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VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
ĐÀO TẠO,GIẢNG VIÊN TRẺ, TS. LÊ HOÀNG QUỲNH - KHOA CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC 
GIA HÀ NỘI LÀ 1 TRONG 10 CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ THANH NIÊN QUẢ CẦU VÀNG NĂM 2021. 

Giải thưởng Khoa học công nghệ 
thanh niên Quả cầu vàng có ý nghĩa 
như thế nào đối với bản thân chị nói 
riêng và cộng đồng nghiên cứu khoa 
học nói chung?

Giải thưởng có ý nghĩa vô cùng to lớn cho 
các nhà khoa học trẻ. Đây không chỉ là 
một giải thưởng, một vinh dự mà còn thể 
hiện sự ghi nhận của Trung ương Đoàn 
thanh niên và Bộ Khoa học và công nghệ 
cho những nỗ lực và kết quả nghiên cứu 
của tôi cùng với nhóm nghiên cứu. Hơn 
thế nữa, giải thưởng còn thể hiện thông 
điệp về niềm tin, sự kỳ vọng đến những 
người làm khoa học trẻ của các cấp lãnh 
đạo và nhà nước. Trong quãng đường 
sau này, chắc chắn giải thưởng sẽ là sự 
nhắc nhở tôi cần phải nỗ lực hơn nữa để 
chinh phục những thử thách khoa học 
cao hơn, xứng đáng với vinh dự mà mình 
đã được nhận. 

Từ những ngày đầu theo dõi danh sách 
đề cử, tôi thấy top 20 của năm nay đều là 
những nhà khoa học có thành tích khoa 
học công nghệ rất “khủng”. Vì vậy, tôi khá 
bất ngờ khi biết bản thân là 1 trong 10 cá 
nhân được vinh danh với giải thưởng Quả 
cầu vàng năm 2021. Sau đó là cảm giác tự 
hào khi nhận được giải thưởng danh giá 
này. Điều đó cho thấy những nỗ lực của 
bản thân đã được ghi nhận, đồng thời là sự 
tin tưởng, động viên và hỗ trợ của gia đình, 
lãnh đạo, đồng nghiệp, bạn bè dành cho 
mình đã gặt hái được kết quả xứng đáng.

Bí quyết nào giúp chị vừa nuôi dưỡng 

đam mê đối với nghiên cứu khoa học, đồng thời cân 
bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc? 

Tôi đến với nghiên cứu khoa học thực sự như một cái 
“duyên”. Từ thời sinh viên, tôi vốn không phải là một 
nhân tố nổi bật giữa một rừng “anh tài” của Trường ĐH 
Công nghệ với nhiều giải quốc gia, quốc tế từ thời cấp 
III đến đại học. Lần đầu tham gia nghiên cứu khoa học 
là tại hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học do Nhà 
trường tổ chức. Nhưng sau quá trình nghiên cứu, tôi 
dần dần nhận ra, mỗi cá nhân lại có những thế mạnh 
khác nhau. Việc nghiên cứu khoa học không chỉ cần 
nền tảng kiến thức tốt, mà còn cần liên tục tiếp thu 
những kiến thức cập nhật và quan trọng là sự sáng tạo 
của chính bản thân để mở ra những con đường mới. Từ 
đó đến nay, mỗi một sự thành công trong nghiên cứu 
khoa học, mỗi một công bố quốc tế đã mang lại cho tôi 
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một niềm vui nho nhỏ khi những nỗ lực và cố 
gắng của mình được ghi nhận.

Đối với tôi, công việc giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học hay chăm sóc gia đình chưa bao giờ 
là gánh nặng hay áp lực. Tuy nhiên, việc cân 
đối giữa giảng dạy - học tập - nghiên cứu - xã 
hội và gia đình đã trở thành một bài toán tối 
ưu phức tạp hơn. Tôi cố gắng để có thể quản lý 
thời gian một cách khoa học hơn, chia nhỏ các 
khoảng thời gian trong ngày để làm các công 
việc khác nhau. Từ đó, có thể đảm bảo hoàn 
thành các công việc đúng thời gian, giảm áp 
lực cho bản thân, đồng thời có thời gian dành 
cho gia đình và những sở thích cá nhân khác.

Bước ngoặt nào đã giúp chị trưởng thành 
hơn và vượt qua những khó khăn trên con 
đường nghiên cứu?

Năm 2015 là lần đầu tiên tôi có một công bố 
trên tạp chí ISI Q1 (tạp chí Database của nhà 
xuất bản Oxford) với vai trò tác giả chính. Mặc 
dù đây không phải là công bố khoa học đầu 

tiên, cũng không phải lần đầu tiên tôi có bài 
ISI Q1, nhưng lại là công bố đầu tiên mà tôi là 
tác giả chính, được giáo sư yêu cầu chủ động 
từ bước lên ý tưởng, thực nghiệm đến bản 
thảo. Khi được định hướng công bố tại một 
tạp chí ISI Q1 có chất lượng, thật sự là cách 
tiếp cận vấn đề, định hướng giải quyết khác 
rất nhiều, và khối lượng công việc cũng lớn 
hơn nhiều so với những nghiên cứu ở mức độ 
trung bình. Tôi luôn coi đó là cột mốc quan 
trọng, đánh dấu một bước trưởng thành của 
bản thân trong quá trình nghiên cứu, tạo cho 
tôi một bước tiến vững chắc và kinh nghiệm 
cũng như sự tự tin trong những nghiên cứu 
sau này.

Điều khó khăn nhất trong con đường nghiên 
cứu chính là vượt qua được những giai đoạn 
bế tắc về ý tưởng. Đặc biệt, đối với lĩnh vực 
công nghệ thông tin mà tôi đang theo đuổi, 
mang tính chất cạnh tranh rất cao về cả số 
lượng nghiên cứu, cũng như công trình khoa 
học được công bố. Vì vậy, để tìm ra một ý 
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tưởng nghiên cứu thú vị, có tính mới mẻ, có 
bản sắc và được cộng đồng nghiên cứu thừa 
nhận thực sự không phải là chuyện đơn giản. 

Hơn thế nữa, khoa học không phải là một 
con đường thẳng trải đầy hoa hồng, bởi vì 
ý tưởng và thực nghiệm hoàn toàn khác xa 
nhau. Chưa kể, đôi khi tôi còn bị ảnh hưởng 
bởi thời gian dành cho gia đình và công tác 
xã hội khác, nên những áp lực về thời gian 
và tiến độ có lẽ còn trở nên nặng nề hơn. Để 
nuôi dưỡng được đam mê khoa học, vượt 
qua được những cột mốc khó khăn trong con 
đường nghiên cứu, không có gì ngoài tinh 
thần học hỏi, không ngại khó, không ngại rút 
kinh nghiệm và luôn coi mỗi thất bại là một 
bài học quan trọng. Sự kiên nhẫn và bình 
tĩnh chắc chắn sẽ là liều thuốc tốt nhất để lấy 
động lực đi tiếp sau mỗi lần gặp trở ngại.

Thời gian tới, chị có những định hướng như 
thế nào đối với nghiên cứu khoa học và 
giảng dạy?

Về giảng dạy, tôi có mong muốn định hướng 

cho các sinh viên tiếp cận sớm hơn với nghiên cứu khoa 
học. Điều này không chỉ có ích cho các em trong việc 
tiếp cận tri thức, sớm có các thành tích về công bố khoa 
học, mà còn giúp các em hoàn thiện các kỹ năng mềm, 
khả năng tự học. Nếu được định hướng và thử sức với 
nghiên cứu khoa học sớm hơn, các em sẽ hiểu rõ hơn về 
sự khác biệt của các hướng đi khác nhau, từ đó lựa chọn 
con đường phù hợp với bản thân.  

Về nghiên cứu, hiện tôi vẫn đang thực hiện song song 
hai hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học dữ 
liệu, về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong văn bản y sinh 
học và Khai phá dữ liệu kinh doanh. Đối với hai hướng 
nghiên cứu này, ngoài việc tiếp tục hoàn thành những 
nghiên cứu còn đang dang dở, tôi đang bước đầu đưa 
các nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong văn bản 
y sinh học về với tiếng Việt và cố gắng để các nghiên 
cứu về khai phá dữ liệu kinh doanh không chỉ nằm ở các 
phần mềm ứng dụng mà còn có thể có các công bố quốc 
tế tốt.

Cảm ơn TS về cuộc trò chuyện. 
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