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NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

CÁI NÔI PHÁT HIỆN, ĐÀO TẠO 
VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI 
TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MÔ HÌNH CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM, KHOA, BỘ MÔN 
ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN 
BẰNG NỘI LỰC TRONG NƯỚC CỦA CÁC NHÓM NGHIÊN 
CỨU, GẮN KẾT CHẶT CHẼ GIỮA ĐÀO TẠO - NGHIÊN 
CỨU  THỰC TIỄN LÀ MÔ HÌNH MỚI, HIỆU QUẢ VÀ SÁNG 
TẠO, PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU Ở VIỆT 
NAM. PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU TIÊN 
TIẾN, TRỰC THUỘC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG GIAO THÔNG, TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ, 
ĐHQGHN LÀ ĐIỂN HÌNH CHO MÔ HÌNH ĐÓ.

KHỞI NGUỒN TỪ TÂM HUYẾT CỦA 
NGƯỜI THẦY

Con đường đến với thành công thường 
không dễ dàng. Khởi đầu với nguồn tài 
chính bằng "con số 0" để xây dựng nhóm 
nghiên cứu mạnh về vật liệu và kết cấu 
tiên tiến của ĐHQGHN (NNC), năm 2010, 
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban 
Đào tạo, ĐHQGHN đã tập hợp, tuyển chọn, 
dìu dắt những sinh viên đam mê học tập 
và nghiên cứu khoa học. Ban đầu, nhóm 
chỉ có thầy và vài trò, nơi làm việc cũng rất 
đơn sơ, chỉ là phòng làm việc của thầy sau 
giờ hành chính, giảng đường đã tan học 
hay quán nước nhỏ bên hè. Nhưng với tâm 
huyết của người thầy  - Trưởng NNC đã tận 
tâm dìu dắt, chỉ bảo để các em nắm vững 
kiến thức, không sợ học và còn khơi dậy 
được tiềm năng sáng tạo ở các bạn trẻ.

 “Quan trọng nhất là Trưởng NNC phải cập 
nhật, hiểu và nắm bắt được những hướng 
nghiên cứu mới nhất của thế giới để triển 
khai trong NNC. Trưởng NNC có vai trò 
định hướng nghiên cứu phù hợp với năng 
lực và sở trường cho từng nghiên cứu 
sinh, sinh viên trong nhóm, giao bài tập 
tính toán, đôn đốc, kiểm tra và thảo luận 
các kết quả”, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức 
cho biết.

KIM CHI
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Thầy trò cùng nhau cố gắng nỗ lực, miệt 
mài nghiên cứu. Cứ kiên trì như vậy, 
công lao của thầy và trò được đền đáp 
bằng những kết quả nghiên cứu được 
đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín. 
Đây là nguồn cổ vũ động viên lớn lao 
đối với thầy và trò, khích lệ sự tự tin và 
khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa 
học cho những sinh viên khác. Trên cơ 
sở đó, học trò đến với nhóm nhiều hơn, 
NNC ngày một đông dần lên. Nhiều em 
sinh viên trước đây  học lực chỉ đạt mức 
trung bình hoặc khá, nhưng được rèn 
luyện trong nhóm nghiên cứu, đã trở 
nên say mê học tập nghiên cứu và sau 
khi tốt nghiệp đại học đều trở thành 
sinh viên giỏi và xuất sắc.

CÁI NÔI PHÁT HIỆN, ĐÀO TẠO VÀ BỒI 
DƯỠNG NHÂN TÀI 

Mô hình đào tạo của NNC theo hướng cá 
thể hóa. Điều đó có nghĩa là, trách nhiệm 
của người đứng đầu NNC rất quan trọng. 
NNC được tổ chức hoạt động phân cấp 
theo cơ chế mềm, đứng đầu là các giáo 
sư, tiếp theo là các tiến sĩ, nghiên cứu 
sinh rồi đến sinh viên các khóa. 

“Để nhóm NNC hoạt động hiệu quả 
trong nghiên cứu, đào tạo đến từng cá 
nhân, nhóm NNC được chia làm nhiều 
nhóm nhỏ. Đứng đầu phụ trách mỗi 
nhóm nhỏ do các tiến sĩ trẻ đảm nhận; 
chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc các 
nhiệm vụ khoa học khi được Trưởng 
nhóm giao phó”, GS.TSKH Nguyễn Đình 
Đức cho biết.

Trên cơ sở các hướng nghiên cứu chung, 
Trưởng NNC là người sẽ giao nội dung, 
nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho từng 
thành viên hoặc cho các nhóm nhỏ dựa 
trên thế mạnh của họ. Khi nhận được 
nhiệm vụ từ các GS, các TS trẻ và NCS 
trong nhóm lại dìu dắt dìu dắt, hỗ trợ cho 
các em sinh viên. Trong nhóm, những 
sinh viên năm trên lại có nhiệm vụ giúp 
đỡ những sinh viên năm dưới mới tham 
gia vào NNC. Hằng tuần, NNC đều tổ 
chức seminar khoa học. Đặc biệt, thông 

qua hoạt động và hợp tác của NNC, các thành viên trong nhóm còn 
được tham gia các buổi thảo luận, seminar của các GS trong và 
ngoài nước. Qua đó, những vấn đề mới trong khoa học được đưa 
ra trao đổi, bàn luận, giải đáp. Điều đó kích thích tính chủ động, trí 
sáng tạo của các thành viên trẻ.

Trong quá trình tham gia NNC, nhiều sinh viên, NCS đã được cử đi 
thực tập tại các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại 
học lớn như ĐH Osaka (Nhật Bản), ĐH Birmingham (UK), ĐH Sejong 
(Hàn Quốc),… Các em trong NNC cũng được tham dự hội thảo khoa 
học lớn trong nước và quốc tế. Trình độ và kiến thức thực tế của 
sinh viên, NCS qua đó được nâng cao. Sau khi tốt nghiệp, những 
sinh viên, NCS có học lực và kết quả nghiên cứu tốt sẽ được giới 
thiệu chuyển tiếp nghiên cứu sinh hoặc đi làm việc ở nước ngoài. 
Ngược lại, NNC cũng là môi trường để tiếp nhận các NCS và cán bộ 
nghiên cứu, TS trẻ của nước ngoài đến trao đổi, nghiên cứu tại Việt 

Để một nhóm nghiên cứu thành công, trước tiên là phải có những 
người thầy tài năng và tâm huyết dẫn dắt, hai là phải bắt nhịp được 
theo các nghiên cứu tiên tiến, hiện đại nhất của thế giới. Ba là phải có 
môi trường đào tạo và nghiên cứu có hàm lượng học thuật cao như 
ĐHQGHN. Bốn là cần khơi dậy được hoài bão và sự say mê nghiên cứu 
khoa học của các bạn trẻ. Cuối cùng, rất quan trọng là sự ủng hộ và 
tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị và sự quan tâm 
của lãnh đạo nhà trường. Đây là những yếu tố quan trọng nhất làm nên 
thành công của nhóm nghiên cứu trong trường đại học. 

- GS.TSKH Nguyễn Đình Đức
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Nam. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, 
NNC còn tổ chức những buổi giao lưu 
khác để tăng cường kết nối các thành viên 
trong nhóm.

Như vậy, có thể thấy, mô hình NNC rất 
hiệu quả, không chỉ gắn kết việc học với 
hành mà còn gắn kết các thầy cô, các nhà 
khoa học với sinh viên, NCS thành một 
khối thống nhất, trong đó, có sự dìu dắt, 
chỉ bảo và định hướng, giúp đỡ tận tình từ 
những người thầy và các thành viên trong 
nhóm. Trong NNC, mỗi thành viên được 
làm việc trong môi trường tập thể nhưng 
được giao nhiệm vụ chuyên môn riêng, 
được phát triển và thắp sáng tài năng gắn 
với những năng lực cụ thể của từng cá 
nhân. Trưởng NNC là người thầy dẫn dắt 
và thực sự cũng như “người cha đỡ đầu” 
cho các thành viên trong nhóm. Nó khắc 
phục được mối quan hệ lỏng lẻo giữa các 
sinh viên với nhau và các thầy cô giáo 
trong mô hình đào tạo theo tín chỉ ở các 
trường đại học hiện nay. Hơn thế, mô hình 
NNC còn chú trọng giáo dục nhân cách, 
tinh thần làm việc nhóm, sự hợp tác và 
các kỹ năng mềm cho NCS, sinh viên một 
cách hiệu quả. NNC chính là mô hình đào 
tạo các tài năng theo hướng cá thể hóa và 
phù hợp với sự chuyển đổi của giáo dục 
đại học trong bối cảnh CMCN 4.0.

Đến nay, hầu hết các NCS, sinh viên trong 
nhóm nghiên cứu khi tốt nghiệp đều trở 
thành các kỹ sư, TS giỏi, đều có kết quả 
nghiên cứu được công bố trên các tạp chí 
quốc tế ISI có uy tín.  Một số  học trò thành 
đạt và xuất sắc đã tỏa đi muôn nơi, công 
tác ở các trường đại học khác nhau trong 
cả nước.         

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết, điểm 
đặc biệt là phần lớn các học trò trong 
nhóm nghiên cứu đều là các em ở các tỉnh 
xa, nhà nghèo;  trong số đó, có những em  
hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. 
Điều đáng trân trọng là thầy và trò đều 
công bố quốc tế với nội lực 100% made 
in Việt Nam, trong điều kiện lúc đầu thiếu 
thốn về kinh phí, cơ sở vật chất, phòng thí 
nghiệm.

Sự thành công của mô hình này đã cho 

thấy sức mạnh ưu việt của NNC mạnh trong công tác đào tạo 
sinh viên, NCS kết hợp với nghiên cứu khoa học để tạo ra nhiều 
nhân tài trẻ tuổi cho đất nước. Những trí thức trẻ được đào 
tạo và trưởng thành trong các NNC mạnh “made in Việt Nam 
100%” như vậy là nguồn nhân lực chất lượng cao và chính là 
những nhân tố mới đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.    

TIẾP CẬN NHỮNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI, HIỆN ĐẠI

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, để thành công, thì một 
trong những yếu tố quan trọng nhất của NNC là phải nắm 
bắt và theo kịp được những hướng nghiên cứu hiện đại nhất 
của thế giới.  Đối với nhóm nghiên cứu mạnh về vật liệu và 
kết cấu tiên tiến, trọng tâm nghiên cứu chuyên sâu và thế 
mạnh là các lĩnh vực về composite, vật liệu chức năng thông 
minh có cơ lý tính biến đổi và vật liệu nano. NNC cũng là cơ 
sở nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực kết cấu tiên tiến chế 
tạo từ các vật liệu nano ứng dụng làm tăng hệ số chuyển đổi 
năng lượng, vật liệu áp điện có cơ lý tính biến đổi, vật liệu 
auxetic (có hệ số Poisson âm và có khả năng giảm chấn, hấp 
thu sóng nổ), các vật liệu mới composite có tính chất đặc 

Liên tiếp trong 3 năm 2019, 2020, 2021, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức 
đã được tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ công bố lọt vào top 10.000 
nhà khoa học có chỉ số ảnh hưởng trong nghiên cứu xuất sắc nhất của 
thế giới. Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, năm 2021, GS.TSKH 
Nguyễn Đình Đức, ĐHQGHN tiếp tục đứng đầu trong các nhà khoa học 
Việt Nam, xếp hạng 5949 thế giới, và đứng thứ 96 thế giới trong lĩnh 
vực Engineering.

Ngày 9/2/2022, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đã vinh dự được Chủ tịch 
nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao 
động Hạng nhì vì những đóng góp xuất sắc của ông trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
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biệt sử dụng trong các môi trường điều kiện 
khắc nghiệt và các công trình đặc biệt. Từ đó, 
nhóm nghiên cứu đã hình thành nên trường 
phái khoa học về vật liệu và kết cấu tiên tiến 
ở Trường ĐH Công nghệ và ĐHQGHN. 

Bên cạnh các hướng nghiên cứu hiện nay, 
chiến lược phát triển của NNC và tập thể PTN 
cũng như Bộ môn Xây dựng Giao thông trong 
những năm tới đây là đi vào những lĩnh vực 
nghiên cứu hiện đại và gắn với phục vụ thực 
tiễn là: Civil Engineering (liên quan đến tính 
toán vật liệu và kết cấu cho các công trình 
giao thông, xây dựng và kỹ thuật hạ tầng); 
năng lượng mới; biến đổi khí hậu (tính toán dự 
báo mưa, lũ và các giải pháp thiết kế, thi công 
các công trình hạ tầng thích ứng với biến đổi 
khí hậu) và Machine learning (với những từ 
khóa là thông minh, trí tuệ nhân tạo).

NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH LÀ TẾ BÀO CỦA 
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

Xuất phát từ nhận thức: "NNC có thể lúc 
mạnh, lúc yếu, nhưng để phát triển bền vững 
thì phải gắn với đào tạo". Từ triết lý đó, lại 
nắm bắt được hướng phát triển của kỹ thuật, 
công nghệ hiện đại không thể thiếu lĩnh vực 
vật liệu và kết cấu tiến tiến, GS.TSKH Nguyễn 
Đình Đức đã kiên trì thuyết phục và được nhà 
trưởng ủng hộ mở đào tạo chuyên ngành Vật 
liệu và Kết cấu tiên tiến tại Khoa Cơ học Kỹ 

Năm 2017, ĐHQGHN đã có quyết định công nhận là NNC mạnh. Như vậy, 
từ một nhóm nghiên cứu rất sơ khai ban đầu, chỉ trong thời gian từ 2010 
đến nay, bằng sự kiên trì  bền bỉ, niềm say mê nghiên cứu khoa học và sự 
phấn đấu nỗ lực, quên mình, Thầy và trò trong NNC đã vững vàng tự tin 
vươn lên tầm quốc tế từ nội lực. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, 
NNC đã công bố hơn 300 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó có 175 bài 
báo khoa học trên các tạp chí quốc tế ISI (SCI, SCIE) có uy tín; được cấp 
1 bằng sáng chế trong sản xuất chế tạo vật liệu nanocomposite; xuất 
bản 2 sách chuyên khảo bằng tiếng Anh; đã có 9 NCS bảo vệ thành công 
xuất sắc luận án tiến sỹ và đang đào tạo 6 NCS. Đến nay ngành Cơ học 
Việt Nam đã trao 5 giải thưởng Nguyễn Văn Đạo cho các nhà khoa học trẻ 
tài năng thì 2 học trò trong NNC là PGS. TS Hoàng Văn Tùng và TS Trần 
Quốc Quân đã vinh dự được nhận giải thưởng này. 1 thành viên trẻ trong 
nhóm được Forbes Việt Nam vinh danh đầu năm 2020. Những năm gần 
đây, NNC vẫn công bố đều mỗi năm 10 - 15 bài báo trên các tạp chí ISI 
có uy tín, kết quả nghiên cứu được mời báo cáo tại các hội nghị quốc tế 
lớn. Có thể thấy với kết quả và uy tín như vậy không thua kém các nhóm 
nghiên cứu mạnh của quốc tế. Thương hiệu và uy tín của nhóm nghiên cứu 
đã vang xa và có sức thu hút trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Nhóm nghiên cứu của GS Nguyễn Đình Đức cũng giữ vai trò nòng cột 
tổ chức nhiều hội nghị quốc tế có uy tín thành công như ICEMA 2010, 
ICEMA2012, ICEMA2014, ICEMA2016, ICEMA2019, ICEMA2021 và Hội 
nghị quốc tế về tối ưu hóa theo thuật toán của bầy ong (3/2018), Hội nghị 
quốc tế về tính toán trong khoa học vật liệu ACCMS TM 2018 (9/2018) 
với hàng trăm nhà khoa học hàng đầu của quốc tế tham gia, …

 GS Nguyễn Đình Đức - Trưởng NNC cũng là nhà khoa học Việt Nam được 
mời làm thành viên Hội đồng biên tập của 10 tạp chí ISI (SCI, SCIE) có 
uy tín của quốc tế, và đại diện cho Việt Nam tham gia Ủy ban quốc tế về 
vật liệu chức năng FGM (2017), Hiệp hội quốc tế về composite (2021),…  
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thuật (Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN) vào năm 
2015. Đến nay, Khoa đã bước sang năm thứ 8 đào 
tạo sinh viên theo chuyên ngành này. Ngoài ra, NNC 
cũng là chỗ dựa quan trọng để gây dựng ngành Kỹ 
thuật hạ tầng ở Trường ĐH Việt Nhật (2016) và Ngành 
Kỹ sư Xây dựng-Giao thông ở Trường ĐH Công nghệ. 
Từ thành công của NNC và PTN, năm 2018, GS.TSKH 
Nguyễn Đình Đức tiếp tục thành lập Bộ môn mới - 
Công nghệ Kỹ thuật  Xây dựng - Giao thông (Bộ môn 
trực thuộc trường, tương đương cấp Khoa về mặt 
hành chính, đến nay đã có khóa kỹ sư đầu tiên ra 
trường. Sinh viên các ngành này mấy năm gần đây 
luôn có điểm trúng tuyển đầu vào cao nhất cả nước 
trong lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng. Những kết quả này 
mở ra sự hợp tác mới với các  Khoa, các trường đại 
học, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước trong 
lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng.

“Đến nay, NNC, Phòng thí nghiệm và Bộ môn đã và 
đang có quan hệ hợp tác bình đẳng, ngang tầm với 
các nhà PTN và các nhà khoa học có uy tín trong các 
trường đại học hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Vương quốc Anh, Úc, Canada,… như Đại học Công 

nghệ Tokyo và Đại học Tổng hợp Tokyo (Nhật Bản), Đại 
học Tổng hợp Melbourne(Úc), Đại học Birmingham 
(UK), ĐH Sejong (Hàn Quốc),… và còn thu hút được các 
TS trẻ, các NCS từ nước ngoài như Úc, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Ấn Độ,… về Việt Nam trao đổi học thuật, thực tập 
trong NNC”, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết.

Như vậy, từ mô hình NNC với hoạt động chính là đào 
tạo nhân tài và nghiên cứu khoa học để có những 
công bố quốc tế, đã hình thành nên mô hình mới đó 
là  PTN - nơi chuyển từ những nghiên cứu cơ bản sang 
nghiên cứu ứng dụng. Cũng từ hạt nhân NNC, với sự 
đòi hỏi phát triển từ nội tại, các ngành mới, Khoa mới 
đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu đào tạo bổ 
sung nhân lực (các kỹ sư, TS) cho xã hội và cho chính 
NNC. Một số thành viên của NNC không chỉ sinh hoạt 
khoa học trong NNC mà còn chính là những thầy, cô 
giáo tham gia giảng dạy ở những ngành, Khoa mới 
vừa thành lập. Đây là mô hình đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao rất phù hợp, góp phần 
khẳng định vai trò quan trọng của NNC và cho thấy 
NNC chính là tế bào của hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu trong trường đại học.


