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vào sự phát triển mang tầm vĩ mô này.
Từ những phân tích so sánh với các quốc
gia, tác giả nêu ra các vấn đề cốt yếu đối
với phát triển hệ thống STI và quá trình
hoạch định chính sách STI tại Việt Nam
trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Chương
3 phác thảo một bức tranh tổng thể về
hiện trạng của hệ thống STI tại Việt Nam
và xem xét những thách thức trong hoạt

động STI dựa trên các khía cạnh khác nhau về
cấu trúc tổ chức, nguồn nhân lực và nguồn tài
chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
quốc tế. Sau những nỗ lực tích lũy và phát triển
không ngừng, KH&CN Việt Nam vẫn còn phải
trải qua một chặng đường dài để trở thành
động lực thực sự cho nền kinh tế; Chương
4 tập trung phân tích các chính sách STI tại
Việt Nam bao gồm chính sách về thuế, chính
sách thúc đẩy năng lực đổi mới công nghệ của
doanh nghiệp, chính sách thúc đẩy nghiên cứu
và sản xuất, chính sách phát triển thị trường
công nghệ. Tác giả đã cho thấy rõ sự phát triển
liên tục của các chính sách khoa học, công nghệ
và đổi mới của Việt Nam từ năm 1979-2013 và
sự phù hợp của hệ thống STI của Việt Nam với
xu hướng hội nhập KH&CN quốc tế; Chương
5 - những giải pháp, khuyến nghị về các chính
sách để đạt được khả năng tương thích với hệ
thống STI thế giới, đảm bảo các điều kiện cần
và đủ để hội nhập quốc tế; Chương 6 là chương
cuối tập trung vào việc cung cấp một bản tóm
tắt các nội dung chính đã được xây dựng trong
năm chương trước của chuyên khảo. Thông qua
phân tích cơ sở lý thuyết và thực tiễn, tác giả
đã rút ra kết luận về đặc điểm của hệ thống STI
tại Việt Nam, xác định các điểm yếu và đề xuất
chính sách để tạo thuận lợi cho sự phát triển của
STI Việt Nam trong bối cảnh biến đổi của các
hệ thống STI trong khu vực và trên thế giới.
Thuộc về số ít những ấn phẩm quốc tế đầu tiên
mang tính chất tổng quát về hệ thống khoa học,
công nghệ và đổi mới ở Việt Nam, cuốn sách
đưa người đọc tiệm cận với những thông tin
lý thuyết và thực tiễn giá trị, có ý nghĩa thiết
thực đối với công tác hoạch định chính sách và
quản lý trong lĩnh vực này. Từ bình diện này,
cuốn sách cũng đồng thời gợi mở ra nhiều thảo
luận chuyên sâu về STI trong nước và quốc tế
trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Cuốn sách
là một tài liệu không thể thiếu đối với các nhà
hoạch định chính sách STI, những nhà nghiên
cứu về quản lý KH&CN và những độc giả quan
tâm đến hoạt động KH&CN.
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TRONG BOÁI CAÛNH HOÄI NHAÄP QUOÁC TEÁ

ược nhìn nhận là một nhà khoa học
trẻ giàu uy tín đặt mối quan tâm

sâu sắc tới nền khoa học và công nghệ
của nước nhà, qua hơn 15 năm làm việc
trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy, quản
lý và nghiên cứu về chính sách, về quản
lý khoa học và công nghệ, tác giả Đào
Thanh Trường đã nghiên cứu và xuất
bản thành công cuốn sách “Perspectives
on Vietnam’s Science, Technology and
Innovation Policies” (tạm dịch: “Quan
điểm về chính sách khoa học, công nghệ
và đổi mới của Việt Nam”) là tiêu đề của
cuốn sách được Springer - một trong
những nhà xuất bản uy tín hàng đầu thế
giới - lựa chọn xuất bản và công bố dưới
dạng bản in trong tháng 1/2020. Nội
dung trong cuốn sách chính là kết tinh
của những trăn trở và khát vọng về một
hệ thống STI Việt Nam đã, đang và sẽ
chuyển mình để hội nhập quốc tế.
Cuốn sách trình bày đan xen những thay
đổi của chính sách khoa học, công nghệ
và đổi mới của Việt Nam với các sự kiện
và xu hướng phát triển của thế giới đương
đại. Sự tương tác giữa hai yếu tố này
được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ
ấn phẩm. Để có thể đưa ra một bức tranh
tổng quát về hệ thống STI Việt Nam một
cách rõ nét đến vậy, tác giả Đào Thanh
Trường đã thiết lập hệ dữ liệu phong
phú dựa trên các phương pháp nghiên
cứu hiện đại (khảo sát bằng bảng hỏi,

phỏng vấn sâu, phương pháp chuyên gia,
phương pháp hội nghị, hội đồng,…) đảm
bảo một quy trình khoa học khách quan
và tin cậy. Các phương pháp này được
sử dụng linh hoạt trong suốt quá trình
nghiên cứu để có được những luận cứ
minh triết và chặt chẽ.
Với tư duy hệ thống và lối hành văn khúc
chiết, cùng nhãn quan khoa học sâu sắc,
cuốn sách mang đến cho độc giả, đặc
biệt là những người nghiên cứu chuyên
nghiệp, một bức tranh tổng quan song
không kém phần đậm nét về hệ thống STI
Việt Nam và các quan điểm chính sách
liên quan. Để từ đây, tác giả đưa ra những
vấn đề đáng suy ngẫm về con đường phát
triển một hệ thống STI hoàn chỉnh, thích
ứng và hội nhập của Việt Nam trước bối
cảnh khu vực và quốc tế hiện nay.
Cuốn sách được kết cấu thành 06 chương
với những nội dung căn bản như: Chương
1 cung cấp cơ sở lý luận về STI từ nhiều
tiếp cận và quan điểm của các nhà
nghiên cứu. Trong đó, tác giả đã nhấn
mạnh hoạt động nghiên cứu STI luôn
là trọng tâm của quản lý khoa học và
công nghệ (KH&CN) tại các quốc gia
trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam;
Chương 2 là những bài học rút ra từ một
số quốc gia tiêu biểu như Thụy Điển,
Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc và
Singapore về phát triển hệ thống STI, từ
đó phân tích các yếu tố chính đóng góp


