Nghiên cu khoa hc óng vai trò quan trng
trong hot ng ca các trng H

Theo tôi, mun tái c cu nn KH&amp;CN, trc ht cn tái c cu t duy ca các nhà lãnh o – nhng ngi có trách nhim a ra quyt sách.
H cng cn có thái thc s trng th công tác KH&amp;CN và cá nhân các nhà khoa hc, h cn nhn thc y và sâu sc rng,
KH&amp;CN thc s là òn by và óng vai trò then cht trong nn kinh t, vì thc tin lch s phát trin ca các quc gia trong nhng thp
niên qua u cho thy mt t nc mun phát trin phi da trên ba tr ct chính là lc lng trí thc, lc lng doanh nhân và các chính sách
mang tính khai sáng ca nhà nc.
cp cng ng làm khoa hc, tôi cho rng, có rt nhiu công vic làm và phi làm, nu mun tái c cu nn KH&amp;CN mt cách thc s. Trc ht, chúng ta cn tính n vic t chc
li/tái cu trúc mng li h thng các n v nghiên cu (vin nghiên cu, trng i hc…) nhm s dng hp lý các ngun lc trong KH&amp;CN nh kinh phí u t, thit b, lc lng nghiên
cu... Vic quy hoch này còn em li kt qu là tránh tái din hin trng nhp nhng gia các vin nghiên cu cp quc gia, cp tnh, ngành hay các vin nghiên cu c bn, nghiên cu
ng dng và các hot ng trin khai kt qu nghiên cu…

Khi tin hành quy hoch h thng các n v nghiên cu, chúng ta cn u tiên nhng vin nghiên cu trong các trng i hc bi hot ng nghiên cu khoa hc trong các vin [trc thuc
các trng i hc] chính là xng sng, là yu t em n sc sng cho môi trng i hc, ni khi ngun và cung cp ngun nhân lc cho nn KH&amp;CN. Và trng i hc có u th hn hn so
vi nhiu ni khác khi mang yu t liên ngành bên trong lòng nó: mi trng u có t nm-by khoa, thm chí n 20 khoa, các n v ào to và nghiên cu v các chuyên ngành hp
khác nhau. Các vin nghiên cu trong trng i hc, vì th, cng d liên kt, hp tác vi nhau hn, qua ó d hình thành các nhóm nghiên cu liên ngành và nhóm nghiên cu a
ngành hn. Hn na, mt yu t quan trng khác là mi trng i hc u có ngun nhân lc vô tn là i ng nghiên cu sinh mà kt qu nghiên cu là "sinh mnh" ca h. Trng i hc nào
cng có trung bình vài ba trm nghiên cu sinh, có khi còn nhiu hn, nhng ngi có kh nng tn dng ti a thi gian trong ngày cho công tác nghiên cu; trong khi các vin
nghiên cu cp quc gia, cp b, ngành, nhng cán b, chuyên viên thng cng ch làm vic theo gi hành chính ngày tám ting, kt qu nghiên cu không là "sinh mnh" ca cá
nhân các cán b nghiên cu này, nên kh nng a ra nhng sn phm KH&amp;CN ích thc không cao.

Nu chúng ta c chy theo tài ca các
chuyên ngành khoa hc n l, vi các sn
phm òi hi phi ‘ng dng' c ngay theo kiu
‘m n lin' thì khó mà to dng c các giá tr
ca mt ngành khoa hc.
Vì vy phát huy nhng u im vn có, cn chú trng phát trin các vin nghiên cu trong trng i hc, nht là trong bi cnh t trc n nay công tác nghiên cu KH&amp;CN ti môi
trng i hc vn cha c coi trng, cha c cp biên ch nghiên cu, nh trng hp ca Hc vin Nông nghip Vit Nam, chúng tôi ã ngh rt nhiu nhng cha c chp thun, trong khi mt
nhim v chính tr quan trng hàng u ca Hc vin là nghiên cu, và khu hiu "NCKH là sc sng ca trng i hc" c dng y các khuôn viên i hc. Tôi ngh, vi trng i hc có vin
nghiên cu thì phi cho phép có ti 40% "biên ch cng" là nghiên cu viên, nhng ngi chuyên tâm cho công tác nghiên cu, thì mi có th tính n chuyn xây dng các trng
i hc nghiên cu hay nh hng nghiên cu nh chúng ta mong i c.
Sau khi n nh v mt t chc các vin nghiên cu, theo tôi vic chúng ta cn làm tip theo là cách "ra u bài" nghiên cu, t chc hi ng ánh giá và s dng hiu qu lc lng nghiên
cu tr.

1. Cách ‘ra u bài': Hin nay, cách chúng ta vn thng làm là các n v nghiên cu gi yêu cu ti b, ngành các c quan chc nng này tp hp các xut li thành các tài/d án,
ri thông báo li cho các "tác gi" ca các tài/d án y gi xut la chn qua hi ng hoc u thu; ây ch là mt trong nhiu cách làm. Tôi ngh, ti sao chúng ta không hc tp cách
làm ca nc ngoài là các c quan qun lý kinh phí NCKH/Qu KH ch ng kêu gi np xut liên tc ba tháng mt ln theo ch v các vn mà thc tin sn xut và i sng trong nc
ang cn các nhà khoa hc gii quyt, thay vì kêu gi các nhà khoa hc np tài bi ó vn ch là nhng th mà các nhà khoa hc có ch cha chc ã là nhng th xã hi cn.

2. Hi ng ánh giá: thành lp c các hi ng ánh giá khách quan, chun xác thì ngi c mi tham gia phi là nhng nhà khoa hc có uy tín, có lòng t trng và là nhng ngi
làm nghiên cu thc s, ít nht trong nm nm gn ây. Hin nay ang tn ti mt thc t là nhiu thành viên trong mt s hi ng ánh giá có lý lch khoa hc… "trng phau", nu tra tên
h trên các trang Google Scholar, ResearchGate hay Scopus, nhng ngi này có th "nói" v NCKH rt hay, luôn luôn úng "ngh quyt" nhng cha thc s NCKH bao gi!

3. Vn s dng hiu qu i ng cán b nghiên cu tr, c bit là nhng tin s tr t nc ngoài tr v. Trên thc t, nhiu tin s c ào to nc ngoài v Vit Nam là "t hn" mch nghiên cu,
bi không nhn c kinh phí u t cho nghiên cu. Nguyên nhân là do mun c giao kinh phí theo các tài thì phi áp ng c tiêu chí có t hai n ba nm kinh nghim, trong khi
tin s ó mi "chân t chân ráo" tr v, cha tích ly c kinh nghim nghiên cu nào. tìm li thoát, v tin s tr ó phi xoay theo hng khác là "bám" ly mt v tin bi có nhiu kinh
nghim nghiên cu, dù h không hn gì mình v mt chuyên môn. Vì vy theo tôi, Nhà nc nên có chính sách h tr nghiên cu sinh tr v Vit Nam h có th tip tc hng nghiên
cu mà h ang theo ui trên chính quê hng mình; và hn na, tr thành dây ni gia các nhà nghiên cu, các giáo s các lab quc t vi các lab trong nc. ây cng chính là
cách chúng ta có th "i tt ón u", tip cn vi nhng công ngh mi, phát kin tiên tin ca th gii. Nu không làm tt vn này, các ‘ông Nghè ông Cng' tr dn chìm nghm vi môi
trng nghiên cu cha my chuyên nghip trong nc; vì sau khi v nc t ba n nm nm mà không c ch trì hay tham gia mt tài/chng trình nghiên cu nào thì iu ó có ngha
là kin thc tích ly nc ngoài s tr v con s 0.

Cui cùng, tôi nhn thy rng, nu chúng ta c chy theo tài ca các chuyên ngành khoa hc n l, vi các sn phm òi hi phi ‘ng dng' c ngay theo kiu ‘m n lin' thì khó mà to

dng c các giá tr ca mt ngành khoa hc. Ly mc tiêu ngn hn làm thc o nh th thì nn khoa hc ca chúng ta vnh vin là nn khoa hc n ong, không th xây dng c tim lc
khoa hc quc gia mang tính dài hn. t c mc ích này, chúng ta cn làm lành mnh hóa nn khoa hc theo các chun mc quc t, chun mc ca các nc có nn KHCN tiên
tin.
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