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CHIỀU 16/9/2022, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN LÊ QUÂN, CHỦ TỊCH CÂU 
LẠC BỘ NHÀ KHOA HỌC TRẺ (VSL) CÙNG 2 PHÓ GIÁM ĐỐC PHẠM 
BẢO SƠN, NGUYỄN HIỆU ĐÃ CÓ BUỔI ĐỐI THOẠI CÙNG CÁC NHÀ 
KHOA HỌC TRẺ NHẰM CHIA SẺ CÁC THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH 
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ KHOA HỌC, THÁO GỠ, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ 
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC.  HƠN 200 NHÀ 

KHOA HỌC LÀ CÁN BỘ TRẺ THAM DỰ BUỔI ĐỐI THOẠI.

GIÁM ĐỐC ĐHQGHN 
ĐỐI THOẠI cùng 
CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ
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Đây là buổi đối thoại đầu tiên giữa Ban Giám đốc 

cùng các nhà khoa học trẻ ĐHQGHN được tổ 

chức trong khuôn viên tổ hợp giảng đường HT2 tại 

Hòa Lạc.

Tại buổi đối thoại, Giám đốc Lê Quân chia sẻ, cuộc 

gặp gỡ này với mục tiêu tăng cường hỗ trợ các nhà 

khoa học trẻ của ĐHQGHN trong việc nâng cao năng 

lực công bố, tháo gỡ các khó khăn trong việc tham 

gia chủ trì các đề tài/dự án khoa học công nghệ của 

ĐHQGHN; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 

của đội ngũ cán bộ khoa học.

ĐHQGHN BAN HÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH DÀNH 

CHO NHÀ KHOA HỌC TRẺ

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh: Với uy tín, 

vị thế ở trong và ngoài nước, cũng như bề dày truyền 

thống trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao tri thức, ĐHQGHN đã có nhiều quyết sách để 

phát huy nội lực và ươm mầm nhà khoa học trẻ. Trong 

năm 2021, ĐHQGHN đã ban hành chính sách cấp học 

bổng cho tiến sĩ, thực tập sinh sau tiến sĩ, tổng giá trị 

học bổng lên tới 120 triệu đồng/học viên/năm. Gần 

đây là chương trình học bổng dành cho sinh viên khối 

ngành khoa học cơ bản, chương trình dành 

cho sinh viên, giảng viên xuất sắc, mức học 

bổng lên tới 300 triệu đồng/suất; Quy định về 

chế độ làm việc của giảng viên ĐHQGHN với 

nhiều điểm ưu việt.

Trong Chiến lược phát triển, ĐHQGHN chú 

trọng đến chính sách đầu tư con người - 

đội ngũ nhà khoa học trẻ đang công tác tại 

ĐHQGHN. Cụ thể, trong phát triển nhà khoa 

học, ĐHQGHN ưu tiên hỗ trợ các cá nhân 

tham gia các đề tài khoa học công nghệ từ 

cấp ĐHQGHN trở lên, thúc đẩy các nhà khoa 

học có nhiều bài báo công bố quốc tế, nhiều 

sản phẩm nghiên cứu được chuyển giao. 

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ được 

đăng ký sở hữu trí tuệ, trong đó có nhiều sản 

phẩm tiềm năng được doanh nghiệp tài trợ 

và có khả năng thương mại hóa. Các chính 

sách này nhằm khuyến khích các nhà khoa 

học trẻ phát triển tốt khả năng sáng tạo của 

bản thân và định hướng ươm mầm nhiều tài 

năng trẻ từ học sinh, sinh viên để có nhiều 

đóng góp sản phẩm nghiên cứu cho xã hội.

Lãnh đạo ĐHQGHN nhấn mạnh, ươm tạo nhà 

khoa học trẻ tại ĐHQGHN vừa là mục tiêu vừa 

là động lực để tăng cường các nguồn lực chất 

lượng cao, phát triển đội ngũ giảng viên và 
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nghiên cứu viên, cộng tác viên, 

nghiên cứu sinh, học viên cao học 

đang giảng dạy, nghiên cứu, học 

tập tại ĐHQGHN và các trường đại 

học uy tín trong nước và quốc tế. 

Đề án “Ươm tạo nhà khoa học trẻ 

tại ĐHQGHN” nhằm phát hiện và 

thu hút các mầm ươm khoa học 

từ 3 nhóm (học sinh chuyên, năng 

khiếu có học lực giỏi, xuất sắc) có 

nguyện vọng và được tuyển chọn 

tham gia chương trình ươm tạo từ 

trình độ đại học; sinh viên và học 

viên giỏi, xuất sắc, thạc sĩ, giảng 

viên trẻ chưa là tiến sĩ có nguyện 

vọng và được tuyển chọn tham gia 

chương trình ươm tạo trở thành 

nhà khoa học có trình độ tiến sĩ; 

giảng viên và nhà khoa học trẻ đã 

đạt trình độ tiến sĩ có nguyện vọng 

tham gia chương trình ươm tạo 

nhà khoa học trẻ trình độ sau 

tiến sĩ, và/hoặc được tuyển dụng 

vào làm việc tại ĐHQGHN.

Đề án được xây dựng phù hợp với 

từng nhóm đối tượng; tổ chức 

bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ, kết 

nối giúp người học được trang bị 

những kiến thức, kỹ năng, điều 

kiện cần thiết để tham gia vào 

chương trình đào tạo tiến sĩ, sau 

tiến sĩ của ĐHQGHN và các cơ sở 

đào tạo uy tín ở trong nước và 

quốc tế.

GỠ VƯỚNG CHO NHIỀU NHÀ 

KHOA HỌC TRẺ KHI LÀM 

NGHIÊN CỨU

Nhiều nhà khoa học trẻ  của 

ĐHQGHN bày tỏ, buổi đối thoại 

đã giúp họ có cái nhìn khách 

quan trong công tác nghiên cứu. 

Ban Giám đốc ĐHQGHN đã giải 

đáp được những vấn đề cụ thể, 

những vướng mắc mà nhà khoa 

học đang gặp phải. ĐHQGHN 

luôn đồng hành và có những quy 

định cụ thể, song mức độ thông 

tin của giảng viên ở từng đơn vị 

trong ĐHQGHN chưa đồng đều, 

các đơn vị đã thông tin đầy đủ, 

song còn một số cán bộ ở đơn vị 

chưa tiếp cận được nguồn thông 

tin chính sách liên quan.

Chia sẻ về công tác nghiên cứu 

khoa học, nhà khoa học đến 

từ Trường Quốc tế cho biết, là 

một giảng viên, ngoài công tác 

giảng dạy thì công tác nghiên 

cứu khoa học sẽ góp phần tạo 

nên giá trị cốt lõi của bản thân. 

Với nhận thức đó, mặc dù các 

giảng viên bận rộn với công việc 
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truyền thụ kiến thức, định hướng và khơi 

tạo sự sáng tạo cho sinh viên, gia đình 

và công tác xã hội, các nhà khoa học 

trẻ luôn dành tối đa thời gian trống để 

trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa 

học, viết báo và viết sách, có sản phẩm 

công bố quốc tế trên các tạp chí quốc tế. 

Những bài báo được công bố không chỉ 

nâng cao uy tín mà còn tăng thêm cả thu 

nhập. ĐHQGHN luôn tự hào vì có nhiều 

giảng viên trẻ luôn ý thức và đam mê 

nghiên cứu khoa học được duy trì đều 

đặn như một thói quen hàng ngày.

ĐHQGHN cũng theo dõi, tư vấn, kết nối để 

các nhà khoa học trẻ sau khi hoàn thành 

chương trình đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ 

có thể tham gia mạng lưới nhà khoa học 

theo lĩnh vực chuyên môn, tiếp xúc và 

làm việc tại ĐHQGHN, cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp 

phần tích cực vào nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực khoa học công nghệ để 

phát triển đất nước.

Buổi đối thoại cũng là dịp để các nhà 

khoa học trẻ nắm bắt được chiến lược 

phát triển chung của ĐHQGHN trong 

tương lai.

ĐHQGHN sẽ đẩy mạnh các hoạt động  

khoa học, trong đó có công bố quốc tế, 

đưa ra các đề xuất thiết thực để cùng 

hỗ trợ nhà khoa học trẻ thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học đi vào chiều sâu và 

gắn với thương mại hóa trong thời gian 

tới. Đặc biệt, trong công tác giải quyết 

dứt điểm cơ sở dữ liệu, Trung tâm Thư 

viện và Tri thức số đưa ra các giải pháp 

cụ thể để hỗ trợ nhà khoa học tra cứu 

tài liệu tham khảo. Đồng thời, ĐHQGHN 

sẽ rà soát đội ngũ tiến sĩ trẻ hiện đang là 

giảng viên đang làm công tác giảng dạy, 

nghiên cứu tại các đơn vị để có chính 

sách liên quan, tạo động lực, giúp cán bộ 

khoa học trẻ yên tâm công tác. Tới đây, 

ĐHQGHN tiếp tục thu hút nhà khoa học 

trẻ là tiến sĩ về công tác, đảm bảo được 

sự phát triển chung theo kế 

hoạch ban đầu.

ĐHQGHN chú trọng đổi mới 

sáng tạo nghiên cứu và chuyển 

giao trong đại học, đẩy mạnh 

nghiên cứu thế mạnh, mô hình 

khởi nghiệp, thành lập doanh 

nghiệp. Điều này sẽ tạo nên nền 

tảng vững chãi cho nhà khoa 

học trẻ ĐHQGHN có nhiều cơ 

hội và hướng đi để phát triển 

hơn nữa.

Tại buổi đối thoại, các nhà khoa 

học đã trao đổi các nội dung 

xoay quanh các vấn đề vướng 

mắc khi giảng viên thực hiện đề 

tài công bố quốc tế như: chính 

sách hỗ trợ của ĐHQGHN với 

các lĩnh vực khoa học tự nhiên, 

khoa học xã hội, y dược, đặc biệt 

nhiều lĩnh vực mới như kỹ thuật 

công nghệ, mỹ thuật ứng dụng, 

các ngành sáng tạo nghệ thuật; 

cơ sở dữ liệu dùng chung; quy 

định mã định danh quốc tế của 

ĐHQGHN; các văn bản hướng 

dẫn cụ thể trong quá trình làm 

nghiên cứu, hợp tác quốc tế; kết 

nối cộng đồng; tài trợ...

Tại buổi đối thoại, Ban Giám 

đốc ĐHQGHN đã trực tiếp chia 

sẻ các vướng mắc mà các nhà 

khoa học đang gặp phải.  

Kết luận buổi đối thoại, Giám 

đốc ĐHQGHN Lê Quân nêu rõ, 

ĐHQGHN giao nhiệm vụ cho 

Câu lạc bộ Nhà khoa học (VSL) 

tổ chức tập huấn cho nhà khoa 

học trẻ, từ đó xây dựng 30 

đề xuất đề tài ĐHQGHN để có 

tối thiểu 20 đề xuất được phê 

duyệt. VSL sẽ là một kênh để 

các nhà khoa học trẻ trực tiếp 

nộp đề xuất lên Ban Giám đốc, 

giảm bớt thủ tục hành chính, 

tạo động lực khuyến khích nhà 

khoa học trẻ tại ĐHQGHN tham 

gia và chủ trì các đề tài, nhóm 

nghiên cứu, hình thành các 

nhóm nghiên cứu liên ngành, 

tạo ra sự khác biệt và thế mạnh 

vượt trội của ĐHQGHN.

tiêu điểm 17

                 Số 369 - 2022


