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CôNg táC xây dựNg và pHát triểN Đội Ngũ, ĐặC Biệt là Đội Ngũ CáN Bộ trẻ, Có ý NgHĩa Quyết 
ĐịNH Sự pHát triểN Của Bất kỳ một ĐơN vị, tổ CHứC Nào. với gầN 1000 CáN Bộ kHoa HọC ở Độ 
tuổi dưới 45 tHì CHíNH SáCH Đối với Đội Ngũ Này là vô CùNg QuaN trọNg, luôN  NHậN ĐượC 
Sự QuaN tâm tHườNg xuyêN Của ĐảNg ủy và BaN giám ĐốC ĐHQgHN. BảN tiN ĐHQgHN Đã Có 
CuộC trao Đổi với pHó giám ĐốC ĐHQgHN lê QuâN về NHữNg giải pHáp Đã, ĐaNg và Sẽ triểN 

kHai NHằm pHát Huy tốt NHất NguồN lựC trí tHứC trẻ.

PHAÙT HUY MAÏNH MEÕ 
VAI TROØ TRÍ THÖÙC TREÛ

Bùi vui (thực hiện)



12 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội 13                 Số 290 - 2015

Thưa Phó Giám đốc, tại sao ĐHQGHN 
chú trọng đổi mới chính sách đối với các 
nhà khoa học trẻ?

Hiện nay, tổng số cán bộ khoa học 
của ĐHQgHN là gần 1900 người, trong 
đó đội ngũ dưới 45 tuổi chiếm trên 50% 
(trong đó có gần 600 tiến sĩ), so với gần 
3400 giảng viên và nghiên cứu viên của 
ĐHQg-HCm và không tăng trong nhiều 
năm gần đây. do đó, trong 5 năm tới, 
ĐHQgHN cần có chính sách thu hút 
khoảng 500 nhà khoa học trẻ trình độ 
cao từ nguồn bên ngoài. 

thực tế trên cho thấy, về số lượng và 
cơ cấu, việc đầu tư mạnh mẽ cho đội ngũ 
cán bộ khoa học trẻ trong giai đoạn này 
là yêu cầu hết sức cấp bách. trong khi 
nguồn lực tài chính và vật chất còn hạn 

chế, việc mạnh dạn đầu tư cho đội ngũ 
này sẽ tạo tiền đề về chất và lượng cho sự 
bứt phá của ĐHQgHN trong những giai 
đoạn tiếp theo tại Hòa lạc. 

Quan điểm chủ đạo của lãnh đạo 
ĐHQGHN về mặt chính sách đối với các 
nhà khoa học trẻ là như thế nào, thưa 
Phó Giám đốc?

giám đốc ĐHQgHN phùng xuân Nhạ 
luôn quán triệt chỉ đạo việc xây dựng và 
triển khai chính sách phải mang lại lợi 
ích, cơ hội và môi trường làm việc tốt 
cho nhà khoa học. Nhà khoa học của 
ĐHQgHN phải có mức thu nhập tốt hơn 
các trường đại học khác trong nước và 
hướng tới mặt bằng quốc tế; có cơ hội 
tiếp cận thông tin để có đề tài, dự án, 
có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng của 
mình; có môi trường làm việc thân thiện, 
cởi mở, khuyến khích phát triển năng lực 
cá nhân và giảm tối đa tính hành chính 
trong nghiên cứu khoa học.

Để triển khai quan điểm chỉ đạo đó, 
tháng 3/2013, ĐHQgHN thành lập Câu 
lạc bộ Nhà khoa học. Câu lạc bộ do giám 
đốc ĐHQgHN trực tiếp là Chủ tịch và các 
thành viên Ban chủ nhiệm là các cán bộ 
trẻ có năng lực, nhiệt huyết đến từ các 
đơn vị trong toàn ĐHQgHN. Câu lạc bộ 
là nơi thí điểm áp dụng các chính sách 
đối với nhà khoa học trẻ, khuyến khích 
đóng góp của nhà khoa học trẻ vào sự 
phát triển chung của ĐHQgHN. mô hình 
câu lạc bộ không bị chi phối bởi các ranh 
giới hành chính, để nhà khoa học trẻ 

tiếp cận trực tiếp với thông tin và nguồn 
lực, được tham gia vào các đề án, dự án, 
nhiệm vụ quan trọng, được huấn luyện, 
rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn. 

ĐHQGHN đã có những chính sách cụ 
thể gì để nâng cao thu nhập cho các nhà 
khoa học trẻ?

về tiền lương, ĐHQgHN phải áp dụng 
theo quy định chung của Nhà nước. tuy 
nhiên, Nghị định mới của Chính phủ về 
ĐHQg đã cho phép ĐHQgHN xây dựng 
và sẽ ban hành trong thời gian tới “Quy 
định về trả thu nhập tăng thêm gắn với 
năng suất và chất lượng sản phẩm đào 
tạo và nghiên cứu khoa học”. theo đó, 
các đơn vị được quyền sử dụng nguồn 
thu sự nghiệp để trả thu nhập tăng thêm 
cho nhà khoa học gắn với số lượng và 
chất lượng sản phẩm đầu ra. trên nền 
tảng quy định này, các đơn vị sẽ điều 
chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ để giảm 
dần cách trả thu nhập tăng thêm theo 
bằng cấp, như hiện nay.

trong năm 2014, ĐHQgHN đã thí 
điểm chính sách đãi ngộ gắn với sản 
phẩm đầu ra là các công bố khoa học 
quốc tế. Nhà khoa học có công bố khoa 
học quốc tế sẽ được ĐHQgHN thông 
qua Câu lạc bộ Nhà khoa học thưởng từ 
10 đến 30 triệu đồng tùy vào chất lượng 
bài (bên cạnh các khoản thưởng khác 
của đơn vị). 

Bước sang năm 2015, ĐHQgHN thí 
điểm hình thức hỗ trợ thu nhập tăng 
thêm thông qua sản phẩm công bố quốc 
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PGS.TS Lê  Quân - Phó Giám đốc ĐHQGHN
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tế. ví dụ, một nhà khoa học trẻ đăng ký 
công bố 02 bài báo trên tạp chí thuộc 
danh mục iSi (Q1) trong năm sẽ được 
nhận số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng, tương 
đương với mức thu nhập tăng thêm bình 
quân là 5 triệu đồng/tháng/năm và được 
miễn nộp thuế thu nhập cá nhân. tính 
đến 15/04/2015, chỉ sau hơn 1 tháng 
triển khai chính sách này, đề án đã nhận 
được hơn 100 đăng ký tham gia. trong 
số đó, nhiều nhà khoa học trẻ đăng ký 
với số lượng từ 3-5 bài nghiên cứu, cho 
phép có thu nhập tăng thêm từ 5 đến 
12 triệu đồng/tháng/năm. Như vậy, với 
chính sách này, không cần đầu tư lớn mà 
vẫn đảm bảo kiểm soát được hàng trăm 
bài báo quốc tế có chất lượng, trong khi 
nhiều nhà khoa học trẻ có thu nhập tăng 
thêm gắn với sản phẩm đầu ra.

thời gian tới, ĐHQgHN tiếp tục 
nghiên cứu để có chính sách “khoán” 
thu nhập theo sản phẩm đầu ra, gắn với 
các chương trình đào tạo chất lượng cao 
và kH&CN. theo dự kiến, một giảng viên 
tham gia giảng dạy 200 giờ cho chương 
trình đào tạo chất lượng cao, chương 
trình đào tạo đạt trình độ quốc tế, có 02 
bài báo quốc tế/năm, có thể nhận mức 
thu nhập tăng thêm từ 15 đến 20 triệu 
đồng/tháng bên cạnh tiền lương và chế 
độ chính sách khác. Ngoài ra, các nhà 
khoa học trẻ có năng lực còn có các 
nguồn thu quan trọng khác từ các đề tài, 

dự án, cung cấp dịch vụ,…

Đây là hướng đi có tính đột phá, rất 
mong Phó Giám đốc giới thiệu một cách  
tổng quát về chính sách với nhà khoa 
học trẻ của ĐHQGHN?

Những dẫn chứng nêu trên chỉ là một 
số kết quả thí điểm nằm trong các chính 
sách chung của ĐHQgHN. ĐHQgHN đã 
triển khai đồng bộ từ ban hành Chiến 
lược phát triển ĐHQgHN đến năm 2020, 
tầm nhìn 2030; ban hành kế hoạch 5 
năm giai đoạn 2015-2020 trong đó bao 
gồm chiến lược và kế hoạch phát triển 
nguồn nhân lực. dự thảo Báo cáo chính 
trị Đại hội Đảng lần thứ v (2015-2020) 
của ĐHQgHN cũng xác định một trong 
hai khâu đột phá của ĐHQgHN là phát 
triển nguồn nhân lực. Cuối năm 2014, 
Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học 
và quản lý trình độ cao của ĐHQgHN đã 
được thông qua. Đề án là sự cụ thể hóa 
mục tiêu, chính sách, giải pháp đồng bộ 
về công tác cán bộ của ĐHQgHN trong 
5 năm tới.

một số giải pháp được triển khai đồng 
bộ bao gồm:

- dựa trên chiến lược và kế hoạch tổ 
chức cán bộ của ĐHQgHN, các đơn vị 
thành viên và trực thuộc xây dựng chiến 
lược và kế hoạch tổ chức cán bộ của đơn 
vị, xây dựng đề án phát triển đội ngũ của 
đơn vị. Công tác cán bộ được triển khai 

đồng bộ tại tất cả các cấp, các đơn vị.

- kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao 
chất lượng đội ngũ làm công tác tổ chức 
cán bộ trong toàn ĐHQgHN. Chỉ khi đội 
ngũ này có quan điểm và kiến thức, kỹ 
năng phù hợp, khi đó chính sách cán bộ 
mới thành công. 

- Quy định về tiêu chuẩn nhà khoa học 
và quản lý trình độ cao của ĐHQgHN, 
nhà khoa học đạt chuẩn phải có học 
vị tiến sĩ trở lên, sử dụng thành thạo 
ngoại ngữ trong giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học, có công bố quốc tế/phát 
minh sáng chế, đủ năng lực chủ trì các 

Biểu đồ công bố quốc tế được hỗ trợ tài chính 2014
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nhiệm vụ kH&CN cấp Bộ hoặc tương 
đương trở lên/trưởng các nhóm nghiên 
cứu, đủ năng lực thỉnh giảng quốc tế. 
triển khai theo chuẩn này, ngay từ năm 
2013, ĐHQgHN đã ban hành Quy định 
tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên phải 
có trình độ tiến sĩ, trình độ ngoại ngữ 
B2 theo khung tham chiếu châu âu, có 
công bố quốc tế.

- tạo lập môi trường và cơ chế phát 
triển các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên 
cứu mạnh. một số quy định cụ thể ưu 
đãi như: trưởng nhóm nghiên cứu được 
hưởng phụ cấp chức vụ tương đuơng 

cấp chính quyền; tùy quy mô nguồn lực 
mà nhóm nghiên cứu có thể được tổ 
chức thành đơn vị có tư cách pháp nhân, 

có con dấu, tài khoản riêng và được tự 
chủ theo quy định tổ chức và hoạt động 
riêng,… Cơ chế hình thành và phát triển 

Giám đốc ĐHQGHN luôn quán triệt chỉ đạo việc xây dựng và 
triển khai chính sách phải mang lại lợi ích, cơ hội và môi trường 

làm việc tốt cho nhà khoa học. Nhà khoa học của ĐHQGHN 
phải có mức thu nhập tốt hơn các trường đại học khác trong 

nước và hướng tới mặt bằng quốc tế; có cơ hội tiếp cận thông 
tin để có đề tài, dự án, có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng của 
mình; có môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khuyến khích 

phát triển năng lực cá nhân và giảm tối đa tính hành chính 
trong nghiên cứu khoa học.
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nhóm nghiên cứu của ĐHQgHN rất linh 
hoạt, các nhà khoa học trong và ngoài 
ĐHQgHN có ý tưởng, có năng lực đều 
được khuyến khích và tạo điều kiện để 
thành lập và phát triển các dự án, nhóm 
nghiên cứu, phòng thí nghiệm... Câu 
lạc bộ Nhà khoa học đóng vai trò quan 
trọng trong hỗ trợ các nhà khoa học trẻ 
tiếp cận thông tin, nguồn lực, cơ chế để 
triển khai ý tưởng. Hiện nay bên cạnh 80 
nhóm nghiên cứu chính thức, 20 nhóm 
nghiên cứu tiềm năng của các  nhà khoa 
học trẻ đã được thành lập qua kênh Câu 
lạc bộ Nhà khoa học và được hỗ trợ cơ 
chế và tài chính từ ĐHQgHN và các đối 
tác. 

 - Quy định về thí điểm trả thu nhập 
tăng thêm gắn với sản phẩm đầu ra trình 
Hội đồng ĐHQgHN thông qua. 

- Bám sát theo chuẩn nhà khoa học và 
quản lý trình độ cao, các khóa bồi dưỡng 
ngắn hạn được thiết kế và triển khai. Ba 
nhóm đối tượng được đặc biệt chú trọng 
là nhà quản lý (về quản trị đại học), nhà 
khoa học (về năng lực giảng dạy, công 
bố quốc tế và phát triển đề tài, dự án), 
các chuyên viên (tính chuyên nghiệp 
và năng lực tham mưu, triển khai). Các 
nhà quản lý, khoa học được phân loại và 
quy hoạch, tham gia triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ quan trọng của đơn vị và 

của ĐHQgHN; qua đó họ sẽ được huấn 
luyện, trải nghiệm và trưởng thành qua 
thực tiễn. trong thời gian qua, gần 300 
nhà khoa học trẻ được đào tạo thông qua 
các khóa kỹ năng nghiên cứu khoa học 
và giảng dạy bằng tiếng anh, kỹ năng 
quản trị đại học. Bên cạnh đó, gần 100 
nhà khoa học trẻ được huy động tham 
gia trực tiếp vào các tổ công tác để đóng 
góp và học hỏi (tổ công tác xây dựng dự 
án trường Đại học việt Nhật, tham gia 
làm thư ký và thành viên hội đồng xác 
định/thẩm định/kiểm tra tiến độ các đề 
tài thuộc Chương trình khoa học và công 
nghệ trọng điểm tây Bắc, xây dựng chiến 
lược ĐHQgHN, xây dựng kế hoạch đầu 
tư trung hạn ĐHQgHN, dự án khu đào 
tạo quốc tế,…). ĐHQgHN cũng thành 
lập các allumni Nhật Bản, Úc, pháp, 
mỹ,… để đưa các nhà khoa học trẻ tham 
gia vào xác định và triển khai các nhiệm 
vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài 
nước. Qua trải nghiệm, nhiều nhà khoa 
học trẻ được quy hoạch và đề bạt vào các 
vị trí quản lý quan trọng.

- ĐHQgHN phối hợp cùng các đơn vị 
xác định nhu cầu thu hút tiến sĩ và cùng 
phối hợp triển khai. dự kiến trong tháng 
5/2015, Cổng thông tin điện tử thu hút 
cán bộ của ĐHQgHN sẽ được ra mắt và 
được truyền thông rộng rãi. Các tiến sĩ có 

nhu cầu về công tác tại ĐHQgHN không 
cần chờ đợt tuyển, có thể tiếp cận ngay 
với tCCB, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ để 
được giới thiệu về đơn vị và xét tuyển đặc 
cách. Ngoài ra, tùy theo các đề xuất của 
nhà khoa học, ĐHQgHN và các đơn vị sẽ 
có các cơ chế hỗ trợ về cơ chế, tài chính 
và điều kiện làm việc. Quan điểm tiếp cận 
là mỗi nhà khoa học về ĐHQgHN được 
ưu tiên nâng lương, giao đề tài để có kinh 
phí hội nhập nghiên cứu khoa học, được 
hỗ trợ kỹ thuật để tiếp cận các đối tác và 
nguồn lực, được đầu tư phát triển nhóm 
nghiên cứu nếu có đề xuất kH&CN khả 
thi...  theo kế hoạch, ĐHQgHN sẽ thu 
hút 80 tiến sĩ trong năm 2015 (đã tuyển 
dụng được 20 tiến sĩ trong 4 tháng đầu 
năm).

Thưa Phó Giám đốc, vậy những điều gì 
ông còn băn khoăn?

trăn trở lớn nhất vẫn là thiếu nguồn 
lực để triển khai đồng bộ các chính sách. 
với nguồn lực hạn chế như hiện nay, rất 
khó khăn để thu hút được những nhà 
khoa học đầu đàn, đầu ngành. 

Ngoài ra, khi triển khai quản trị theo 
sản phẩm đầu ra, bài toán khó khăn nhất 
vẫn là làm sao để xác định được đầu ra 
cho đúng để đầu tư. Có một số hoạt 
động có sản phẩm đầu ra dễ định lượng: 
công bố quốc tế (trả thu nhập tăng thêm 

ĐHQGHN là đại học nhiều 
cấp, khi làm chính sách phải 

xác định đơn vị mới là đối 
tượng xây dựng và triển khai 
chính sách. Do đó, cần có sự 
phối hợp nhịp nhàng, đồng 
bộ giữa các cấp, luôn cần sự 

thay đổi tư duy cho phù hợp.
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theo số lượng bài báo + đầu tư ngân 
sách lớn để có bài chất lượng vượt trội); 
đào tạo (giảng dạy tại các chương trình 
chất lượng cao thì được trả thu nhập 
cao), nhưng còn có rất nhiều hoạt động 
kH&CN, cũng như hoạt động cung ứng 
dịch vụ khác chưa xác định rõ được tiêu 
chí nên rất khó triển khai các chính sách 
cán bộ cho đồng bộ, phù hợp.

khó khăn nữa là tư duy “sáng nghiệp” 
của một số nhà khoa học và quản lý chưa 
cao, dẫn đến quan điểm bị động và chờ 
ngân sách nhà nước, chưa chủ động 
khai thác hết các lợi thế về cơ chế mà 
ĐHQgHN đang có.

Thưa Phó Giám đốc, bài học kinh 
nghiệm được rút ra là gì?

Bài học kinh nghiệm đầu tiên là ngoài 

tư duy hội nhập, cần có hành động rất 
cụ thể. một ý tưởng cũng phải mất rất 
nhiều thời gian và vượt qua rất nhiều rào 
cản hành chính để đi vào thực tiễn. 

Bài học thứ hai là cần có sự tham gia 
triệt để của các đơn vị. ĐHQgHN là đại 
học nhiều cấp, khi làm chính sách phải 
xác định đơn vị mới là đối tượng xây 
dựng và triển khai chính sách. do đó, 
cần có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng 
bộ giữa các cấp, luôn cần sự thay đổi tư 
duy cho phù hợp. thay vì chờ ĐHQgHN 
ra chính sách, cấp nguồn lực và đơn vị 
triển khai, cần chuyển sang quan điểm 
đơn vị chủ động đề xuất và triển khai 
chính sách, ĐHQgHN tháo gỡ về cơ chế, 
hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ nguồn lực. Sự 
phối hợp phải dựa trên nền công tác kế 
hoạch, giám sát, kiểm tra, đánh giá,…

một cách đồng bộ

Bài học thứ ba là khi nguồn lực tài 
chính khó khăn, cần lựa chọn tập trung 
đầu tư vào những “điểm trồi” để nhanh 
chóng đạt hiệu quả từ đó nhân rộng. 

kinh nghiệm sau cùng và cũng là nền 
tảng  nhất, là sự vào cuộc của lãnh đạo 
cấp cao. thiếu sự quan tâm, đầu tư thời 
gian và đặc biệt là đầu tư tài chính, kiểm 
tra giám sát, kiểm đếm sản phẩm, thì 
chính sách sẽ chỉ dừng lại ở nghị quyết. 
thực tiễn ở ĐHQgHN thời gian qua, lãnh 
đạo rất sâu sát và trực tiếp tìm nguồn lực 
và hỗ trợ về cơ chế, một số giải pháp thí 
điểm mới thành công.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Giám đốc!
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