởng NNC, 

các thành viên và NCS, phương thức tích hợp nghiên cứu với đào tạo thông qua mô hình 

NNC của nước ngoài, từ đó rút ra được những bài học và đề xuất được những kiến nghị 

phù hợp với thực tế của Việt Nam. 

20.2. Đối tác và nội dung, hình thức hợp tác 

- Căn cứ mục tiêu, nội dung và yêu cầu của đề tài cần trao đổi, nghiên cứu kinh 

nghiệm của các nước về xây dựng và phát triển NNC cũng như vai trò của việc gắn kết 

NNC với đào tạo tiến sĩ, Ban chủ nhiệm đề tài tiến hành hợp tác với các nhà khoa học, 

các chuyên gia có uy tín của quốc tế cũng như các học giả Việt Nam đang sống và làm 

việc tại nước ngoài có thành tích và kinh nghiệm trong NCKH và đào tạo NCS; các lưu 

học sinh Việt Nam làm NCS ở nước ngoài để hợp tác thực hiện đề tài, trao đổi và tìm 

hiểu thông tin về việc xây dựng NNC; các tiêu chí cũng như hình thức hoạt động và mục 

đích của NNC; các chính sách hỗ trợ các NCS là thành viên trong NNC trong thời gian 

làm luận án và sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; vai trò và tác động của việc gắn 

kết đào tạo tiến sĩ với NNC ở các trường đại học có danh tiếng của nước ngoài như ĐH 

Tokyo, Viện Công nghệ Tokyo, ĐH Yakohama (Nhật Bản), KAIST, ĐH Yonsei, ĐH 

Sejong, ĐH Seoul (Hàn Quốc), ĐH Vũ Hán (Trung Quốc), ĐH Birmingham University, 

Kingston University (Vương Quốc Anh), ĐH Công nghệ Melbourne, ĐH Tổng hợp 

Melbourne, ĐH Công nghệ Sydney (Úc), ĐH Tổng hợp quốc gia Moscow (NGU), ĐH 

Tổng hợp Xanh-Peterburg, LB Nga), ĐH Bách Khoa Paris, ĐH Reness (CH Pháp),… là 

những cơ sở giáo dục nước ngoài có uy tín mà Chủ nhiệm đề tài có quan hệ hợp tác rất 

chặt chẽ. 

- Nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ của đề tài: Các kinh nghiệm xây dựng, hình 

thành và phát triển các NNC; Nghiên cứu tiêu chí, mô hình NNC và bài học kinh nghiệm 

của một số nước; vị trí vai trò của NNC với Bộ môn, Khoa và Nhà trường trong hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu; quy trình đào tạo, chuẩn đầu ra của NCS ở nước ngoài; tiêu 

chí và mô hình của các NNC ; mô hình quản lý đào tạo NCS thông qua các NNC ; các hệ 

thống giải pháp, chính sách đầu tư cho việc hình thành, phát triển mô hình NNC ; các 

NNC và đào tạo NCS trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0,.. 

- Ngoài  ra, nhóm thực hiện đề tài cũng sẽ tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm trong việc 

nâng cao chất lượng công bố quốc tế, kinh nghiệm để thu hút, đấu thầu đề tài dự án, cách 

thức hợp tác với doanh nghiệp, phương thức hỗ trợ NCS trong nghiên cứu và giao lưu 

học thuật quốc tế, tăng chỉ số trích dẫn (citations) của NNC, các nhân tố ảnh hưởng (tích 

cực, tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của NNC),…. hay nói cách khác chính là kinh 
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nghiệm việc xây dựng NNC mạnh, để từ đó đề xuất được giải pháp thúc đẩy việc hình 

thành và xây dựng các NNC mạnh ở Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu 

của các trường đại học trong nước. 

- Hình thức hợp tác: trao đổi thông tin qua Internet, email; gặp gỡ trao đổi, phỏng 

vấn, chia sẻ thông tin, cung cấp thông tin; thu thập tài liệu về NNC và các cơ chế chính 

sách việc thúc đẩy, đầu tư cũng như gắn kết công tác đào tạo tiến sĩ với NNC và hoạt 

động NCKH ở nước ngoài. 

20.3. Dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài 

- Qua hợp tác quốc tế giúp cung cấp cho Ban chủ nhiệm đề tài các thông tin, số liệu 

và tài liệu tham khảo về các nội dung nghiên cứu cần thiết của đề tài. 

- Các kết quả hợp tác sẽ đóng góp thiết thực cho quá trình nghiên cứu của đề tài, 

góp phần đưa ra các luận cứ khoa học, thực tiễn, kinh nghiệm trong việc hình thành, đầu 

tư xây dựng cũng như phát triển, duy trì các NNC và nâng cao năng lực công bố quốc tế 

của các NCS; từ đó đối chiếu, phân tích những điểm mạnh, yếu, phù hợp và chưa phù 

hợp giữa NNC và đào tạo tiến sĩ của Việt Nam so với quốc tế, từ đó đưa ra được hệ tiêu 

chí của NNC cũng như mô hình các NNC, các giải pháp, cơ chế phù hợp tích hợp đào tạo 

NCS với các NNC, kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các bộ ngành liên 

quan, để Nhà nước có chính sách thúc đẩy việc xây dựng và hình thành các NNC mạnh, 

các NNC xuất sắc, cũng như thông qua mô hình NNC nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ 

ở Việt Nam, đáp ứng được với các yêu cầu mới hiện nay. 

21 Phương án thuê chuyên gia: Không 

22 Tiến độ thực hiện:  

 

Các nội dung, công 

việc chủ yếu cần 

được thực hiện;  

các mốc đánh giá 

chủ yếu 

Kết quả 

phải đạt 

Thời gian 

(bắt đầu, 

 kết thúc) 

Cá nhân,  

tổ chức  

thực hiện chính 

Dự kiến  

kinh phí  

(triệu đồng)
 

1 

Nghiên cứu tổng 

quan và xây dựng 

thuyết minh đề tài 

 

 

Thuyết 

minh 

được phê 

duyệt 

Từ tháng 

8-10/2018 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp, 

Nguyễn Thái Chung 

33,436 

2 

Thu thập thông tin 

tài liệu; Biên dịch 

và viết báo cáo tổng 

quan tài liệu 

nghiên cứu 

Tài liệu 

dịch, Báo 

cáo tổng 

quan về 

tài liệu 

Từ tháng 

10/2018-

6/2019 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Đào Thanh Trường, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Trần Quốc Quân 

30,810 

3 Nội dung 1 : Các báo Từ tháng  356,161 
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Nghiên cứu luận 

cứ khoa học và 

thực tiễn của việc 

xây dựng, hình 

thành và phát triển 

các NNC ở Việt 

Nam 

cáo kết 

quả  

10/2018-

10/2019 

Các khái niệm về 

NNC trong và ngòai 

nước, mô hình tổ 

chức của các NNC 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo 

kết quả  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Mối quan hệ giữa 

đào tạo với NCKH 

và vai trò của NNC 

trong trường ĐH, 

đặc biệt trong việc 

đào tạo tiến sĩ 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,   

Trần Thị Hoài, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Sự hình thành và 

phát triển các NNC 

trong các trường đại 

học ở Việt Nam 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,   

Trần Thị Hoài, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Động lực cho sự 

hình thành (và tan 

rã) của các NNC 

 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 
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Các nhân tố chủ yếu 

tác động đến hiệu 

quả hoạt động của 

NNC 

 

 

 

 

 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

 Hệ thống các văn 

bản, chính sách của 

Nhà nước và của 

các cơ sở giáo dục 

đại học về gắn kết 

đào tạo với NCKH 

 

 

 

 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

4 

Nội dung 2 : 

Nghiên cứu đánh 

giá thực trạng các 

NNC trong các 

trường đại học 

hiện nay  

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

Từ tháng 

8/2018-

12/2019 

 

594,334 

Nghiên cứu thực 

trạng xây dựng và 

phát triển NNC tiêu 

biểu trong một số 

lĩnh vực (do tính 

đặc thù liên quan 

đến đào tạo tiến sĩ 

và công bố quốc tế, 

đề tài này không 

khảo sát đánh giá 

các NNC trong lĩnh 

vực thể dục thể 

thao, âm nhạc, nghệ 

thuật, an ninh - 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức 

Vũ Thị Thùy Anh 
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quốc phòng) 

Nghiên cứu thực 

trạng xây dựng và 

phát triển NNC 

trong lĩnh vực Khoa 

học tự nhiên: 3 

NNC 

 

 

 

 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu thực 

trạng xây dựng và 

phát triển NNC 

trong lĩnh vực công 

nghệ - Kỹ thuật: 3 

NNC 

 

 

 

 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu thực 

trạng xây dựng và 

phát triển NNC 

trong lĩnh vực Xã 

hội nhân văn: 3 

NNC 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu thực 

trạng xây dựng và 

phát triển NNC 

trong lĩnh vực    

Kinh tế - Luật: 3 

NNC 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu đánh 

giá tác động của 

NNC đến việc nâng 

cao năng lực nghiên 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,   

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 
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cứu và xếp hạng đại 

học 

Phạm Hùng Hiệp 

Phân tích, so sánh, 

đánh giá các NNC ở 

các 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. 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu, xác 

định các nhân tố 

chủ yếu tác động 

đến hiệu quả hoạt 

động của các NNC 

ở Việt Nam 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu chiến 

lược và chính sách 

phát triển các NNC 

của Nhà nước và 

của một số trường 

đại học ở Việt Nam 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Thị Hoài,  

Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu thực 

trạng đào tạo tiến sĩ 

trong lĩnh vực Khoa 

học tự nhiên 

 

 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu thực 

trạng đào tạo tiến sĩ 

trong lĩnh vực Kỹ 

thuật – Công nghệ 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,   

Trần Thị Hoài, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu thực Báo cáo  Nguyễn Đình Đức, 
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trạng đào tạo tiến sĩ 

trong lĩnh vực Xã 

hội nhân văn 

kết quả Vũ Thị Thùy Anh,   

Trần Thị Hoài, 

 Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu thực 

trạng đào tạo tiến sĩ 

trong lĩnh vực Kinh 

tế - Luật 

 

 

 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,   

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

 Phân tích, so sánh, 

đánh giá từ 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 chỉ ra 

những chính sách 

cần tác động đối với 

hoạt động đào tạo 

tiến sĩ ở từng lĩnh 

vực được khảo sát) 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,   

Trần Thị Hoài, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Phân tích, đánh giá 

từ thực tiễn kết quả 

khảo sát trong các 

trường đại học 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 
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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 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

5 

Nội dung 3 : Kinh 

nghiệm và bài học 

của hoạt động đào 

tạo tiến sĩ và xây 

dựng NNC ở nước 

ngoài 

Báo cáo 

kết quả 

Từ tháng 

10/2018-

12/2019 

 

422,318 

Kinh nghiệm đào 

tạo TS  ở Hoa Kỳ, 

Canada 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

 Kinh nghiệm đào 

tạo TS ở Nhật Bản 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

 Kinh nghiệm đào 

tạo TS ở Hàn Quốc 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Kinh nghiệm đào 

tạo TS ở Pháp, Hà 

Lan và một số nước 

châu Âu 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 
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Phạm Hùng Hiệp 

Kinh nghiệm đào 

tạo TS ở Singapore, 

Trung Quốc 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Kinh nghiệm đào 

tạo TS ở Úc 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Kinh nghiệm đào 

tạo TS và NNC ở 

LB Nga và một số 

nước Đông Âu 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Phân tích, nghiên 

cứu, đánh giá về 

hoạt động đào tạo 

TS của nước ngoài. 

Chính sách của các 

nước trong việc đào 

tạo tiến sĩ gắn với 

hoạt động NCKH 

và các NNC 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Phân tích, nghiên 

cứu các đặc trưng, 

tiêu chí, mô hình 

các NNC của nước 

ngoài 

 

 

 

 

 

Báo cáo 

kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Phân tích, chỉ ra 

những mặt mạnh, 

hạn chế của nước 

ngoài (so với Việt 

Nam) và những 

khuyến cáo áp dụng 

kinh nghiệm cho 

Báo cáo 

kết quả 
 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 
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các trường đại học 

Việt Nam. 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

6 

Nội dung 4 : Xây 

dựng tiêu chí và 

mô hình của các 

NNC tại Việt Nam 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 4 

Từ tháng 

01/2019-

6/2020 

 

325,195 

Nghiên cứu, đề xuất 

những yêu cầu mới 

đặt ra với đào tạo 

NCS ở Việt Nam 

hiện nay, từ đó có 

cơ sở để đề xuất 

giải pháp và chính 

sách, mô hình gắn 

đào tạo NCS với 

hoạt động NCKH 

và NNC một cách 

phù hợp. 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 4 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Nghiên cứu, đánh 

giá những yêu cầu 

mới đặt ra với NNC 

và hoạt động 

KHCN trong các 

trường đại học hiện 

nay (bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 

4.0; tính liên ngành, 

liên lĩnh vực, liên 

quốc gia; gắn với 

thực tiễn; gắn với 

đào tạo TS, xếp 

hạng đại học;...). 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 
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Phân loại và xây 

dựng một số tiêu 

chí - mô hình NNC 

phù hợp với thực tế 

và đáp ứng nhu cầu 

đào tạo TS chất 

lượng cao ở Việt 

Nam. Tiêu chí – mô 

hình NNC cấp quốc 

tế 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 4 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

 

Tiêu chí NNC - mô 

hình NNC cấp quốc 

gia (Tính đến đặc 

thù từng lĩnh vực) 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 4 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Tiêu chí – mô hình  

NNC ở các trường 

đại học (Tính đến 

đặc thù từng lĩnh 

vực) 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 4 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

7 

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 TS ở VN 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

Từ tháng 

06/2019-

6/2020 

 
432,094 

Đề xuất các giải Các báo  Nguyễn Đình Đức, 
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pháp, chính sách hỗ 

trợ phát triển các 

NNC: Giải pháp về 

cơ cấu, tổ chức 

 

 

 

 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Giải pháp về đầu tư 

nguồn lực (nhân 

lực, CSVC, PTN, 

KP,...) cho hoạt         

động theo từng mô 

hình của các NNC 

 

 

 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Giải pháp về hợp 

tác và phát triển 

(trong nước, quốc 

tế), gắn kết hoạt 

động của NNC với 

doanh nghiệp theo 

môn hình 4 nhà 

(Nhà nước, nhà 

trường, nhà khoa 

học - NNC và 

doanh nghiệp) 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

 

Cơ chế thúc đẩy, 

gắn kết NNC với 

hoạt động đào tạo 

nghiên cứu sinh 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 
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Đề xuất các giải 

pháp, chính sách hỗ 

trợ phát triển các 

NNC: Các giải pháp 

khác 

 

 

 

 

 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Giải pháp về cơ 

chế, chính sách gắn 

kết hoạt động của 

NCS với NNC (như 

tuyển NCS qua đề 

tài, NNC; tổ chức 

quản lý  hoạt động 

đào tạo NCS gắn 

với bộ môn, NNC; 

tăng cường năng lực 

nghiên cứu và công 

bố quốc tế cho 

NCS; đề xuất đổi 

mới một số điểm 

trong quy chế đào 

tạo tiến sĩ) 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,   

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 

Các giải pháp về tài 

chính (như đề xuất 

hỗ trợ học bổng cho 

NCS, hỗ trợ NCS 

tham gia hội nghị 

hội thảo trong và 

ngoài nước; tăng 

cường thực tập; đào 

tạo NCS theo hình 

thức hỗn hợp trong 

nước và quốc tế,...) 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 
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Các giải pháp tăng 

cường năng lực cho 

đội ngũ cán bộ 

(tham gia đào tạo và 

hướng dẫn NCS) 

như thực hiện hình 

thức đào tạo sau 

tiến sĩ (postdoc) cho 

các TS; bồi dưỡng 

các TS trẻ từng 

bước trở thành 

chuyên gia, PGS, 

GS, các nhà khoa 

học đầu ngành, đầu 

đàn thông qua mô 

hình NNC. 

Các báo 

cáo phản 

ảnh Nội 

dung 5 

 

Nguyễn Đình Đức, 

Vũ Thị Thùy Anh,  

Nguyễn Thái Chung, 

Trần Quốc Bình,  

Đào Thanh Trường, 

Trần Thị Hoài, 

 Bạch Long Giang, 

Trần Quốc Quân, 

Nguyễn Bá Ngọc, 

Phạm Hùng Hiệp 
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  SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:  

23.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú 

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. 

Báo cáo thực trạng gắn kết 

giữa đào tạo tiến sĩ với nghiên 

cứu khoa học hiện nay trong 

các lĩnh vực Khoa học tự 

nhiên: 3 NNC, Công nghệ - Kỹ 

thuật: 3 NNC, Xã hội nhân 

văn: 3 NNC, Kinh tế - Luật – 

Giáo dục: 3 NNC. 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 với 

nghiên cứu khoa học trong 

từng lĩnh vực 

 

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 

Báo cáo về số lượng, sự hình 

thành, vai trò các NNC trong 

hoạt động đào tạo và nâng cao 

năng lực nghiên cứu, bài học 

kinh nghiệm một số trường 

ĐH, trong các lĩnh vực khoa 

học tự nhiên, công nghệ - kỹ 

thuật, khoa học xã hội và nhân 

văn, kinh tế - luật - giáo dục 

 

3 Báo cáo đề xuất tiêu chí và mô 

hình của NNC 

Tiêu chí và mô hình hoạt động 

của NNC trong các trường đại 

học trong bối cảnh mới của 

cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 hiện nay 

 

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 

Các giải pháp, chính sách tạo 

dựng, hình thành, đầu tư phát 

triển các loại hình nhóm 

nghiên cứu để vừa nâng cao 

chất lượng nghiên cứu khoa 

học và tiềm lực KHCN của các 
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đại học. cơ sở giáo dục đại học, lại gắn 

đào tạo với nghiên cứu, đặc 

biệt là đào tạo tiến sĩ 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. 

Báo cáo hỗ trợ cho NNC về 

Vật liệu và kết cấu tiên tiến 

thuộc trường Đại học Công 

nghệ, ĐHQGHN, sản phẩm 

của NNC (bài báo ISI, số NCS 

được đào tạo thành công), bài 

học kinh nghiệm và các giải 

pháp được đề xuất. 

 

23.2 Dạng II: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt 
Dự kiến nơi công 

bố  

Ghi 

chú 

1 

01 Kỷ yếu Hội thảo về 

xây dựng và phát triển 

các NNC trong các 

trường đại học Việt 

Nam và 01 Kỷ yếu về 

nâng cao hiệu quả và 

chất lượng đào tạo tiến 

sĩ ở Việt Nam thông qua 

hoạt động của các NNC 

 

Ý kiến của các nhà khoa 

học, chuyên gia, các nhà 

quản lý khoa học công 

nghệ, đào tạo trong các 

trường đại học về các nội 

dung liên quan đến hội thảo 

 

 

 

 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

2 

02 bài báo khoa học trên 

tạo chí khoa học trong 

nước 

Nội dung bài báo có liên 

quan đến nội dung nghiên 

cứu của đề tài 

Tạp chí khoa học 

chuyên ngành (có 

phản biện) trong 

lĩnh vực Khoa học 

giáo dục, Khoa 

học quản lý  được 

hội đồng chức 

danh giáo sư nhà 

nước công nhận 

 

3 
03 bài báo trên tạp chí 

quốc tế 

Phản ánh kết quả nghiên 

cứu có nội dung chuyên 

môn liên quan đến nhóm 

nghiên cứu được lựa chọn 

thí điểm 

Tạp chí thuộc 

danh mục ISI 

(SCI, SCIE hạng 

Q1, Q2) của Nhà 

xuất bản có uy tín 
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4 

Đào tạo: 

-  Đào tạo 02 ThS; 

- Hỗ trợ đào 01 NCS 

trong quá trình thực hiện 

đề tài;  

- Hỗ trợ đào tạo 3 tiến 

sỹ trong nhóm nghiên 

cứu thí điểm 

- Nội dung của luận văn và 

luận án phù hợp với nghiên 

cứu của đề tài. 

 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

24.1 Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp 

luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với 

ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các 

công trình công bố ở trong và ngoài nước) 

- Kết quả của đề tài sẽ cung cấp cho các nhà quản lý và hoạt động giáo dục cũng 

như các nhà khoa học trong các trường đại học cũng như các trung tâm, viện nghiên 

cứu những cơ sở khoa học và thực tiễn về vai trò của việc xây dựng, hình thành và 

phát triển NNC và vai trò của việc gắn kết NNC đối với hoạt động đào tạo tiến sĩ ở 

Việt Nam hiện nay. 

- Trên cơ sở những phân tích và lập luận khoa học và kết quả khảo sát, nghiên 

cứu của Đề tài, sẽ xây dựng và đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ KHCN tiêu 

chí và mô hình của các NNC ở Việt Nam; đề xuất hệ thống giải pháp, chính sách đầu 

tư cho việc hỗ trợ hình thành, phát triển các NNC trong các trường đại học; đề xuất 

sửa đổi Quy chế đào tạo tiến sĩ để gắn quá trình đào tạo NCS với NNC, với bộ môn và 

các PTN để qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu vào đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam. 

- Thông qua những đề xuất trên, nếu các chính sách được triển khai và thực thi, 

các NNC sẽ nảy nở và phát triển, các tiến sĩ sẽ có công bố quốc tế, các GS, PGS 

hướng dẫn NCS cũng sẽ có công bố quốc tế, nâng cao chất lượng  tiến sĩ và chất lượng 

nguồn nhân lực KHCN của các trường đại học, từ đó góp phần xóa bỏ định kiến của 

xã hội về chất lượng yếu kém của đội ngũ tiến sĩ và trí thức Việt Nam, 

- Đối với từng ngành, lĩnh vực khoa học: đề tài sẽ cung cấp cơ sở khoa học khá 

toàn diện về chính sách cho việc xây dựng và phát triển các NNC mới và chính sách 

đầu tư cho đào tạo SĐH, từ đó góp phần mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường đội ngũ, 

đào tạo các nhà khoa học trẻ kế cận. 

- Việc đào tạo NCS thông qua NNC có tác dụng kép, vừa đào tạo nhân lực, vừa 

nâng cao năng lực công bố và chỉ số trích dẫn, nâng cao năng lực hợp tác quốc tế, từ 

đó nâng cao xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học, góp phần nâng cao vị thế, uy tín 

của giáo dục đại học Việt Nam. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sĩ - tiến sĩ, chuyên ngành 
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đào tạo) 

- Đề tài đề xuất cũng như đưa ra hệ tiêu chí và các mô hình của NNC ở Việt Nam, 

không chỉ đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, mà các 

trường đại học có thể tham khảo để chủ động xây dựng những chính sách đầu tư cho 

các NNC, tìm ra giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đào tạo NCS gắn với 

NNC, từ đó nâng cao số lượng và chất lượng công bố quốc tế, nâng cao chất lượng 

NCS, chất lượng đội ngũ. 

- Từ kết quả của đề tài, các nhà khoa học, các NNC có thể áp dụng các kinh 

nghiệm, kết quả nghiên cứu để xây dựng, hình thành và phát triển NNC của mình, góp 

phần nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân cũng như của NNC, bộ môn, khoa, 

đơn vị đào tạo.  

- Đề tài được thực hiện góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và nhận thức của 

các nhà khoa học, các nhà quản lý KHCN, quản lý giáo dục, quản lý đào tạo trong các 

trường đại học thông qua hoạt động hội thảo, tọa đàm, các kết quả nghiên cứu được 

công bố. 

- Bên cạnh đó, các ý tưởng và phát hiện từ đề tài nhưng chưa được giải quyết sẽ 

được phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa 

học quản lý.  

24.2 Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của 

cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên 

cứu) 

1. Sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu (báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và báo 

cáo kiến nghị)  

- Kết quả của nghiên cứu về tiêu chí, mô hình các NNC, đề xuất các chính sách hỗ 

trợ cho phát triển các NNC sẽ được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

KHCN và các bộ ngành liên quan khác, các trường đại học cũng có thể tham khảo để 

đưa ra các chính sách phù hợp, nhằm tạo ra nhiều NNC mới, các NNC mạnh, để từ đó 

tăng cường công bố quốc tế, nâng cao chất lượng hoạt động KHCN, chất lượng đội 

ngũ cán bộ khoa học. 

- Kết quả nghiên cứu và các đề xuất về chính sách và mô hình quản lý NCS thông 

qua hoạt động của NNC sẽ được chuyển giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại 

học, trường đại học có thể tham khảo để  sửa đổi Quy chế, ban hành quy định, hướng 

dẫn đào tạo sau đại học, để cao chất lượng đào tạo tiến sĩ. 

2. Thông qua các thành viên nghiên cứu đề tài và các tổ chức, cá nhân phối hợp, 

tham gia 

Từ các cuộc tọa đàm, hội thảo, các bảng khảo sát, các nội dung liên quan đến đề tài 

cũng được chia sẻ và lan tỏa đến các thành viên tham dự, các cá nhân, tổ chức và các 

trường đại học. 

3. Đề tài sẽ công bố kết quả nghiên cứu thông qua các bài viết đăng tải trên các tại 
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chí nghiên cứu chuyên ngành, thông qua các hội thảo khoa học và kỷ yếu hội nghị 

xuất bản, làm tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách liên quan 

đến quản lý KHCN, quản lý giáo dục ; cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu. 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 

thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài 

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa 

chọn phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê 

danh mục tài sản cho các nội dung c, d) 

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài (nếu chưa đủ thì 

xây dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b, c, d)  

b. Điều chuyển thiết bị máy móc 

c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 

1    

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1   

2   

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài 

(hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 
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NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  

(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

26 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi 

  Nguồn kinh phí Tổng số 

Trong đó 

Trả công lao 
động  trực 

tiếp + 
chuyên gia 

(nếu có) 

Ngu
yên, 
vật 
liệu, 
năng 
lượn

g 

Thiế
t bị, 
máy 
móc 

Xây 
dựng, 
sửa 

chữa 
nhỏ 

Chi khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Tổng kinh phí 4.500,000 2.898,805       1.601,195 

  Trong đó:             

1 Ngân sách nhà nước:             

a. Kinh phí khoán chi:  4.500,000 2.898,805       1.601,195 

- Năm thứ nhất: 2.795,934 1.787,864       1.008,070 

- Năm thứ hai: 1.704,066 1.110,941       593,125 

b. Kinh phí không khoán 

chi:  

            

- Năm thứ nhất:             

2 Nguồn ngoài ngân sách 

nhà nước 

            

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018  Hà Nội, ngày      tháng     năm 2018 

Chủ nhiệm đề tài  Văn phòng Chương trình KHGD 
 (Họ tên và chữ ký)   

        
        
        

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức      
Hà Nội, ngày...... tháng     năm 2018  Hà Nội, ngày   tháng      năm 2018 

Tổ chức chủ trì đề tài  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
    TL. Bộ trưởng 

    Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường 
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Biểu I.1 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

TT
 Họ và tên,

 

học hàm, học vị
 

Chức danh 
 

thực hiện 
Tổ chức công tác

 

1 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức Chủ nhiệm đề tài Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 TS. Vũ Thị Thùy Anh Thư ký khoa học 
Trường Đại học Công nghệ, Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

3 GS.TS. Nguyễn Thái Chung 
Thành viên thực 

hiện chính 
Học viện Kỹ thuật Quân sự 

4 PGS.TS. Trần Quốc Bình 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

5 PGS.TS. Đào Thanh Trường  
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường ĐH Khoa học xã hội 

nhân văn,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

6 TS. Trần Thị Hoài 
Thành viên thực 

hiện chính 

Viện Đảm bảo chất lượng giáo 

dục, Đại học Quốc gia Hà Nội 

7 PGS.TS. Bạch Long Giang 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành 

8 TS. Trần Quốc Quân 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 TS. Nguyễn Bá Ngọc 
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường Đại học Giáo dục,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

10 TS. Phạm Hùng Hiệp  
Thành viên thực 

hiện chính 

Trường ĐH Văn hóa Trung Hoa, 

Đài Loan - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

 Hà Nội, ngày      tháng  08   năm 2018 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 

 (Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 

 Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài 

 (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Biểu I.1b 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm, học vị 

Chức danh 

thực hiện 
Tổ chức công tác  

1 PGS.TS. Chử Đức Trình Thành viên 
Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

2 TS. Trần Thu Hạnh Thành viên 
Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà 

Nội 

3 ThS. Võ Thị Minh Trang Thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

4 ThS. Đỗ Nam Thành viên 
Trường ĐH Công nghệ, 

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

5 PGS.TS Nguyễn Phương Thái Thành viên 
Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

6 ThS. Bùi Hoàng Tân  Thành viên Trường Đại học Việt Nhật 

7 
ThS. NCS Nguyễn Thị Thu 

Hà 
Thành viên 

Trường ĐHKHXH&NV,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

8 ThS. Vũ Công Tùng Thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

9 ThS. Vũ Thị Mai Phương Thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

10 TS. Cấn Thị Thanh Hương Thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

11 HVCH. Nguyễn Tiến Nhật Thành viên 
Trung tâm kiểm định chất lượng 

giáo dục 

12 ThS. Trần Công Thành Thành viên University of Birmingham, UK 

13 ThS. Đinh Hữu Nghĩa Thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

14 TS. Hoàng Văn Vinh Thành viên 
Viện Công nghệ sinh học,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

15 ThS. Đặng Phương Hải Thành viên Khoa Luật, ĐHQGHN 

16 ThS. NCS Nguyễn Ngọc Anh Thành viên 
ĐH Tổng hợp quốc gia 

Yakohama, Nhật Bản 

17 ThS. Nguyễn Thị Lệ Thủy Thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

18 ThS. Nguyễn Đăng Khoa Thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

19 TS. Nguyễn Tiến Dũng Thành viên Trường ĐH Việt Nhật 

20 ThS. NCS Trịnh Đức Trường Thành viên ĐH Hiroshima, Nhật Bản 

21 HVCH. Bùi Minh Đức Thành viên 
Trường ĐH KHTN,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

22 ThS. Phan Xuân Thắng Thành viên Viện Quốc tế Pháp ngữ 
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23 TS. Đỗ Văn Thơm Thành viên Học Viện KTQS 

24 ThS. NCS Nguyễn Đình Dư Thành viên Trường ĐH Lạc Hồng 

25 ThS. NCS Phạm Minh Phúc Thành viên 
Trường ĐH Giao thông Vận tải 

Hà Nội 

26 ThS. NCS Nguyễn Văn Thành Thành viên Học Viện Hậu Cần 

27 ThS. NCS Nguyễn Minh Vương Thành viên 
 

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 

28 ThS. NCS Đỗ Quang Chấn Thành viên Trường ĐH Công nghệ GTVT  

29 ThS. NCS Hoàng Thị Thiêm Thành viên 
Trường ĐH KHTN,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

30 TS. Phạm Hồng Công Thành viên 
Viện Hàn lâm KHCN Việt 

Nam 

31 ThS. NCS Đào Minh Quân Thành viên 
Trường ĐHKHXHNV, 

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

32 PGS.TS Phạm Thu Hoa Thành viên 
Trường ĐHKHXHNV, 

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

33 PGS.TS Bùi Thành Nam Thành viên 
Trường ĐHKHXHNV,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

34 PGS.TS Hoàng Văn Luân Thành viên 
Trường ĐHKHXHNV,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

35 PGS.TS Trần Thị Hồng Thành viên 
Trường ĐHKHXHNV,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

36 TS. Ngô Lan Phương Thành viên 
Trường ĐHKHTN,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

37 ThS.  Vũ Quang Lợi Thành viên 
Trường ĐHKHTN, 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

38 PGS.TS Cẩm Tú Tài Thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội 

39 ThS. Nguyễn Ái Anh Thành viên 
Trường ĐH Ngoại ngữ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

40 TS. Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 
Trường ĐH Kinh tế,  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

41 ThS Trần Quốc Toản Thành viên 
Trường ĐH Kinh tế,  

Đại học Quốc gia Hà Nội
 

42 ThS Vũ Minh Anh Thành viên 
Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội
 

43 ThS Vũ Đình Quang Thành viên 
Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội
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44 NCS Phạm Đình Nguyện  Thành viên 
Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội
 

45 Kỹ sư Ngô Đình Đạt Thành viên 
Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội
 

46 CN.Nguyễn Kiều Oanh 
KTV, nhân 

viên hỗ trợ 
Đại học Quốc gia Hà Nội

 

47 CN. Nguyễn Thị Kim Thoa 
KTV, nhân 

viên hỗ trợ 

Trường ĐH Công nghệ,  

Đại học Quốc gia Hà Nội
 

48 ThS. Thẩm Thị Thu Mỹ 

Thành 

viên, 

Thư ký 

hành chính 

Đề tài 

Đại học Quốc gia Hà Nội
 

 

 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2018 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 

 (Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 

 Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài 

 (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Biểu I.1c 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CHỌN 

THAM GIA THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

ĐÀO TẠO TIẾN SĨ THÔNG QUA NNC (ĐỂ NCS CÓ CÔNG BỐ BÀI BÁO 

QUỐC TẾ ISI TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LUẬN ÁN) 

 

TT Họ và tên, học hàm học vị Chức danh  Tổ chức công tác 

1 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức Trưởng nhóm ĐHQGHN 

2 TS. Phạm Hồng Công Thành viên chính 
Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

3 TS.Đỗ Văn Thơm Thành viên chính 
Học viện Kỹ thuật quân 

sự 

4 ThS. Vũ Minh Anh Thành viên chính 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

5 ThS. Vũ Đình Quang Thành viên chính 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

6 TS. Dương Tuấn Mạnh Thành viên chính 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

7 TS. Vũ Hoài Nam Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ Giao 

thông vận tải 

8 TS.Vũ Thị Thùy Anh Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

9 TS. Trần Quốc Quân Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

10 NCS.Phạm Minh Phúc Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

11 NCS. Nguyễn Đình Dư Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

12 NCS. Nguyễn Văn Thành Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

13 NCS. Phạm Minh Vương Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

14 NCS. Hoàng Thị Thiêm Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

15 NCS. Đỗ Quang Chấn Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

16 NCS. Trịnh Đức Trường Thành viên NNC 
ĐH Hiroshima, Nhật 

Bản 
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17 NCS. Phạm Đình Nguyện Thành viên NNC 
ĐH Công nghệ, 

ĐHQGHN 

 Hà Nội, ngày        tháng       năm 2018 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài 

 (Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

 

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 

 Thủ trưởng tổ chức chủ trì đề tài 

 (Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 
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