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HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH 
 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN

NHỮNG KẾT QUẢ VÀ YÊU CẦU MỚI ĐẶT RA

CÁC BIẾN ĐỔI XÃ HỘI GẦN ĐÂY, ĐẶC BIỆT LÀ ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐÃ MINH CHỨNG VỀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐA 
CHIỀU VÀ KHÓ LƯỜNG MÀ BẤT CỨ HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH QUỐC GIA NÀO CŨNG ĐỀU PHẢI ĐỐI MẶT VÀ THAY 
ĐỔI. TRONG BỐI CẢNH NÀY, HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TRỞ NÊN CẤP BÁCH HƠN BAO GIỜ HẾT. VIỆC 
THÍCH ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG BIẾN ĐỔI CHÍNH LÀ CƠ HỘI ĐỂ CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN CHÍNH SÁCH, TRONG ĐÓ CÓ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, NÂNG CAO VÀ HOÀN THIỆN NĂNG LỰC TƯ VẤN, TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH. 
KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ 
NỘI (ĐHQGHN) ĐÃ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH, CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN CHÍNH 
SÁCH, GÓP PHẦN CUNG CẤP CÁC LUẬN CỨ PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH CỦA CÁC CƠ 
QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN.

PGS.TS. ĐÀO THANH TRƯỜNG
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Hoạt động nghiên cứu và tư vấn chính sách 
tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, ĐHQGHN

Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, ĐHQGHN là một 
trung tâm đào tạo và nghiên cứu 
khoa học xã hội nhân văn lớn nhất 
của đất nước, có nhiệm vụ đào tạo 
đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản 
trình độ cao, phục vụ cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Trong  hơn 75 năm xây dựng và 
phát triển, Nhà trường luôn chú 
trọng sự gắn kết giữa nghiên cứu 
khoa học với việc cung cấp cơ sở 
lý luận, các luận cứ phục vụ công 
tác tư vấn chính sách cho các cơ 
quan Đảng và Nhà nước, trực tiếp 
là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng 
thời, Nhà trường cũng xây dựng 
các chương trình nghiên cứu, đào 
tạo về nghiên cứu chính sách, góp 
phần đào tạo đội ngũ cán bộ làm 
chính sách tại các địa phương với 
nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

 (1) Nhận diện các vấn đề chính 
sách và xây dựng các khuyến nghị 
chính sách 

Từ năm 2002 Nhà trường đã thành 
lập Hội đồng Tư vấn Chính sách, 
với chức năng nghiên cứu, đề xuất 
những giải pháp chính sách về lĩnh 
vực chính trị, xã hội, văn hóa, con 
người, quan hệ quốc tế,… để báo 
cáo tư vấn các cơ quan Đảng và 
Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư. 

Với sự tham gia của đội ngũ 
chuyên gia, các nhà khoa học đầu 
ngành từ các tổ chức, đơn vị trong 
và ngoài ĐHQGHN, Hội đồng Tư 
vấn chính sách đã triển khai các 
hoạt động, báo cáo tư vấn chính 
sách nhằm giải quyết những vấn 
đề quyết sách lớn của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư và của Nhà nước. 

Trước những đòi hỏi, yêu cầu mới 
về biến đổi xã hội và việc ra các 
quyết định, các chính sách nhanh 
chóng và kịp thời, hoạt động của 
Hội đồng Tư vấn chính sách đang 
tập trung vào các Chương trình Tư 
vấn chính sách theo chủ điểm lớn 
về phát triển và ứng phó với biến 
đổi, đặc biệt là các biến đổi xã hội 
hiện vẫn đang tạo ra những thách 
thức lớn hiện nay như COVID-19. 
Bên cạnh đó, nhiều đề tài, nhiệm 
vụ khoa học về nghiên cứu, đánh 
giá chính sách do các đơn vị thuộc 
Nhà trường triển khai đã xây dựng 
các bản kiến nghị chính sách gửi 
tới Chính phủ và các cơ quan, ban 
ngành liên quan, gắn kết với hoạt 
động tư vấn chính sách tại các địa 
phương. Trong đó, có thể kể đến 
nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên 
cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác 
động và đề xuất giải pháp triển 
khai thực hiện hiệu quả Quyết 
định số 79/2005/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ” nằm trong 
các nhiệm vụ thuộc chương trình 
Tây Bắc giai đoạn 2013-2020 do 
ĐHQGHN là đơn vị chủ quản. 

(2) Chủ trì các hội thảo, tọa đàm 
khoa học gắn với tư vấn chính sách 

Là một đơn vị thành viên thuộc 
Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Viện Chính sách và 
Quản lý (IPAM) vinh dự là think 
tank được xếp hạng trong Top 2020 
Social Think Tanks, xếp hạng thứ 
108 và thuộc Top 2020 Best New 
Think Tanks của Chương trình 
Think Tanks và Covil Societies – 
Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ 1. 
Thành lập từ năm 2002 từ khi còn 
là một chương trình nghiên cứu, 
Viện Chính sách và Quản lý đã có 
những đóng góp đáng kể cho quá 
trình xây dựng các lĩnh vực nghiên 
cứu về chính sách, là đầu mối triển 

khai các nhiệm vụ chuyên môn 
cho Hội đồng tư vấn chính sách tại 
Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn từ năm 2021. Viện 
cũng là đơn vị tổ chức hơn 40 hội 
thảo, tọa đàm trong nước và quốc 
tế để trao đổi kinh nghiệm giữa 
các tổ chức về nghiên cứu, đào 
tạo và hoạch định chính sách, thiết 
kế các chương trình hợp tác giữa 
các thành viên của mạng lưới tư 
vấn và hợp tác trong phân tích và 
hoạch định chính sách. Viện cũng 
trực tiếp triển khai các bản góp 
ý cho các dự thảo Luật như Luật 
KH&CN 2013, Luật Giáo dục đại 
học 2012, Luật Giáo dục đại học 
sửa đổi 2018. Các tọa đàm, hội 
thảo của Nhà trường gắn với mục 
tiêu tư vấn chính sách đã góp phần 
hình thành nên các mạng lưới 
chính sách, các nhóm chuyên gia 
đầu ngành, các nhóm nghiên cứu 
mạnh về chính sách. 

(3) Cung cấp các tài liệu, ấn 
phẩm phục vụ công tác tư vấn 
chính sách

Theo lời đặt hàng của Viện 
Nghiên cứu Lập pháp, thuộc Ủy 
ban Thường vụ Quốc Hội (2012) 
và của Thư viện Quốc hội phục vụ 
nhu cầu thông tin của các đại biểu 
Quốc hội (2018), Viện Chính sách 
và Quản lý đã cung cấp hơn 1000 
cuốn tài liệu “Kỹ năng phân tích 
và hoạch định chính sách”, “Kỹ 
năng đánh giá chính sách”. Bên 
cạnh Tạp chí chuyên ngành về 
khoa học xã hội và nhân văn; Tạp 
chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên 
cứu Chính sách và Quản lý cũng 
là một diễn đàn khoa học có uy tín 
trong lĩnh vực nghiên cứu chính 
sách và quản lý, đã xuất bản hơn 
25 số gồm cả số tiếng Anh và tiếng 
Việt với nhiều bài viết chuyên sâu 
về phân tích chính sách, cung cấp 

 1 Theo kết quả công bố tháng 02/2021
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các khuyến nghị chính sách, nhận 
diện các vấn đề chính sách đương 
đại. Đây là những tài liệu quan trọng 
để cung cấp, hỗ trợ thêm nền tảng 
lý luận cho các Đại biểu quốc hội, 
nhà hoạch định chính sách các cấp. 
Bên cạnh các hoạt động tư vấn chính 
sách, các khoa, các viện nghiên cứu, 
trung tâm nghiên cứu trực thuộc 
trường cũng xây dựng hệ thống giáo 
trình, tài liệu nghiên cứu chuyên sâu 
gắn với các chuyên ngành đào tạo về 
chính sách công, quản lý khoa học, 
công nghệ và đổi mới, chính sách xã 
hội (Khoa Khoa học Quản lý). Từ 
năm 2002 đến nay, hơn 40 khóa tập 
huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân 
tích, hoạch định và đánh giá chính 
sách cho Đại biểu Quốc hội, cán bộ 
các văn phòng Trung ương, thuộc 
Văn phòng Quốc hội và các nhà 
hoạch định chính sách cấp cơ sở, các 
giảng viên với sự tham gia của các 
chuyên gia trong nước và quốc tế đã 
được triển khai với vai trò đầu mối là 
Viện Chính sách và Quản lý. Có thể 
khẳng định, những tài liệu, ấn phẩm 
và các hoạt động đào tạo về chính 
sách mang thương hiệu VNU USSH 
đã có những đóng góp cho quá 
trình phát triển đội ngũ cán bộ các 
cấp, đội ngũ chuyên gia, nhân lực 
tư vấn chính sách, tạo ra những dấu 
ấn riêng trong rất nhiều các thương 
hiệu đào tạo về chính sách tại Việt 
Nam hiện nay. 

Những yêu cầu mới đặt ra cho hoạt động tư 
vấn chính sách

Trong bối cảnh hiện nay, các biến 
đổi xã hội đã và đang tạo ra các 
thách thức mới cho hoạt động tư vấn 
chính sách, có thể khái quát qua 4 
điểm: nhiều vấn đề hơn, nhiều thành 
phần hơn, nhiều cạnh tranh hơn và 
nhiều xung đột hơn. Điều này đặt ra 
nhu cầu nâng cao năng lực của các 
tổ chức tư vấn chính sách, thay đổi 
phương thức và cách tiếp cận trong 
tư vấn chính sách, phát triển chức 

năng tư vấn chính sách trong trường đại học. 

Từ kết quả hoạt động tư vấn chính sách tại Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, bài viết bước đầu nhận diện 
một số yêu cầu mới đặt ra cho hoạt động tư vấn chính sách 
tại các trường đại học nói riêng, và với ĐHQGHN nói chung. 
Cụ thể:  

- Tạo lập môi trường cho các hoạt động tư vấn chính sách: Để 
có thể kết nối nghiên cứu khoa học với quá trình làm chính 
sách, các nhà khoa học, các chuyên gia cần chú trọng phát 
triển hệ thống cơ sở lý luận, giải pháp, các kịch bản chính 
sách; đặc biệt, chú trọng vào những kiến nghị mang tính “dẫn 
dắt”, “dẫn đầu” trong các lĩnh vực phát triển mới và bối cảnh 
biến đổi xã hội ngày càng phức tạp như hiện nay. Đồng thời, 
cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có 
tiềm năng, có khả năng tư vấn và phản biện chính sách để kết 
nối thành các mạng lưới tư vấn chính sách trong các trường 
thành viên và trong ĐHQGHN. Các mạng lưới tư vấn chính 
sách có thể dựa trên cơ sở hoạt động hợp tác trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học. Việc thành lập mạng lưới này không chỉ 
đơn thuần là việc trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm 
giữa các cá nhân, đơn vị mà còn tạo dựng các diễn đàn tư vấn 
lớn, liên ngành, đa ngành, đa lĩnh vực, tạo nên các sản phẩm 
tư vấn chính sách đặc thù bên cạnh những sản phẩm báo cáo 
thường niên về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội hiện nay. 

- Mở rộng hình thức/phạm vi/đối tượng tư vấn: với sức mạnh 
của công nghệ thông tin trong bối cảnh Cách mạng Công 
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nghiệp lần thứ tư thì việc mở rộng 
hình thức tư vấn “trực tiếp” sang tư 
vấn “trực tuyến” sẽ nâng cao khả 
năng tiếp cận chính sách với tốc 
độ nhanh, nhận được nhiều tư vấn, 
phản biện chính sách cùng một lúc 
và khả năng phổ quát của thông tin 
cũng mạnh hơn. Thêm vào đó, các 
cá nhân, tổ chức phát triển hoạt động 
tư vấn chính sách với nhiều cấp độ: 
quốc tế, khu vực, quốc gia, vùng, địa 
phương song hành với việc mở rộng 
đối tượng tư vấn sẽ góp phần lan tỏa 
hiệu quả cũng như hiệu ứng từ hoạt 
động này trong mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Bối cảnh COVID-19 
đã tạo ra thói quen về sử dụng các 
nền tảng trực tuyến không chỉ trong 
công tác giảng dạy, mà áp dụng 
trong cả công tác quản lý, điều hành 
các đơn vị. Đây cũng là một yếu tố 
tạo ra những thuận lợi cho việc phát 
triển các hình thức, các hoạt động tư 
vấn chính sách trực tuyến trong thời 
gian tới. Bên cạnh mục tiêu cung 
cấp luận cứ cho quá trình làm chính 
sách, hoạt động tư vấn chính sách 
trong môi trường biến đổi cũng cần 
mở rộng các khâu quan trọng, trong 
đó có thực hiện chức năng dự báo 
để đưa ra các kịch bản ứng phó kịp 
thời nhằm kiểm soát và điều chỉnh 
xã hội.

-  Định hình thế mạnh về tư vấn 
chính sách: Bên cạnh hình thức 
tương tác và trao đổi có tính chất 
gián tiếp, các cơ quan hoạch định 
chính sách có thể tổ chức hội nghị 
lắng nghe ý kiến, hội thảo khoa học, 
hội nghị tư vấn,... có sự tham gia 
của các chuyên gia, nhà khoa học ở 
các lĩnh vực khác nhau, liên kết các 
chuyên gia trong chính ĐHQGHN. 
Chiến lược về One VNU đang tạo ra 
cơ hội lớn về tư duy kết nối giữa các 
nhà khoa học ở nhiều ngành, lĩnh 
vực trong chính các đơn vị thành 
viên của ĐHQGHN. Chiến lược 
này sẽ thúc đẩy sự tương tác của đội 

ngũ chuyên gia đầu ngành trong việc chung tay giải quyết 
những vấn đề chính sách, tham gia đồng tư vấn với các vấn 
đề phát triển chính sách cấp quốc gia và khu vực. Mỗi đơn 
vị thành viên xác định rõ các định hướng giá trị và lĩnh vực 
ảnh hưởng của mình để từ đó nhận diện những “bản sắc 
riêng”, thế mạnh riêng trong hoạt động tư vấn chính sách 
chung của ĐHQGHN trong thời gian tới. 

Tựu chung lại, tư vấn chính sách cần được xác định là một 
nhiệm vụ ưu tiên, khẳng định uy tín của các trường đại học 
– cầu nối của hoạt động nghiên cứu khoa học với các chính 
sách phục vụ thực tiễn phát triển xã hội. Những yêu cầu mới 
đặt ra những thách thức mới cho công tác tư vấn chính sách, 
song cũng tạo ra những cơ hội để các trường đại học từng 
bước nâng cao vị thế và giá trị với cộng đồng, xã hội khi 
định vị những “bản sắc riêng” trong công tác tư vấn chính 
sách, chủ động tìm kiếm và đương đầu với những vấn đề 
chính sách đương đại đang đặt ra hiện nay.


