
“Vấn đề khẩn cấp là làm sao thuyết phục 
một số nhân tài Việt nam được đào tạo  

gần đây ở ngoại quốc Về phục Vụ đất 
nước” là ý kiến chung của nhiều nhà khoa 

học trong nước và việt kiều đối với vấn 
đề nâng cao chất lượng đào tạo nghiên 
cứu để thu phát và phát huy tài năng trẻ. 
chuyên mục Diễn đàn của Bản tin đhQghn 

đã nhận được ý kiến của các nhà khoa học 
sau khi đăng ý kiến “nuôi Dưỡng và phát huy 

tài năng trẻ” của gs. phạm Xuân yêm (Bản tin 
đhQghn, số 216).

Phát huy tài năng trẻ

Quan trọng vẫn phải là 
môi trường học tập 

& nghiên cứu

pgS.tS nguyễn văn nhã 
(trưởng Ban đào tạo đhQghn)

ĐhQghn đã triển khai nhiều công trình 
nghiên cứu về phát hiện, đào tạo và phát 
triển tài năng*. Để phát triển tài năng một 
cách hiệu quả, theo tôi, trước hết chúng 
ta phải định nghĩa một cách chính xác về 
tài năng. trước hết, tài năng phải là người 
có nhân cách, thông minh; phẩm chất của 
người tài là dám công hiến, sáng tạo, đột 
phá và… đi trước. những người có tài năng 
không thể tự mình phát huy được mà phải 
có một chế độ bồi dưỡng, phát hiện, chăm 
lo và sử dụng. nhà nước đã, đang quan 
tâm và có chiến lược phát triển.

ĐhQghn đã chú ý đến phát triển tài năng 
bằng cách tổ chức những chương trình đào 
tạo tài năng, chất lượng cao. những sinh 
viên có năng lực như đạt giải cao trong các 
kỳ thi olympic, những học sinh giỏi ở  bậc 
phổ thông… sẽ được lựa chon để theo học 
những chương trình tài năng. Đây cũng là 
chương trình tạo ra môi trường cọ sát cho 
những sinh viên có năng lực.

Ở những chương trình đào tạo tài năng, số 
lượng tín chỉ nhiều hơn chương trình đào 
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tạo đại trà (nếu ở đại trà là 210 đơn vị học trình thì tài năng là 265 đơn vị 
học trình). Bên cạnh đó họ còn có những ưu đãi về giáo sư giỏi, phòng 
thí nghiệm, chỗ ở. ngoài những ưu đãi này thì những sinh viên đang 
theo học chương trình đào tạo tài năng được ưu tiên để chuyển tiếp 
nghiên cứu sinh, tham gia những chương trình nghiên cứu lớn, gửi đi 
học tại những trường đại học lớn ở nước ngoài… 

Bên cạnh chương trình đào tạo tài năng, ĐhQghn còn có những 
chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho người học có thể lấy hai bằng: 
sinh viên trường Đh Kinh tế có thể lấy bằng của trường Đh ngoại ngữ, 
hoặc có thể tham gia vào ngành chính - ngành phụ: tiếng anh - Quản 
trị kinh doanh…như vậy, những sinh viên có năng lực đều tìm được cơ 
hội phát triển. ngoài ra, khi ĐhQghn phê chuẩn quy chế 100% đào 
tạo theo tín chỉ, những sinh viên có năng lực có thể rút ngắn thời gian 
học, lựa chọn môn học yêu thích, lựa chọn thầy giỏi, lựa chọn chương 
trình phù hợp với sở thích… Đặc biệt, ĐhQghn còn tạo cơ hội cho sinh 
viên “thoát” khỏi nhà trường để liên hệ với các doanh nghiệp, các viện 
nghiên cứu. ĐhQghn có rất nhiều đề tài để sinh viên tập rượt nghiên 
cứu từ ngay năm thứ hai, thậm chí là năm đầu; sinh viên có thể viết niên 
luận vào năm thứ ba. những giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa 
học hàng năm với mục đích là đề khuyến khích các bạn trẻ có năng lực 
nghiên cứu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

ĐhQghn luôn mở rộng cửa nhưng cũng đòi hỏi sinh viên phải năng 
động, sáng tạo không ngừng.

*Bộ sách về phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ của đhQghn.
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gS. trương nguyên 
Trân (đh Bách khoa paris-
polytechnique) 

Xây dựng cơ chế chính sách để phát 
huy tài năng, trí tuệ cho các nhà khoa 
học trẻ là một vấn đề khó cần giải 
quyết trong giai đoạn này. có hai 
vấn đề quan trọng cần phải được giải 

quyết là: lương bổng và điều kiện làm việc. hiện giờ hai vấn 
đề này là quá lạc hậu ở việt nam, vì thế trong vòng 5 năm 
tới chúng ta khó thay đổi một cách nhanh chóng với nhân 
lực trong nước. 

vấn đề khẩn cấp là làm sao thuyết phục một số nhân tài 
việt nam được đào tạo gần đây ở ngoại quốc và đã thâu 
tập được nhiều kinh nghiệm trong công việc trở về phục 
vụ đất nước. với mức lương còn thấp và điều kiện làm việc 
quá lạc hậu, một số người giỏi sẽ lưỡng lự quay trở về nước 
làm việc. những người tài giỏi nhất sẽ ở lại ngoại quốc vì họ 
sẽ tìm ra những việc phù hợp với tài năng của họ. những 
người kém xuất sắc hơn thì đất nước mới có cơ hội thuyết 
phục họ trở về. 

Để thuyết phục những người này, chính phủ nên lập ra 
những viện nhỏ để bảo trợ cho những tài năng này trong 
những năm đầu trở lại phục vụ đất nước. phải làm sao 
những người này có thể bỏ ra phần lớn thời gian của họ để 
tập trung vào những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy. tôi 
muốn nói là những viện millenium Science initiatives (mSi) 
mà gS. griffith của viện cao học princeton đã trình chính 
phủ cách đây hơn 5 năm trước. tôi tin rằng trong những 
năm đầu chúng ta không cần một số tiền khổng lồ như 
gS. griffith đã đưa ra, theo tôi, khoảng 2 triệu uSD là đủ. 
những viện này sẽ được quản lý bởi một số nhà khoa học 
quốc tế, việt kiều và một số nhà khoa học giỏi trong nước. 

hiện nay, vấn đề nan giải đầu tiên mà chúng ta đang phải 
đối phó là thực trạng trình độ nhân lực trong nước còn thấp, 
không đủ phục vụ cho sự tăng trưởng kinh tế, kỹ nghệ hiện 
đại. Đây là vấn đề cấp bách, không trì hoãn được. 

tS. phạm Đức chính
(viện cơ học việt nam) 

Đối với các tài năng trẻ bước đầu đã được khẳng định. cần 
tập hợp các tài năng trẻ đã có thành tích công bố quốc tế 
và bẳng phát minh, sáng chế (trong đó có các nhà khoa 
học trẻ mới từ nước ngoài trở về) trong một phong trào, 
bảo vệ họ khỏi bị tác động của các yếu tố tiêu cực xung 

quanh, để họ tập trung vào chuyên môn hướng tới làm 
việc theo chuẩn mực quốc tế. nếu họ còn chưa được chủ 
trì hay tham gia các đề tài ncKh các cấp phù hợp, hãy để 
họ đăng ký đề tài nccB trên cơ sở thành tích 5 năm gần 
nhất. Kinh phí hỗ trợ cũng phải bù đắp được tiền lương 
thấp, và ít nhất cũng phải cạnh tranh được với các việc 
làm khác như dậy thêm, làm thợ tin học…  

các chức danh và thăng tiến của những tài năng trẻ 
phải được ưu tiên xét trên cơ sở thành tích theo chuẩn 
mực quốc tế, chứ không phải bởi các yếu tố liên quan 
tới thâm niên hay quan hệ. các chính sách ưu tiên thích 

hợp cũng sẽ là động lực quan trọng để các tài năng trẻ 
ở nước ngoài nhìn vào để phấn đấu vươn lên và trở về 
nước phục vụ. 

Đối với các nhà khoa học trẻ nói chung, việc tạo ra một 
môi trường lành mạnh để họ phấn đấu vươn lên đóng 
góp cho nghề nghiệp, cho xã hội, và có được lợi ích chính 
đáng cho bản thân là một bước đi quan trọng. một số 
cơ sở như viện toán, viện vật lý và một số trung tâm 
nghiên cứu của ĐhQghn có được một văn hóa làm việc 
khá tốt.

một vấn đề nữa, theo tôi, cần tổ chức câu lạc bộ các 
nhà khoa học quan tâm tới chuẩn mực quốc tế sinh họat 
định kỳ. các nhà quản lý có thể nghe các nguyện vọng và 
các vấn đề của họ để có các chính sách và tác động hợp 
lý. các nhà khoa học có thể trao đổi kinh nghiệm công 
việc, công bố quốc tế, thậm chí cả hợp tác chuyên môn, 
tạo tinh thần đồng đội trong ncKh chất lượng cao. câu 
lạc bộ cũng được phân thêm ra các nhóm sinh hoạt theo 
ngành và địa phương. 

trong công tác đào tạo, cần phát huy tối đa mọi phương 
thức: 

- với các nghiên cứu sinh (ncS) trong nước: cung cấp 
thông tin giúp họ tiếp cận được các thầy phù hợp chuyên 
môn và có thành tích nghiên cứu tốt nhất. 
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-  giúp tư vấn các ncS được chọn đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách 
nhà nước để tìm được nơi đào tạo tốt phù hợp với năng lực ncS và nhu cầu 
thực tế ở việt nam và cũng bảo đảm tính đa dạng chuyên môn. 

 - mời chuyên gia nước ngoài giỏi tới lãnh đạo nghiên cứu khoa học ở những 
lĩnh vực trọng điểm, và qua đó giúp đào tạo tại chỗ các nhà khoa học trẻ đẳng 
cấp quốc tế. Không gian làm khoa học lành mạnh và thu nhập thỏa đáng 
theo năng lực sẽ hấp dẫn các bạn trẻ làm khoa học. 

trong một thăm dò của cnn gần đây ở mỹ, ngành nghề được kính trọng 
nhất là nghề lính cứu hỏa, tiếp đến là nghề làm khoa học (cách đây 10 năm thì 
nghề làm khoa học dẫn đầu), rồi đến nghề bác sĩ hộ lý và giáo dục. Đứng cuối 

bảng là nghề môi giới bất động sản, rồi đến đầu cơ chứng khoán. các nghề 
nghệ sĩ, thể thao và chủ nhà băng cũng ở mức uy tín thấp. theo một thăm 
dò trong giới thanh niên nhật bản thì nghề yêu thích nhất của họ là giáo sư 
đại học, ở trung Quốc cũng vậy. nếu cuộc thăm dò được tổ chức ở việt nam, 
tôi nghĩ kết quả sẽ khác nhiều. một số nhà khoa học chuyển sang kinh doanh 
coi thường khối những người làm khoa học ra mặt. Ở cơ  quan tôi, một số 
bạn trẻ, mặc dù vẫn ăn lương cán bộ nhà nước và đứng tên tham gia các đề 
tài ncKh, nhưng dùng thời gian cơ quan để lên sàn chứng khoán và nếu ống 
kính có quay tới thì lẩn như trạch để giấu mặt (chính họ kể lại). 

 

gS.ngô Bảo châu (đại học paris sud, pháp)

mục tiêu xây dựng một cơ sở nghiên cứu và đào tạo khoa học có uy tín quốc 
tế là chuyện hệ trọng.  theo ý kiến của tôi, chất lượng nghiên cứu và giảng dạy 
phải đặt lên hàng đầu, chứ không phải số lượng. Sinh viên cần được chọn lọc 
gắt gao, nhưng cũng cần tạo cho họ những điều kiện học tập tốt nhất có thể. 
Qui chế tuyển chọn giáo sư dài hạn hay ngắn hạn cũng là việc tối quan trọng. 
làm thế nào tuyển được người xứng đáng, trả lương cho xứng đáng, và tạo 
điều kiện làm việc đàng hoàng. ngoài cơ sở hạ tầng không thể thiếu, cần có 
qui chế để có thể mời các nhà khoa học nước ngoài một cách đều đặn. việc 
mời được các giáo sư đầu ngành sang giảng dạy, và tiếp theo gửi sinh viên 
theo học họ là  điều kiện  bắt buộc để từng bước xây dựng một nền khoa học 
việt nam hòa nhập với luồng chính của khoa học thế giới.

                                                                                                 >> Đp (thực hiện)
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