KHOA HỌC & PHÁT TRIỂN

Trong khi liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam
để chuyển giao những kết quả nghiên cứu vào cuộc sống vừa yếu
lại vừa thiếu, thì việc trường đại học tự thành lập công ty để “bật
đèn xanh” và tăng tốc quá trình chuyển giao này là một động
thái đáng mừng. Là công ty trực thuộc một trường đại học vốn
“thuần” nghiên cứu cơ bản, nhưng Công ty TNHH Khoa học Tự
nhiên, trường ĐHKHTN, ĐHQGHN đã chứng tỏ rằng, mô hình công ty
là cầu nối giữa nghiên cứu cơ bản và cuộc sống.
Trao đổi với Bản tin ĐHQGHN, PGS.TS Hoàng Chí Thành - Giám đốc
Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên – cho biết:

Mô hình công ty
trong trường đại học

Kết nối
nghiên cứu
& cuộc sống

Với vai trò là trung tâm khoa học và đào tạo, mỗi trường
đại học đều cố gắng thực hiện tốt ba nhiệm vụ chính của
mình là: Đào tạo được các thế hệ học viên giỏi đáp ứng
nhu cầu xã hội; Nghiên cứu phát triển khoa học theo kịp
các hướng nghiên cứu tiền tiến của thế giới; Ứng dụng các
thành tựu của khoa học, công nghệ vào công cuộc dựng
xây đất nước.
Ba nhiệm vụ trên gắn kết với nhau và hỗ trợ cho nhau. Ba
nhiệm vụ này cũng chính là ba tiêu chí để đánh giá xếp loại
các trường đại học trong xu thế phát triển và hội nhập. Có
thể nói, các trường đại học của chúng ta đã làm tốt hai
nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ thứ ba đang còn nhiều hạn
chế. Do vậy, việc tăng cường chuyển giao tri thức từ trường
đại học vào cuộc sống sẽ là một giải pháp lớn. Ngoài ý
nghĩa xã hội, nó còn tạo đà phát triển cho chính mỗi trường
đại học. Nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng là
các hoạt động chuyển giao tri thức.
Xin PGS cho biết ý kiến của mình về hiện trạng chuyển
giao những kết quả nghiên cứu vào cuộc sống ở các
trường đại học hiện nay?
Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào cuộc sống
ở các trường đại học nước ta hiện nay còn rất khiêm tốn.
Theo một báo cáo mới nhất của Chính phủ thì việc đóng
góp của khoa học công nghệ trong nền kinh tế quốc dân
chưa quá 10%. Đó là một tỷ lệ thấp. Chúng ta phải có trách
nhiệm nâng tỷ lệ này lên. Điều đáng hy vọng là các trường
đại học đã nhận thức được vai trò của ứng dụng khoa học
trong cuộc sống và đang xúc tiến việc này.
Để đẩy nhanh việc chuyển giao tri thức vào cuộc sống
trong các trường đại học Việt Nam, theo ông, sẽ gặp
thuận lợi và khó khăn gì?
Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý cho các trường đại học
chuyển giao tri thức vào cuộc sống. Vừa rồi, Chính phủ đã
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ban hành Nghị định 115 về Doanh nghiệp
Khoa học Công nghệ trao quyền tự chủ
cho các đơn vị khoa học công nghệ. Mỗi
trường đại học lại có một đội ngũ hùng
hậu các nhà khoa học giỏi và các em sinh
viên say mê khoa học, có nhiều phòng thí
nghiệm với các trang thiết bị hiện đại. Đó
là những thuận lợi lớn. Song khó khăn
không phải ít. Kinh nghiệm thương trường
của những người quản lý như chúng tôi
còn rất hạn chế. Hệ thống thuế phức
tạp, áp đặt và chưa có ưu đãi đáng kể
cho hoạt động ứng dụng khoa học cũng
như chuyển giao công nghệ. Mối liên kết
giữa các trường đại học với các đơn vị bên
ngoài còn ít. Do vậy, các công ty ra đời và
hoạt động dựa trên nội lực là chính.
Vậy yếu tố nào quyết định đến hiệu
quả của việc chuyển giao và ứng dụng
công nghệ?
Hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ
phụ thuộc rất nhiều vào thế mạnh nhân
lực và cơ sở vật chất của từng trường đại
học. Do vậy các hoạt động này mang tính
đặc thù của từng trường và phải phù hợp
với nhu cầu của xã hội
Ở nhiều trường đại học nước ngoài
thành lập các công ty như một tất yếu.
Còn ở ta, việc thành lập các công ty
trong trường đại học có vẻ như còn
rất xa lạ. Ý kiến của ông về vấn đề này
như thế nào?
Chủ trương thành lập công ty trong các
trường đại học, viện nghiên cứu để tạo
thuận lợi cho việc chuyển giao kết quả
khoa học và công nghệ đã được Cố Thủ
tướng Võ Văn Kiệt đề xướng từ những
năm 90 của thế kỷ trước và Nguyên Thủ
tướng Phan Văn Khải ký Nghị định 14
thực hiện từ năm 2001. Đây là một chủ
trương đúng đắn của Chính phủ. Một số
trường đại học đã đi tiên phong theo chủ
trương này. Gần đây có nhiều trường đại
học thành lập công ty. Do vậy, với những
ai quan tâm đến ứng dụng khoa học công
nghệ thì không có gì xa lạ. Song cần thực
hiện tốt và quảng bá tốt để nhiều người
biết, nhiều đơn vị biết để cùng hợp tác.
Cứ tạm gọi là “những công ty khoa
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Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội

Để thúc đẩy quá trình chuyển giao tri thức từ trường đại học vào
cuộc sống, chúng tôi đề xuất một số giải pháp:
1. Trên tầm vĩ mô, Chính phủ cần có chính sách cụ thể cho các
hoạt động chuyển giao tri thức như:
- Đặt hàng một số công nghệ (hoặc cải tiến công nghệ đã có) cho
các đơn vị khoa học và đào tạo, hạn chế nhập khẩu công nghệ.
- Giảm thuế VAT, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các
doanh nghiệp khoa học công nghệ (Nghị định 115 của Chính phủ
về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ còn nhiều hạn chế).
- Ưu tiên các đề tài khoa học mang tính ứng dụng trong các khâu:
đánh giá, chọn lựa, phân bổ kinh phí…
- Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp hỗ trợ các trường
đại học.
2. Về phần mình, các trường đại học chủ động liên kết với các tổ
chức, địa phương, doanh nghiệp… để chuyển giao tri thức, ứng
dụng khoa học công nghệ. Các mối quan hệ này cần được xây
dựng trên cơ sở bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau và làm lợi cho nhau.
3. Các trường đại học cần mạnh dạn khai thác tiềm năng chất xám
và cơ sở vật chất của mình trong ứng dụng khoa học, chuyển giao
tri thức.
4. Xây dựng các nhóm làm việc đủ mạnh để có thể giải quyết tốt
và nhanh chóng các bài toán lớn của thực tế.
Với những giải pháp nêu trên, chúng tôi hy vọng rằng việc chuyển
giao tri thức từ trường đại học vào cuộc sống sẽ trở nên thường
xuyên hơn, hiệu quả hơn đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội
và cho các trường đại học.
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học”, như vậy nhà khoa học ngoài làm tốt
khoa học phải am hiểu kinh doanh và “máu”
làm ăn?

Khoa học Tự nhiên đã được chuyển giao
thành công những kết quả nghiên cứu nổi
bật nào?

Đã là nhà khoa học thì cần phải làm tốt khoa học:
nghiên cứu khoa học tốt và tham gia đào tạo được
nhiều nhà khoa học giỏi. Nếu có kiến thức kinh
doanh và làm ăn giỏi thì rất tốt. Kinh doanh và
“máu” làm ăn không nhất thiết phải đặt ra cho
mọi nhà khoa học. Nếu trong nghiên cứu và đào
tạo của mình, nhà khoa học gắn được với ứng
dụng hay hướng tới các ứng dụng thực tế thì đó là
điều đáng trân trọng.

Công ty đã ký kết hàng trăm hợp đồng dịch vụ
khoa học, chuyển giao công nghệ với các đối tác
như: Hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao công
nghệ: công nghệ gốm sứ đổi màu ở Bà Rịa - Vũng
Tàu, xử lý nước thải ở Tổng công ty xăng dầu Hà
Nội; dịch vụ khoa học công nghệ: đánh giá tác
động môi trường ở Thái Nguyên, than Quảng
Ninh; phân tích mẫu, xử lý môi trường ở điện Hải
Phòng, Khu CN Vĩnh Yên, xây dựng bản đồ điện
tử biển Vịnh Bắc Bộ, lập quy hoạch sinh thái vùng
ở Quảng Ngãi; Tư vấn khoa học công nghệ: xử lý
nước nhiễm asen, cải tạo thổ nhưỡng vùng ngập
mặn, ngập cát ở Quảng Trị; Đào tạo chuyên đề:
địa chính, tin học, vệ sinh công nghệp; Sản xuất
các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao: phần
mềm tin học cho UBND tỉnh Nam Định, màng lọc
xenlulo, gốm xốp lọc nước, gốm xốp chịu lửa cho
ĐHBK Tp. Hồ Chí Minh…

Được biết Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên
là công ty “đầu lòng” thuộc Trường ĐHKHTN,
ông có thể kể qua đôi nét?
Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên được thành lập
giữa năm 2004 với bốn lĩnh vực kinh doanh sau
đây: Dịch vụ khoa học kỹ thuật và đào tạo theo
yêu cầu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên; Tư vấn,
triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ
trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; Kinh doanh các
sản phẩm, các đề tài đã có kết quả ứng dụng; Kinh
doanh vật tư, thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ.

Cảm ơn ông!
>> Bùi Tuấn (thực hiện)

Hiện nay, Công ty có 1 xưởng sản xuất và 4 trung
tâm.
Vậy trong những năm qua, Công ty TNHH
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