
“anh cả Patent” 
là Đơn vị nghiên cứu 

thuộc vào hàng “lão 
làng”, vươn lên trong 

Bối cảnh nền Khoa 
học cơ Bản trong 

nước còn Bộn Bề Khó 
Khăn, nhưng Khoa hóa 

học, trường ĐhKhtn 
(ĐhQghn) Đã trỞ thành 
Địa chỉ Đào tạo, nghiên 

cứu Khoa học uy tín, 
Được giới Khoa học 

Đặt Biệt Danh là “anh 
cả Patent” trong 

trường Đại học.

những Bứt Phá “lãng mạn”

lần đầu tiên 35 sinh viên theo học chương trình hóa tiên tiến, một trong 9 chương trình 
đào tạo tiên tiến được Bộ gD-Đt thí điểm, đã bảo vệ xuất sắc khóa luận tốt nghiệp bằng 
tiếng anh. Đây được xem là bước đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
ngành hóa đạt chuẩn quốc tế. 

theo PgS.tS lưu văn Bôi - chủ nhiệm Khoa hóa, các sinh viên đã được “nhúng” trong 
môi trường học tập và nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. ngay sau khi bảo vệ, có những em 
được các trường đại học danh tiếng của mỹ, Pháp, nhật, hàn Quốc cấp học bổng làm 
tiến sĩ. ngoài ra, trong quá trình học, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng nhiều sinh viên đã 
xin được việc làm ở công ty nước ngoài. với chất lượng đào tạo như vậy, sinh viên khi 
tốt nghiệp có thể làm việc ở bất cứ nước nào trên thế giới bởi chuyên môn, kỹ năng và 
tiếng anh tốt. niềm vui được nhân lên trên khuôn mặt của thầy chủ nhiệm Khoa khi ông 
“khoe” về thành quả ban đầu này.

Khoa hóa là một trong hai khoa thí điểm triển khai đào tạo chương trình tiên tiến của 
ĐhQghn, và theo như thầy chủ nhiệm khoa thì đây là một bứt phá “lãng mạn” trong 
lộ trình hội nhập quốc tế. “Khi bắt đầu triển khai chương trình thì khoa đang phải tập 
trung nâng cao chất lượng đào tạo nội địa, chưa có kinh nghiệm đào tạo trình độ quốc 
tế. Khó khăn lớn nhất là trình độ tiếng Anh của phần lớn cán bộ, giảng viên khi đó chỉ 
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đủ dùng để… đọc tài liệu”, PgS.tS lưu 
văn Bôi cho biết.

một trong những thành công lớn nhất 
của chương trình là đã đào tạo, nâng 
cao được trình độ đội ngũ cán bộ, giảng 
viên, để đảm nhận đào tạo, giảng dạy 
chương trình tiên tiến ngành hóa học 
và sẵn sàng mở rộng sang các ngành 
khác. “Hiện tại, các chương trình Hóa 
tiên tiến của chúng tôi cán bộ giảng dạy 
của Khoa đảm nhận đến 70%”, PgS.tS 
lưu văn Bôi tiết lộ.

nói về nguyên nhân đạt được những 
thành tựu trong việc đào tạo chất lượng 
cao, thầy chủ nhiệm Khoa cho biết, 
bên cạnh việc được tiếp cận chương 
trình học của những đại học uy tín nước 
ngoài thì 100% sinh viên được tham gia 
nghiên cứu khoa học, đối với sinh viên 
trong chương trình đào tạo tiên tiến thì 
được tham gia nghiên cứu khoa học 
ngay từ năm đầu. ông cho rằng, điều 
này rất quan trọng đối với các ngành 
khoa học thực nghiệm như hóa học.

“Các trường đại học, sinh viên muốn 
làm nghiên cứu khoa học hay làm khóa 
luận phải đóng tiền. Nhưng đối với sinh 
viên Khoa Hóa được miễn phí. Phần lớn 
kinh phí này được trích từ đề tài của các 
thầy”, PgS.tS lưu văn Bôi cho biết.

ngoài chương trình đào tạo tiên tiến 
bằng tiếng anh, Khoa đang triển khai 
chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp. 
và bên cạnh chương trình hóa tiên 

tiến, Khoa hóa cũng đang thực hiện 4 
chương trình đào tạo sau Đh theo trình 
độ quốc tế, trong đó có 2 chương trình 
đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành 
hóa học hữu cơ - hóa dược thuộc 
Nhiệm vụ chiến lược của ĐhQghn.

…và “nhà vô Địch” Patent

ngày đầu thành lập (1956), cơ sở vật 
chất, trang thiết bị nghiên cứu thiếu 
thốn trăm bề, đội ngũ cán bộ chỉ vỏn 
vẹn 5 giảng viên và 7 kỹ thuật viên. Đến 
nay, Khoa đã có một đội ngũ hùng hậu 
gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành 
về hóa học với các nhóm nghiên cứu 
mũi nhọn: hóa lý thuyết và ứng dụng, 
Điện hóa và ăn mòn kim loại, hóa lý các 
hợp chất cao phân tử và hóa keo, Động 
học xúc tác, ứng dụng và vật liệu công 
nghệ cao. cùng với đó, Khoa có một 
hệ thống phòng thí nghiệm khá hoàn 
chỉnh với những thiết bị đồng bộ và hiện 
đại.

trước đây, những cán bộ của Khoa 
triển khai tới gần 40 hướng nghiên cứu 
nhưng, theo PgS.tS lưu văn Bôi, điều 
này đã làm cho lực lượng nghiên cứu 
phân tán, ảnh hưởng đến chất lượng. 
Do vậy, hiện tại, Khoa chỉ tập trung 
vào 4 hướng nghiên cứu mũi nhọn bao 
gồm: khoa học và công nghệ vật liệu 
mới, hóa học các hợp chất hoạt tính sinh 
học và hóa dược, bảo vệ môi trường và 
phát triển năng lượng tái tạo đảm bảo 
an ninh năng lượng và giảm thiểu biến 
đổi khí hậu, hóa học tính toán.

chỉ tính từ năm 2007 đến nay, Khoa 
hóa đã thực hiện 9 đề tài, nhiệm vụ 
Khcn cấp nhà nước, trong đó có những 
đề tài đã chuyển giao vào thực tiễn, 
đoạt huy chương vàng hội chợ công 
nghệ thiết bị (techmart) như: màng lọc 
máu để chạy thận nhân tạo đã chuyển 
giao cho Bệnh viện Bạch mai, gốm chịu 
lực và gốm kháng khuẩn chuyển giao 
cho công ty gốm mỹ Đức, công nghệ 
xử lý asen trong nước sinh hoạt. hàng 
năm, các nhà khoa học của Khoa công 
bố hơn 100 công trình nghiên cứu trên 
các tạp chí trong nước và quốc tế, chủ 
trì thực hiện hàng chục đề tài nghiên 
cứu cơ bản và triển khai ứng dụng công 
nghệ. Bên cạnh đó, các nhà khoa học 
của Khoa cũng rất tích cực trong các 
hoạt động học thuật, tham gia tổ chức 
và chủ trì nhiều hội nghị, hội thảo khoa 
học quốc gia và quốc tế.

theo nhận định PgS.tS lưu văn Bôi, 
Khoa hóa là một trong những khoa 
có nhiều patent (sáng chế) nhất trong 
các trường đại học cả nước với hơn 22 
patent. trong số đó, có những sáng chế 
đã đóng góp quan trọng cho xã hội như 
tách chất làm thuốc chống ung thư từ 
củ sâm. hay như công trình nghiên cứu 
hợp tác với các nhà khoa học nhật Bản 
tạo công nghệ sạch đồng dung môi 
với độ chuyển hóa vượt trội so với tiêu 
chuẩn quốc tế và thời gian chuyển hóa 
rút ngắn hơn 10 lần. “Hiện tại, công 
nghệ này đã được hoàn chỉnh cả về quy 
trình và thiết bị, sẵn sàng chuyển giao 
cho các cơ sở và địa phương có nhu cầu 
phát triển nhiên liệu Biodiesel (BDF) ở 
mọi quy mô”, PgS.tS lưu văn Bôi cho 
biết. Quả không ngoa khi giới khoa học 

>> PgS.tS lưu văn Bôi
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đặt biệt danh cho Khoa hóa là “anh cả 
patent” trong trường đại học.

có Bột mới gột nên hồ

trong khi các ngành khoa học cơ bản 
khác đang phải đối mặt với sự thiếu hụt 
trầm trọng đội ngũ cán bộ nghiên cứu 
kế cận thì thành quả lớn nhất mà Khoa 
hóa đạt được chính là đào tạo ra một đội 
ngũ các nhà khoa học kế cận mạnh về 
chất. “Ngay cả trong các chương trình 
nghiên cứu hợp tác quốc tế, mặc dù kết 
quả vật chất còn hạn chế, nhưng thành 
quả vô hình mà chúng tôi thu được 
chính là đội ngũ cán bộ được trưởng 
thành, học tập được kinh nghiệm quốc 
tế”, PgS.tS lưu văn Bôi nói.

một trong những cách vừa đề giữ chân 
các nhà khoa học trẻ, đồng thời tạo 
điều kiện tốt nhất để họ phát huy hết 
năng lực được thầy chủ nhiệm bật mí 
là hầu hết những cán bộ mới ra trường 
được ưu tiên chủ trì các đề tài cấp cơ 
sở và cấp ĐhQghn. Đây được xem là 
một điều hiếm thấy trong các trường đại 

học. Điều này vừa giúp các giảng viên, 
nghiên cứu trẻ được trải nghiệm, cọ 
xát thực tế vừa giúp họ tích lũy những 
“tiêu chí cứng” để phấn đấu lên các vị 
trí học thuật cao. PgS.tS lưu văn Bôi 
phấn khởi cho biết, năm nay, lần đầu 
tiên Khoa hóa sẽ có PgS ở tuổi 32.

Khuôn mặt chất đầy niềm vui bỗng 
thoáng nét trầm ngâm khi người thầy 
đã đầy lục tuần ngẫm về cuộc đời khoa 
học và tương lai thế hệ kế cận. “Khoa 
Hóa có cả nghiên cứu cơ bản và ứng 
dụng, làm khoa học cơ bản tốt mới tạo 
ra được công nghệ cao và muốn phát 
triển công nghệ ứng dụng phải có đội 
ngũ khoa học cơ bản giỏi. Tuy nhiên, 
các nhà khoa học, đặc biệt là đội ngũ 
nghiên cứu cơ bản, còn thiệt thòi nhiều 
và hầu hết làm việc vì say mê và luôn 
cảm thấy “nợ” đất nước một điều gì đó”, 
PgS.tS lưu văn Bôi trải lòng. theo ông, 
cần thiết phải có chế độ khen thưởng, 
chính sách cụ thể khích lệ kịp thời các 
nhà khoa học, nhất là những nhà khoa 
học trẻ. Bài toán ở đây là “có bột mới 

gột nên hồ”. Bên cạnh đó, việc quản 
lý đề tài cần minh bạch, chặt chẽ dựa 
trên tiêu chí sản phẩm khoa học đầu ra. 
là người cả đời gắn bó với khoa học, 
ông không khỏi chạnh lòng khi nhiều 
hội đồng khoa học lập ra không phải để 
thẩm định mà là để… “hỗ trợ” các nhà 
khoa học. Do đó không đảm bảo được 
chất lượng công trình nghiên cứu.

chia tay thầy chủ nhiệm Khoa, tôi nhận 
thấy trong mắt ông ánh lên niềm lạc 
quan về tương lai của một ngành khoa 
học cơ bản. Xin kết lại câu nói của một 
nhà báo: “Quá trình chất lượng cao và 
quốc tế hoá đang diễn ra ở ĐHQGHN 
phải chăng đã là một phần cho câu hỏi 
lớn - “món nợ lớn” của giáo dục đại học 
Việt Nam, rằng “Chúng ta đang ở đâu 
và cần phải làm thế nào…?”

vương Quốc thắng
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