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Xin Phó giáo sư cho biết đôi nét về các ngành khoa học cơ bản (KHCB) ở Việt Nam hiện nay? 

Đối với các nước phát triển, KhCB là xương sống để giữ vững vị trí siêu cường của họ, còn 
đối với các nước đang phát triển, việc phát triển nhanh hay chậm, bền vững và có đuổi kịp 
các nước phát triển hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó việc xây dựng một nền 
KhCB vững mạnh và đúng hướng là rất quan trọng. những năm gần đây, nhà nước đã 
quan tâm đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học cơ bản, thể hiện ở sự đầu tư tài chính, 
tăng cường cơ sở vật chất và con người. nhà nước cũng có nhiều chính sách nhằm thay 
đổi mô hình hoạt động khoa học công nghệ (KhCn) nước nhà. Đó là phát triển thị trường 
công nghệ; trao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan khoa học công lập; lập 
Quỹ phát triển KhCn quốc gia nhằm làm thông thoáng phần nào cơ chế tài chính đã áp 
dụng lâu nay khi thực hiện các đề tài, dự án KhCB. những điều chỉnh này bước đầu phát 
huy tác dụng và kích thích sự sáng tạo của các nhà khoa học. Tuy nhiên, kết quả đạt được 
chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển.

Vậy kết quả đó cụ thể là như thế nào, thưa Phó giáo sư?

Có thể thấy, cho đến nay KhCB của việt nam vẫn bị xếp vào khu vực chậm phát triển. Có 
một thực tế là nhiều học sinh việt nam đoạt giải cao trong các kì thi Olympic quốc tế về 
Toán học, vật lý, hóa học, Sinh học và Tin học, nhiều nhà khoa học đã trở thành chuyên 
gia hàng đầu ở các viện nghiên cứu, trường đại học của nước ngoài. Điều này cho thấy trí 
tuệ người việt có thể đạt tầm cao thế giới. những thành tích kiệt xuất của gS. ngô Bảo 
Châu trong lĩnh vực toán học là một minh chứng điển hình. Tổng số các công trình công 
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bố quốc tế của việt nam hiện nay tuy đã 
tăng nhiều so với trước nhưng vẫn còn 
chưa bằng một số trường đại học hàng 
đầu của Thái Lan, như Chulalongkorn hay 
mahidol. Bên cạnh đó, khoảng cách về 
KhCB giữa việt nam và các nước tiên tiến 
còn rất lớn và trong một số lĩnh vực chúng 
ta có nguy cơ tụt hậu. ngay trong khu vực 
châu á thì một số nước như Trung Quốc, 
ấn Độ, Singapore đang có những nỗ lực 
phi thường để phát triển KhCB. họ không 
chỉ thu hút tài năng trong nước mà còn 
thu hút của nước ngoài, trong đó có việt 
nam.

Vậy Phó giáo sư có thể cho biết những 
thách thức mà Trường ĐHKHTN – 
ĐHQGHN đã và đang phải đối mặt?

Trường ĐhKhTn, ĐhQghn có tỷ lệ cán 
bộ đạt chức danh gS, PgS, TSKh và TS 
trên tổng số cán bộ giảng dạy thuộc loại 
cao nhất trong cả nước. Trường luôn 
là đại học (Đh) hàng đầu của việt nam 
trong lĩnh vực đào tạo cán bộ KhCB cho 
đất nước. Tuy nhiên như tình trạng chung, 
Trường cũng đang gặp phải khá nhiều 
khó khăn trong công tác đào tạo. Có một 
thực tế đang diễn ra là ngày càng ít các 
sinh viên muốn theo học ngành KhCB và 
sự thiếu hụt nhân lực về KhCB đã và đang 
xảy ra. Đặc biệt, đội ngũ các nhà khoa học 
có năng lực nghiên cứu và các chuyên gia 
thuộc lĩnh vực KhCB ngày càng thiếu hụt 

trầm trọng. nguyên nhân là do mức tăng 
ngân sách chi thường xuyên hàng năm 
Trường không đủ bù đắp chi phí tăng 
do thực hiện chính sách, chế độ cải cách 
tiền lương của nhà nước cộng thêm các 
yếu tố trượt giá do lạm phát. Thêm nữa, 
việc đầu tư cho giáo dục đào tạo hiện nay 
còn phân tán, chưa rõ định hướng ưu 
tiên cho các ngành KhCB. Bên cạnh đó, 
chính sách tiền lương chưa đáp ứng được 
nhu cầu thiết yếu của đội ngũ cán bộ viên 
chức. với mức lương như hiện nay, nhà 
trường đang gặp nhiều khó khăn trong 
việc giữ và thu hút đội ngũ cán bộ có trình 
độ cao tham gia giảng dạy. Tóm lại, mặc 
dù suất đầu tư cho sinh viên các ngành 
KhCB ở ĐhQghn đã được điều chỉnh, 
nhưng không đủ để tạo ra bước chuyển 
biến có tính đột phá cho các ngành đào 

tạo này.

Vậy Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN có giải 
pháp, kiến nghị gì nhằm sớm khắc phục 
tình trạng trên, thưa Phó giáo sư?

Đứng trước những khó khăn thách thức 
trong việc đào tạo các ngành KhCB, được 
sự ủng hộ về chủ trương của Bộ Tài chính, 
Bộ gD-ĐT và ĐhQghn, Trường ĐhKhTn 
đã đề xuất Đề án đào tạo thí điểm, áp 
dụng cơ chế đào tạo các ngành KhCB 
theo đơn đặt hàng của nhà nước. mức 
đầu tư kinh phí sẽ được tính toán dựa trên 
suất đầu tư thực tế để đào tạo sinh viên 
đáp ứng chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn 
kiểm định chất lượng chung của ngành 
và yêu cầu đặc biệt của sản phẩm đào tạo. 

Bên cạnh đó, nhà nước cần có cơ chế 
ưu đãi, khuyến khích giảng viên và sinh 
viên các ngành KhCB. Cụ thể, phải tăng 
cường nguồn lực tài chính cho thực hiện 
nhiệm vụ cũng như đảm bảo quỹ lương 
và nguồn thu nhập hợp lý cho giảng viên 
để họ có thể chuyên tâm giảng dạy. Sinh 
viên các ngành KhCB được bù đắp một 
phần sinh hoạt phí và chi phí học tập, tạo 
sự yên tâm cho sinh viên trong việc tập 
trung học tập nghiên cứu tại Trường./.

Xin cảm ơn Phó giáo sư!

việT anh (thực hiện)
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