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Abstract: The article focuses on some basic issues of scientific research skills for the young
teachers at universities. Based on analysis of situation of scientific research of young teachers, the
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đội ngũ GV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào
tạo của các trường ĐH, CĐ trong tình hình mới.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng nghiên cứu khoa học
Trong mọi lĩnh vực của xã hội, để tiến hành có hiệu
quả bất kì hoạt động nào, đòi hỏi người tiến hành phải
quen việc, thành thạo về hoạt động đó, tức là phải có
KN. Hệ thống KN được phân chia thành ba nhóm cơ
bản: nhóm KN nắm vững lí luận khoa học và phương
pháp luận nghiên cứu; nhóm KN sử dụng thành thạo
các phương pháp nghiên cứu cụ thể và nhóm KN sử
dụng kĩ thuật nghiên cứu. Theo đó, hoạt động NCKH là
một hoạt động đặc biệt, “hoạt động khám phá, phát
hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng
tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng
dụng vào thực tiễn” [2; tr 2]. Chính hoạt động sáng tạo
này đòi hỏi người tham gia nghiên cứu phải có được sự
thành thạo ở mức độ nhất định, tức là phải có những
KN NCKH. KN NCKH bao gồm tổ hợp những cách
thức, phương pháp, con đường nghiên cứu, với nhiều
mức độ phức tạp mà người NCKH phải thực hiện một
cách thành thạo.
KN NCKH của GVT ở các trường ĐH, CĐ là tổng
hợp các yếu tố về trình độ tri thức, khả năng tư duy sáng
tạo, phương pháp khoa học, những kiến thức, kinh
nghiệm thực tiễn đã được trang bị, được tích lũy của
GVT vận dụng vào việc phát hiện, giải quyết đúng đắn
những vấn đề lí luận và thực tiễn nhằm nghiên cứu thành
công các công trình, sản phẩm khoa học theo yêu cầu,
nhiệm vụ. Trong quá trình NCKH có những vấn đề phức
tạp và những mâu thuẫn xuất hiện trong từng giai đoạn
nghiên cứu, vì thế đòi hỏi đội ngũ GVT phải có những
KN cơ bản mới giải quyết được mục đích, nhiệm vụ
nghiên cứu đề ra. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mục
tiêu, yêu cầu GD-ĐT, đặc điểm hoạt động NCKH của
mỗi trường ĐH, CĐ, có thể phân chia thành các nhóm
KN NCKH cơ bản của đội ngũ GVT sau đây:

1. Mở đầu
Để hiện thực hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về
phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ: “Phát triển
mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và
công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực
quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại,
kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả
và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường,
bảo đảm quốc phòng, an ninh” [1; tr 119-120], các
trường đại học, cao đẳng phải tổ chức, huy động nhiều
lực lượng, trong đó đội ngũ giảng dạy trẻ được coi là đội
ngũ nguồn kế cận, tương lai, đây là lực lượng hội tụ đầy
đủ tố chất về trình độ, phẩm chất và năng lực, đặc biệt
được đào tạo cơ bản, luôn phát huy tính năng động, sáng
tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng thời cũng là lực lượng
quan trọng góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo
dục, đào tạo và nghiên cứu phát triển khoa học, công
nghệ của các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ).
Đội ngũ giảng viên trẻ (GVT) là một bộ phận trong
đội ngũ giảng viên (GV) ở các trường ĐH, CĐ, làm
nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH), có
trình độ chuyên môn, trình độ học vấn là cử nhân, thạc
sĩ, tiến sĩ với độ tuổi không quá 35 và tuổi nghề dưới 5
năm. Độ tuổi này nổi rõ năng lực tiềm tàng, khả năng
cống hiến lớn, sống có lí tưởng và hoài bão lớn, có ý chí
mãnh liệt, dám nghĩ, dám làm, muốn thử nghiệm, thử
thách trí tuệ và sức lực của mình; có nhiều nhu cầu hoạt
động xã hội phong phú và mong muốn tự khẳng định
mình để khám phá, tìm hiểu, trau dồi tri thức và đặc biệt
là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, do còn
thiếu kinh nghiệm trong thực tiễn công tác giảng dạy và
nghiên cứu khoa học, cũng như về tâm lí nhân cách của
đội ngũ này thường quá tin vào khả năng của bản thân
nên dễ vội vàng, hấp tấp, dễ có những hành động bột phát
và những kết luận khoa học thiếu chín chắn,… Vì vậy,
việc bồi dưỡng kĩ năng (KN) NCKH cho đội ngũ GVT
là vấn đề mang tính cấp thiết, nhằm nâng cao chất lượng
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2.1.1. Nhóm kĩ năng phát hiện vấn đề nghiên cứu
Đây là nhóm KN hết sức quan trọng có vai trò định
hướng toàn bộ các nhóm KN tiếp theo trong tiến trình
thực hiện nghiên cứu một công trình khoa học. Nhóm
này gồm một số KN cụ thể như: KN phát hiện vấn đề,
hình thành ý tưởng nghiên cứu; KN lựa chọn, xác định
nội dung nghiên cứu; KN xây dựng kế hoạch triển khai
nghiên cứu; KN xây dựng đề cương nghiên cứu. Những
KN này rất cần thiết đối với GVT ở các trường ĐH, CĐ,
đồng thời đây cũng chính là vấn đề mà một số GVT hiện
nay đang rất lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ NCKH.
Thực tế cho thấy, trong cuộc sống luôn nảy sinh vô vàn
những vấn đề cần được nghiên cứu, giải đáp, làm sáng
tỏ, trong đó có thực tiễn phong phú của hoạt động giảng
dạy, nghiên cứu, công tác của GVT ở các trường ĐH, CĐ
và thực tiễn hoạt động xã hội hiện nay là cơ sở để hình
thành những ý tưởng nghiên cứu, sáng tạo để tìm kiếm
câu hỏi cần được giải đáp trong quá trình nghiên cứu.
Tuy nhiên, từ việc phát hiện nhu cầu, hình thành ý tưởng
cho đến việc lựa chọn vấn đề nghiên cứu trong vô số
những vấn đề quan tâm, mang cấp thiết đó lại là việc
không đơn giản. Muốn chọn được vấn đề nghiên cứu phù
hợp với khả năng, đúng tầm, có ý nghĩa thiết thực về lí
luận và thực tiễn, có tính khả thi cao, có thể ứng dụng
được trong thực tiễn đòi hỏi phải có năng lực tư duy sâu
sắc, có khả năng khái quát cao, dự báo được khả năng tổ
chức thực hiện công trình và kết quả đạt được, thấy được
giá trị về lí luận và thực tiễn, khả năng ứng dụng của công
trình nghiên cứu khi hoàn thành. Vì thế, kết quả nghiên
cứu thành công hay không phụ thuộc trước hết vào việc
lựa chọn đúng vấn đề nghiên cứu.
2.1.2. Nhóm kĩ năng triển khai vấn đề nghiên cứu
Đây là nhóm KN quan trọng nhất, quyết định đến
chất lượng, kết quả NCKH của GVT ở các trường ĐH,
CĐ. Nhóm KN này có vai trò đặc biệt quan trọng trong
NCKH của GVT, nếu có ý tưởng hay, xác định được đề
tài nghiên cứu, nhưng không có KN tổ chức quá trình
nghiên cứu sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.
Đặc biệt những công trình khoa học do một nhóm GVT
tiến hành thì KN triển khai và tổ chức quản lí công trình
lại càng trở nên quan trọng. Nhóm này gồm một số KN
cụ thể như: KN lập đề cương nghiên cứu; KN triển khai
đề cương nghiên cứu theo công đoạn; KN tìm tài liệu,
KN sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu tài liệu, tra cứu
thông tin; KN phân tích, xử lí số liệu; KN phân tích, bình
luận số liệu; KN sử dụng các phương pháp nghiên cứu;
KN tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin; KN quản lí
thời gian trong quá trình nghiên cứu; KN tổ chức chuyên
đề khoa học; KN hoàn thiện đề tài và đệ trình; KN viết
báo cáo tóm tắt; KN thuyết trình và bảo vệ đề tài,... Thực
tế cho thấy có không ít những trường hợp vấn đề nghiên

cứu rất cấp thiết, tư liệu, số liệu phục vụ cho công trình
rất phong phú, thời gian, kinh phí đầu tư cho công trình
được đảm bảo tốt, nhưng chất lượng công trình không
cao, nguyên nhân chính là do KN triển khai tổ chức
nghiên cứu đề tài, thực hiện công trình của GVT còn có
những hạn chế nhất định.
2.1.3. Nhóm kĩ năng công bố kết quả nghiên cứu
Nhóm này bao gồm có các KN cụ thể: KN viết tóm
tắt công trình nghiên cứu; KN công bố kết quả nghiên
cứu; KN báo cáo kết quả nghiên cứu. Công bố kết quả
NCKH là khâu cuối cùng trong quy trình NCKH. Có KN
công bố kết quả NCKH sẽ làm tăng giá trị, ý nghĩa của
công trình khoa học, góp phần vào quá trình xã hội hóa
và ứng dụng các kết quả NCKH vào thực tế. Do đó, bồi
dưỡng KN công bố kết quả NCKH của GVT ở các
trường ĐH, CĐ là rất cần thiết.
Việc phân chia các KN trong hoạt động NCKH theo
trình tự nghiên cứu như trên chỉ mang tính chất tương đối
về mặt nhận thức, còn trong thực tiễn các KN đó luôn
quan hệ đan xen, mật thiết với nhau, tác động, hỗ trợ nhau
bảo đảm cho hoạt động NCKH của GVT đạt được mục
đích, yêu cầu đề ra. Để thực hiện nhiệm vụ NCKH đạt
hiệu quả cao, đội ngũ GVT còn phải nắm vững KN khác
như: KN giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đề
tài, công trình khoa học; KN lập luận, phê phán; KN liên
hệ, thuyết phục vận động hành lang; KN giao tiếp, KN
làm việc nhóm; KN chuyển giao kết quả nghiên cứu,...
Những KN này phụ thuộc rất lớn vào năng khiếu, sở
trường, năng lực cá nhân của GVT khi nghiên cứu, đồng
thời được nâng cao thông qua thường xuyên rèn luyện,
va chạm trong thực tế hoạt động NCKH.
2.2. Thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học của đội
ngũ giảng viên trẻ ở các trường đại học, cao đẳng
Những năm qua, các trường ĐH, CĐ luôn coi giảng
dạy và NCKH là hai nhiệm vụ chủ yếu của người GV,
việc tham gia NCKH không chỉ là trách nhiệm mà còn
góp phần khẳng định uy tín, năng lực của người GV,
trong đó có đội ngũ GVT. Tuy nhiên, trên thực tế việc
bồi dưỡng KN NCKH cho đội ngũ GVT còn chưa
thường xuyên, qua nghiên cứu, khảo sát, có hàng trăm
GV trình độ sau đại học nhưng số công trình NCKH
được công bố trong nước và quốc tế còn hạn chế và thời
gian dành cho NCKH còn ít, mặc dù đã có quy chế phân
bổ thời gian NCKH cho các GV. Theo thống kê hiện nay,
tại các trường đại học, cao đẳng lực lượng nghiên cứu trẻ
chiếm đa số (dưới 40 tuổi chiếm khoảng 35-40%), lực
lượng này chủ yếu có trình độ đại học (chiếm 45-50%),
trình độ tiến sĩ chỉ chiếm khoảng 10-15% và thời gian
dành cho NCKH rất ít, điều đó phản ánh trong đội ngũ
GVT, một số chưa nhận thức đầy đủ, chưa thấy hết trách
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nhiệm của mình khi tham gia các hoạt động NCKH, đặc
biệt là một số còn thiếu những KN nghiên cứu cơ bản; đối
với từng công trình, sản phẩm cụ thể, nhất là các lĩnh vực
mang tính chuyên biệt cao chưa sát với đối tượng nghiên
cứu; kết quả của một số công trình nghiên cứu chưa có tính
ứng dụng thực tiễn cao để góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục, đào tạo và uy tín, vị thế của mỗi trường.
2.3. Biện pháp bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học
cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường đại học, cao
đẳng hiện nay
2.3.1. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về vai
trò, tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong các
trường đại học, cao đẳng cho đội ngũ giảng viên trẻ
NCKH của đội ngũ GVT là quá trình lao động công
phu, nghiêm túc mang tính tích cực, chủ động, sáng tạo,
đòi hỏi phải tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, vai
trò, tầm quan trọng của hoạt động NCKH, bởi giảng dạy
và NCKH là hai nhiệm vụ chính của GV. Hoạt động này
có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi trường
ĐH, CĐ, thông qua đó mỗi GVT không những tiếp thu
được thông tin mới mà còn được tiếp cận với những
phương pháp, tư duy mới để chủ động sáng tạo và đổi
mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kết hợp với hoạt
động nghiên cứu là một quá trình tự học hỏi, rèn luyện
KN nghiên cứu. Vì vậy, đội ngũ GVT phải nâng cao
nhận thức, tích cực tham gia NCKH để mở rộng, đào sâu
củng cố kiến thức chuyên môn từ đó xây dựng cho GV
động lực, tâm huyết hơn và không ngừng nâng cao trình
độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Để thực hiện tốt vấn đề này, đòi hỏi lãnh đạo các
trường ĐH, CĐ cần xác định đúng chủ trương, biện pháp
lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các hoạt động giáo dục cho
đội ngũ GVT về quan điểm, chủ trương phát triển khoa
học và công nghệ trong điều kiện hội nhập quốc tế, cùng
các văn bản, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo
dục đại học và quy chế, quy định,... và hoạt động NCKH
của mỗi trường ĐH, CĐ, từ đó nâng cao nhận thức, trách
nhiệm, hình thành nhu cầu NCKH đúng đắn cho đội ngũ
GVT và phải được tiến hành thường xuyên nhằm tạo
dựng cho họ cảm xúc hưng phấn, say mê, hứng thú trong
hoạt động NCKH. Chính quá trình tích cực, chủ động của
đội ngũ GVT tham gia các hoạt động NCKH cũng là quá
trình GV từng bước hoàn thiện phương pháp, tác phong
và KN NCKH của mình. Vì vậy, đội ngũ GVT cần tận
dụng thời gian, nghiên cứu kĩ kế hoạch, nắm chắc đặc
điểm, yêu cầu, nội dung, quy trình, hình thức, phương
pháp, KN NCKH để xác định rõ trách nhiệm của mình
trong tham gia các hình thức NCKH; giải quyết hài hoà

giữa nhiệm vụ nghiên cứu và nhiệm vụ giảng dạy để tận
dụng thời gian, công sức cho hoạt động NCKH.
2.3.2. Chủ động, tích cực tổ chức tốt các hoạt động bồi
dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng
viên trẻ
KN NCKH của đội ngũ GVT được hình thành, phát
triển thông qua một quá trình phù hợp với quy luật tâm
lí, quy luật nhận thức. Bắt đầu từ việc lĩnh hội kiến thức
và tích lũy kinh nghiệm NCKH đến việc rèn luyện KN
thông qua thực tiễn NCKH. Vì vậy, cần coi trọng việc tổ
chức bồi dưỡng các KN cơ bản trong quá trình nghiên
cứu, tạo dựng môi trường NCKH thuận lợi, tích cực lôi
cuốn GVT vào các hình thức nghiên cứu khoa học. Để
bồi dưỡng KN nghiên cứu khoa học cần tập trung vào
mấy vấn đề sau:
- Về nội dung bồi dưỡng kĩ năng nghiên cứu khoa
học. Bồi dưỡng tính tích cực, độc lập, sáng tạo trong phát
hiện, lựa chọn, tiếp cận các vấn đề khoa học, dám đi vào
giải quyết những vấn đề khó, mới, phức tạp, không sợ
thất bại, kiên trì vượt qua những thử thách trên con đường
khoa học cho đội ngũ GVT. Bồi dưỡng thế giới quan,
phương pháp luận khoa học, khả năng quan sát, phân tích
tình hình thực tiễn, phân tích đối tượng nghiên cứu, giúp
cho GVT nâng cao trình độ tư duy khoa học, khả năng
nhạy bén, sắc sảo trong lựa chọn đối tượng, phạm vi,
khách thể nghiên cứu, đảm bảo cho những vấn đề được
lựa chọn nghiên cứu thực sự thiết thực, phục vụ cho
nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của mỗi trường.
Tập trung bồi dưỡng hệ thống các KN cần thiết trong
các giai đoạn, các KN từ khâu lựa chọn vấn đề nghiên
cứu; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đến lập kế
hoạch và triển khai kế hoạch nghiên cứu; trong thực hiện
các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. Trong đó, cần tập
trung bồi dưỡng các KN lựa chọn vấn đề nghiên cứu; KN
thiết kế công trình nghiên cứu; KN thu thập, tra cứu
thông tin; KN phân tích, xử lí số liệu; KN phê phán, lập
luận; KN tiếp cận, ứng dụng, làm chủ công nghệ; KN sử
dụng ngoại ngữ; KN đọc và phân tích một bài báo khoa
học; KN viết bài báo (báo cáo) khoa học và cách trình
bày, báo cáo khoa học trong các hội nghị khoa học; KN
công bố quốc tế; KN tổ chức thực hiện, tạo ra sản phẩm
khoa học;... Cùng với bồi dưỡng KN NCKH cơ bản, cần
coi trọng truyền thụ kinh nghiệm đúc kết trong thực tiễn
nghiên cứu các công trình, đề tài các cấp. Rèn luyện cho
đội ngũ GVT niềm đam mê khoa học, có tác phong
nghiên cứu độc lập, làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, khắc
phục tác phong đơn giản, qua loa đại khái trong nghiên
cứu, từng bước giúp đội ngũ GVT nhanh chóng tiếp cận,
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triển khai thực hiện nhiệm vụ NCKH một cách thuận lợi,
đạt hiệu quả cao, hạn chế được những vấp váp, vướng
mắc, sai sót trong quá trình thực hiện.
- Về hình thức, phương pháp tổ chức bồi dưỡng.
Thông qua việc tham gia các dự án, viết giáo trình, tài
liệu, đề tài khoa học, chuyên đề khoa học, viết báo khoa
học, tọa đàm khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thảo
khoa học các cấp, báo cáo khoa học, hướng dẫn khóa
luận, luận văn cho sinh viên, từ đó GVT sẽ nâng cao
trình độ lí luận và những kinh nghiệm cơ bản nhất về
các KN NCKH. Trong từng năm học, trước khi bước
vào thực hiện nhiệm vụ NCKH, cần tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng, hướng dẫn những nội dung cần thiết cho
GVT để bồi dưỡng, định hướng, hướng dẫn GVT các
KN cần thiết trong nghiên cứu, nắm vững quy trình,
cách thức tổ chức thực hiện các đề tài, công trình; rút
kinh nghiệm và khắc phục, hạn chế được những tồn tại,
sai sót, vướng mắc gặp phải của những năm trước để tổ
chức thực hiện đạt kết quả tốt hơn. Mặt khác, thông qua
hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm các hoạt động
của tổ chức đoàn trong các trường ĐH, CĐ sẽ giúp cho
GVT học hỏi được những sáng kiến hay, cập nhật
những tri thức mới, có điều kiện tìm hiểu, tích lũy thêm
kinh nghiệm, KN NCKH từ các nhà trường bạn. Vấn đề
quan trọng là đội ngũ GVT phải phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo trong tự học tập, rèn luyện các KN
để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của mình, trong đó
cần xây dựng động cơ nghiên cứu đúng đắn, ý thức
trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch tự nghiên cứu, tự
bồi dưỡng; tranh thủ mọi điều kiện và sự giúp đỡ của
nhà trường, của đồng nghiệp để lĩnh hội, bổ sung, phát
triển, nâng cao các KN NCKH phù hợp với năng lực
thực tế của GVT.

công bố trí những GV lâu năm, có học hàm, học vị, tâm
huyết, nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn giúp đội ngũ
GVT từng bước hoàn thiện các KN nghiên cứu. Quá
trình bồi dưỡng, cần đặt ra yêu cầu cao để thực hiện đúng
nội dung, thời gian và tiến độ và chất lượng các sản phẩm
nghiên cứu; đồng thời, động viên GVT phát huy tính
năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, thường xuyên rèn luyện
phẩm chất trung thực, thái độ lao động nghiêm túc trong
NCKH, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước
nhà trường, cơ quan chức năng và khoa về công trình
nghiên cứu của mình.
2.3.3. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định về
hoạt động nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ giảng viên trẻ
Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về
hoạt động NCKH là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng,
tác động trực tiếp đến hoạt động NCKH và bồi dưỡng
KN NCKH cho đội ngũ GVT. Vì vậy, căn cứ các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên
và đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của mỗi trường hiện
nay, nhất là Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày
30/05/2011 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành quy định
về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở
giáo dục đại học; Nghị định số99/2014/NĐ-CP ngày
25/10/2014 của Chính phủ quy định về việc đầu tư phát
triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và
công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó,
cần tiếp tục hoàn thiện bổ sung, quy chế, quy định hoạt
động NCKH của mỗi trường ĐH, CĐ, trong đó cần thực
hiện tốt các chế độ lập kế hoạch và điều hành thực hiện
kế hoạch NCKH, chế độ thông tin khoa học, chế độ
đánh giá và xét duyệt các công trình khoa học, chế độ
kiểm tra, chế độ quản lí và sử dụng các công trình khoa
học; đồng thời bổ sung những văn bản có liên quan
nhằm tạo hành lang pháp lí, đảm bảo cho hoạt động
nghiên cứu của GVT được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc
có hiệu quả.
Tiếp tục nghiên cứu quy đổi thời gian NCKH của
đội ngũ GVT một cách tương xứng; xem xét thành tích
NCKH của GVT gắn với thành tích NCKH của khoa,
bộ môn; quy định về chế độ bảo đảm tài chính, kinh phí
hỗ trợ tài năng trẻ cho hoạt động NCKH của GVT. Trên
cơ sở bảo đảm yêu cầu chất lượng, để lựa chọn, phân
công GVT tham gia thực hiện các công trình, đề tài, cần
phải tính đến mục tiêu, yêu cầu bồi dưỡng đội ngũ này.
Khi giao nhiệm vụ GVT tham gia vào các công trình,
đề tài, ngoài các yêu cầu, tiêu chí bắt buộc, cần tính đến
việc phân công những GV có kinh nghiệm lâu năm kèm

- Về công tác tổ chức quản lí, kiểm tra hoạt động bồi
dưỡng: Để quá trình bồi dưỡng KN NCKH cho đội ngũ
GVT đạt kết quả tốt, đòi hỏi phải phát huy tối đa của các
tổ chức, các lực lượng tham gia công tác quản lí, kiểm tra
hoạt động bồi dưỡng, nhất là các cơ quan chức năng phụ
trách khoa học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu
và các khoa giáo viên, đội ngũ GV, cán bộ khoa học, cán
bộ quản lí giáo dục trong mỗi nhà trường để thực hiện
nhiệm vụ NCKH theo đúng quy chế, quy trình, thủ tục;
chủ động khai thác, cung cấp thông tin khoa học, bảo
đảm về tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho
quá trình NCKH và bồi dưỡng KN NCKH cho đội ngũ
GVT. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, GV trong việc
tham gia bồi dưỡng KN NCKH cho đội ngũ GVT; phân
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cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đội ngũ GVT chưa có nhiều
kinh nghiệm NCKH, đồng thời cũng mạnh dạn giao
nhiệm vụ số GVT có năng lực, KN nghiên cứu tham gia
vào các công trình, dự án lớn của nhà trường cũng như
hoạt động trao đổi, hợp tác về phát triển khoa học, công
nghệ để họ từng bước tiếp cận và nâng cao năng lực
chuyên môn gắn với nhiệm vụ NCKH của mình.

tế, trao đổi kinh nghiệm của các nước phát triển để có
cơ hội nghiên cứu tốt nhất giúp phát triển KN NCKH,
tư duy sáng tạo, tích lũy tri thức, kinh nghiệm trong
nghiên cứu, công tác chuyên môn và định hướng tích
cực cho GVT rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho sự
phát triển của các trường ĐH, CĐ trong giai đoạn mới.
3. Kết luận
NCKH là một trong hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm
ở các trường ĐH, CĐ hiện nay, trong đó NCKH của đội
ngũ GVT giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, bồi dưỡng
KN NCKH cho đội ngũ GVT là vấn đề có ý nghĩa cấp
thiết, nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có
sự tham gia của nhiều tổ chức, lực lượng bằng nhiều hình
thức, biện pháp để tiến hành bồi dưỡng có hiệu quả, góp
phần nuôi dưỡng hoài bão, niềm đam mê sáng tạo và
không ngừng học hỏi để đội ngũ GVT làm chủ và chiếm
lĩnh đỉnh cao của khoa học trong điều kiện hội nhập quốc
tế hiện nay.

2.3.4. Thường xuyên quan tâm, khuyến khích, tạo môi
trường thuận lợi cho đội ngũ giảng viên trẻ phát huy tài
năng, trí tuệ sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu
Trên thực tế hiện nay, đội ngũ GVT khi tham gia
các hoạt động này còn gặp nhiều khó khăn về môi
trường nghiên cứu, điều kiện, chế độ về tiền lương chưa
bảo đảm cuộc sống để có thể chuyên tâm vào việc
NCKH; số GVT được giao chủ trì những công trình
khoa học lớn vẫn còn quá ít ỏi. Do đó, đội ngũ GVT rất
cần một môi trường nghiên cứu thuận lợi để sáng tạo,
nuôi dưỡng ước mơ, đam mê, khát vọng lớn lao của
GVT. Nghị quyết Đại hội XII đã nhấn mạnh: “Tạo môi
trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán bộ khoa học
và công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích
xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình” [3; tr
122]. Theo đó, để đội ngũ GVT có môi trường nghiên
cứu tốt nhất, các trường ĐH, CĐ cần tiếp tục quan tâm
xây dựng tiềm lực khoa học trong đội ngũ GVT, đây là
yếu tố quan trọng để bồi dưỡng KN NCKH cho đội ngũ
này. Trong đó, tiếp tục tạo điều kiện làm việc, phòng thí
nghiệm hiện đại, trang thiết bị nghiên cứu; có thể tiếp
cận với mọi nguồn thông tin tư liệu quan trọng từ hệ
thống các thư viện điện tử, trung tâm nghiên cứu, thư
viện, cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Tạo điều kiện
cho GVT về mặt thời gian và kinh phí cùng với các
chính sách khuyến khích NCKH và triển khai nghiên
cứu, công bố kết quả nghiên cứu, nhất là đối với công
trình, bài báo khoa học được công bố quốc tế (thuộc
danh mục các tạp chí ISI - Scopus hoặc sách tham khảo
có mã số chuẩn quốc tế ISBN) để hỗ trợ kinh phí nghiên
cứu, phí công bố cho GVT.
Đánh giá đúng, công bằng năng lực, khả năng và
thành tích hoạt động NCKH, nhất là giá trị sáng tạo của
GVT; biểu dương tôn vinh, khen thưởng kịp thời những
thành tích, kết quả kết nghiên cứu của đội ngũ GVT đạt
được bằng những danh hiệu vinh dự để động viên,
khích lệ, đề cao sự sáng tạo, khuyến khích sự đam mê
tìm tòi cái mới trong quá trình nghiên cứu. Thường
xuyên tạo điều kiện cho đội ngũ GVT được tham gia
nhiều hình thức NCKH, nhất là hội nghị khoa học quốc
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