
Qua trao đổi tìm hiểu về những bức xúc và nguyện vọng của một số 
anh chị em trung niên và trẻ đi du học rồi về nước hay ở lại, thêm vào 
kinh nghiệm cá nhân khi cộng tác và giao tiếp với các bạn đồng nghiệp 
Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, xin có vài suy nghĩ về những 
nguyên tắc và đề xuất cụ thể để phát huy tiềm năng chất xám khoa 
học nước ta:

Trong sự nghiệp xây dựng chất lượng của nền đại học và nghiên cứu 
khoa học - công nghệ, vai trò ưu tiên của các nhà khoa học trẻ phải 
được coi là trọng tâm đầu tư. Điều đó hàm nghĩa mọi cơ chế, chính 
sách, quản lý cần được điều hòa tối ưu xung quanh trọng tâm đó để 
phát triển. Tin cậy họ, đừng làm họ thất vọng và nản lòng, tạo điều 
kiện và chuyển giao dần cho họ trọng trách cực kỳ khó khăn nhưng xiết 
bao hứng khởi và vinh dự để tạo nên một cơ sở khoa học - công nghệ 
hiện đại cho đất nước, vươn tới trình độ quốc tế. Trong thời kỳ non yếu 
của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 - 1954, chính người trẻ 
đã được Hồ Chủ Tịch tin cậy. Nao nức từ mấy chiếc gậy tầm vông và 
khẩu súng trường, ai cũng nỗ lực đấu tranh chống kẻ thù. Ngày nay khi 
chuyển sang chống lạc hậu bằng tri thức và phát minh khoa học, sự 
đóng góp của thế hệ trẻ lại càng đóng vai trò quyết định.

Tài năng sáng tạo chỉ có thể phát huy toàn diện trong một không gian 
học thuật, giảng dạy, nghiên cứu thoáng mở và độc lập. Mặc dù sự 
phân biệt hồng chuyên dẫu bề ngoài được coi như đã thuộc về dĩ vãng 
nhưng thực tế hãy còn đầy vướng mắc. Ít nhất trong ngành khoa học 
tự nhiên và nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng, thế hệ trẻ cần tỉnh 
táo vượt qua thực tế này. 

Nuôi DưỡNg & pHáT Huy

Tài NăNg Trẻ
>> gS. pHạM XuâN yêM

Nuôi DưỡNg Và pHáT Huy Tài NăNg Trẻ Đã Trở THàNH ưu TiêN 
HàNg Đầu Của CHÍNH pHủ. Đây ĐượC XeM Là “bướC Đi THôNg 
MiNH” Xây DựNg TiềM LựC QuốC gia Của NHiều NướC Để NâNg 
Cao NăNg LựC CạNH TraNH. Là MộT NHà kHoa HọC TừNg 
giảNg Dạy, NgHiêN Cứu Và THaM gia CôNg TáC QuảN Lý ở 
NHiều TrườNg Đại HọC, TruNg TâM NgHiêN Cứu TrêN THế giới, 
gS. pHạM XuâN yêM - NguyêN giáM ĐốC NgHiêN Cứu TruNg 
TâM NgHiêN Cứu kHoa HọC QuốC gia pHáp; NgàNH VậT Lý Lý 
THuyếT Tại Đại HọC pierre eT Marie Curie, pariS – Đã CHia Sẻ ý 
kiếN Với bạN ĐọC bảN TiN ĐHQgHN.

>> GS.Phạm Xuân Yêm
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Quy chế thâm niên, thiếu cạnh tranh lành 
mạnh trong một cơ chế khép kín, thiếu 
thông tin bàn cãi và tự chủ trong đề  tài 
nghiên cứu là những rào cản cần được 
tháo gỡ nhanh chóng. Tiêu chuẩn cho 
sự thăng tiến trong chức vụ, trách nhiệm, 
lương bổng phải chủ yếu tùy thuộc vào tài 
năng chuyên môn và sáng tạo khoa học, 
chứ không vào những điều kiện khác. Tiêu 

chuẩn phổ quát ngày nay trên thế giới tiên tiến để 
đánh giá chất lượng của nền đại học và nghiên 
cứu là các công trình khoa học phải được nhận 
đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, có hệ thống 
bình duyệt nghiêm chỉnh, có hệ số tác động 
(impact factor) cao và nhất là được đồng nghiệp 
quốc tế trích dẫn nhiều lần, kiểm chứng bởi hệ 
số trích dẫn (citation index). Mỗi ngành nghề và 
từng bộ môn của ngành đều có những tạp chí 
uy tín (hay bằng cấp sáng chế) quốc tế loại top 
10, top 50, ở trong nghề ai cũng rõ. "Tướng, tá" 
khoa học ở đây nên được phong theo số lượng 
các công trình chất lượng đăng trên các tạp chí 
uy tín quốc tế. Vì khoa học-công nghệ không có 
biên giới trong thời buổi hội nhập này, nhất quyết 
từ bỏ tư duy "ta về ta tắm ao ta" chỉ  biết dùng 
tạp chí nội hóa. 

Về cơ sở vật chất, xin có mấy đề nghị cụ thể sau 
đây: Cung cấp kinh phí để trang bị thư viện cho 
đầy đủ tạp chí khoa học và sách giáo khoa chuyên 
đề. Nhà khoa học trẻ thường rất nhạy bén với 
internet qua tạp chí online vừa rẻ tiền vừa cập nhật 
nhanh chóng các đề tài và viễn tượng phát triển 
của các ngành khoa học đương đại; Họ phải được 
đào tạo nghiêm túc bài bản theo tiêu chuẩn quốc 
tế ở các nước tiên tiến. Đã có một số không nhỏ 
các nhà khoa học thành đạt ở ngoài khi về nước 
chưa được sử dụng công bằng để có điều kiện 
phát huy tài năng. ở đại học, họ phải giảng dạy 
quá nhiều giờ so với đồng nghiệp ngoại quốc (ở 
pháp khoảng 180 giờ/ năm cho phó giáo sư, 130 
giờ/năm cho giáo sư), không còn đủ thời gian làm 
nghiên cứu sáng tạo để trưởng thành và phát huy 
chất lượng ; Cởi mở thủ tục hành chính và kinh 
phí, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ giao tiếp rộng rãi, 
cộng tác thường xuyên với các cơ quan giảng dạy 
nghiên cứu ở các nước khoa học tiên tiến.
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