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Abstract: Developing scientific research competency for students at military universities today
has great significance in theory and practice. This activity plays an important role not only in the
development of students' qualities but also in performing their tasks in the process of education
and training; performing tasks upon graduation; actively contributing to the building of the
military, strengthening national defense, building and defending the national socialist Vietnam in
the new situation.
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1. Mở đầu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một lĩnh vực quan
trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “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]. Trong
điều kiện nước ta thực hiện đẩy mạnh CNH, HĐH, để
đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, yêu cầu xây dựng
Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,
từng bước hiện đại” đòi hỏi càng phải coi trọng hoạt động
NCKH. Ở các trường đại học quân đội, yêu cầu đó là tất
yếu với đội ngũ giảng viên và cả với học viên (HV).
Bài viết tập trung nghiên cứu về việc phát triển năng
lực NCKH cho HV ở các trường đại học quân đội ở nước
ta hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
Những năm qua, các trường đại học quân đội ở nước
ta đã có nhiều đổi mới trong công tác GD-ĐT và NCKH,
đã chú trọng hơn đến phát triển năng lực NCKH của HV.
Kết quả là đã đào tạo được một đội ngũ sĩ quan sau khi
tốt nghiệp ra trường có tri thức toàn diện, chuyên sâu
chuyên ngành quân sự, biết vận dụng tri thức vào phát
hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh
trong quá trình quản lí, chỉ huy, giáo dục, huấn luyện đơn
vị; góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội,
từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Tuy nhiên, việc phát triển năng lực NCKH cho HV
còn bộc lộ một số hạn chế nhất định, như: Chất lượng
các đề tài nghiên cứu hàng năm chưa mang tính thiết

thực và chuyên sâu; hàm lượng khoa học trong mỗi đề
tài còn ít và giá trị vận dụng vào hoạt động thực tiễn
hiệu quả chưa cao; một số HV nhận thức chưa đầy đủ
về nhiệm vụ NCKH và phát triển năng lực NCKH;
thậm chí có quan điểm cho rằng, phát triển năng lực
NCKH chỉ có ở đội ngũ giảng viên hoặc ở những
chuyên gia NCKH, còn HV chỉ cần quan tâm học các
môn chuyên ngành và rèn luyện kỉ luật là đủ... Trước
yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân
đội, bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, để phát triển
năng lực NCKH của HV ở các trường sĩ quan quân đội
cần chú trọng thực hiện tốt các nội dung sau:
2.1. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ
Đảng, chỉ huy về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và
phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên
ở các trường đại học quân đội hiện nay
Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chỉ huy các
cấp về nhiệm vụ NCKH và phát triển năng lực NCKH
cho HV là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, được xác
định là khâu đột phá có ý nghĩa then chốt để tạo ra sự
chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động NCKH ở nhà trường.
Điều đó đòi hỏi Đảng uỷ các cấp và chỉ huy phải nhận
thức đúng đắn và chuyển hoá thành Nghị quyết lãnh đạo
và chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, để làm cơ sở
cho quá trình rèn luyện, học tập nâng cao trình độ tri thức,
khả năng tư duy và tính sáng tạo của HV.
Hàng năm, lãnh đạo, chỉ huy các cấp có nghị quyết,
chương trình, kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực
NCKH cho HV. Thường xuyên tăng cường công tác
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch NCKH của HV trong
từng năm học; bám sát hoạt động NCKH, kịp thời chấn
chỉnh các biểu hiện sai lệch trong quá trình thực hiện.
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Công tác kiểm tra phải trở thành nền nếp; qua đó đánh
giá chất lượng, hiệu quả của việc phát triển năng lực
NCKH, tìm ra những nguyên nhân và bài học kinh
nghiệm nhằm phát triển năng lực NCKH của HV.
Tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng một cách
toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chương
trình hoạt động cụ thể, sát thực. Cấp ủy Đảng phải quán
triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ NCKH của nhà trường
trong giai đoạn mới. Thường xuyên bổ sung, nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về trình độ tri
thức, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, lối
sống. Kiện toàn cấp ủy vững mạnh, nâng cao sức chiến
đấu của tổ chức Đảng và của từng cán bộ, giảng viên;
phát huy nhân tố tích cực, gương mẫu trong mọi nhiệm
vụ, nhất là trong hoạt động NCKH, để mỗi cán bộ, giảng
viên thực sự là tấm gương mẫu mực về lao động sáng tạo
và NCKH.
Chú trọng nâng cao năng lực nhận thức của các cấp
lãnh đạo, chỉ huy, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ
Đảng; phát huy tinh thần dân chủ trên các lĩnh vực kinh
tế, chính trị, quân sự và chuyên môn nghiệp vụ nhằm
thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nâng cao hiệu
quả công tác NCKH, góp phần hoàn thành nhiệm vụ GDĐT của nhà trường.
Tăng cường sự quản lí của chỉ huy các cấp trong quá
trình phát triển năng lực NCKH của HV. Duy trì công tác
kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động NCKH, bám sát tình
hình thực tiễn, chỉ đạo kịp thời giúp HV trong quá trình
NCKH đạt hiệu quả cao. Sâu sát theo dõi, nắm bắt các
bước tiến hành NCKH, giúp đỡ kịp thời những khó khăn
trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Cán bộ quản lí cần
nắm chắc nhiệm vụ NCKH, thứ tự tiến hành, quy trình
thực hiện và khả năng của từng HV; trên cơ sở đó, tạo
điều kiện cho HV phát triển năng lực NCKH một cách
toàn diện. Để có được hiệu quả quản lí tốt, cán bộ quản
lí phải có phương pháp quản lí phù hợp, có trình độ tri
thức toàn diện; trong đó, nắm vững quy trình NCKH là
quan trọng nhất, làm cơ sở để cán bộ quản lí có điều kiện
giúp đỡ HV; đồng thời, đánh giá khả năng phát triển năng
lực NCKH cho HV một cách chính xác và phát hiện
những HV có khả năng NCKH tốt, để bồi dưỡng, tạo
điều kiện phát triển. Duy trì chế độ sinh hoạt dân chủ
trong NCKH, mọi HV phải phát huy tinh thần tập trung
dân chủ, đưa ra chính kiến của mình, bảo vệ các ý tưởng
khoa học, các cơ sở khoa học mà mình đang thực hiện,
phát huy dân chủ trong khoa học gắn liền với nhiệm vụ
chính trị trung tâm của Nhà trường, dân chủ phải tập
trung trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ NCKH, góp phần
nâng cao chất lượng NCKH của HV.
Phát huy vai trò, sức mạnh của tổ chức quần chúng,
Hội đồng quân nhân của đơn vị trong nâng cao năng lực

NCKH cho HV. Bởi, trí tuệ tập thể là chất xám được tổng
hợp và rút ra ở khả năng của các thành viên, là những kết
quả được tổng kết trong lí luận và thực tiễn, góp phần
hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Đối với Đoàn Thanh niên,
cần xác định nội dung hoạt động thiết thực với hình thức,
phương pháp phù hợp, động viên kịp thời các đoàn viên
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện
tốt nhiệm vụ học tập và NCKH. Đồng thời, thông qua tổ
chức Đoàn Thanh niên đóng góp ý kiến cho đội ngũ HV
trong thực hiện nhiệm vụ NCKH, tìm ra nguyên nhân
tích cực, hạn chế của HV trong quá trình NCKH. Đối với
Hội đồng quân nhân, cần thường xuyên duy trì hoạt
động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị, nhất là dân
chủ trong khoa học. Xây dựng Hội đồng quân nhân trở
thành diễn đàn thật sự dân chủ và bình đẳng, là tiếng nói
của thanh niên bảo vệ quyền và lợi ích của mọi HV; kịp
thời đấu tranh với những biểu hiện mất dân chủ, dân chủ
hình thức trong hoạt động NCKH.
2.2. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục,
đào tạo; nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng dẫn
klhoa học của giảng viên
Nội dung chương trình là yếu tố cơ bản, cốt lõi của
quá trình GD-ĐT. Xây dựng được nội dung chương trình
GD-ĐT đúng đắn, phù hợp là yếu tố quan trọng bảo đảm
cho HV tiếp thu, lĩnh hội tốt nhất tri thức, kĩ năng, kĩ xảo
trong quá trình học tập ở trường và có lượng tri thức,
phương pháp cần thiết để vận dụng vào nhận thức và giải
quyết đúng đắn những vấn đề thực tiễn. Đổi mới nội
dung chương trình GD-ĐT cần phải cân nhắc cụ thể, tỉ
mỉ, lựa chọn khối kiến thức, kĩ năng hợp lí, phù hợp với
mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Không để người học quá dễ
dàng trong lĩnh hội tri thức mà chưa cần phát huy hết nội
lực của mình; hoặc nội dung, chương trình quá tải, “nhồi
nhét” đối với HV làm cho HV vừa không có điều kiện,
thời gian để nghiên cứu nắm chắc nội dung, vừa gây ức
chế trong quá trình lĩnh hội tri thức. Cần có sự kết hợp
chặt chẽ và phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng
liên quan tham gia vào nghiên cứu xây dựng, đổi mới nội
dung chương trình. Thường xuyên tổ chức rút kinh
nghiệm, bổ sung kế hoạch đào tạo sát với thực tế của quá
trình dạy học và mục tiêu yêu cầu đào tạo.
Song song với đổi mới nội dung, chương trình, cần
không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ
giảng viên, nhất là chất lượng nội dung bài giảng và
phương pháp giảng dạy. Nâng cao chất lượng nội dung
bài giảng trước hết phải tập trung nâng cao trình độ tri
thức cho đội ngũ giảng viên, bảo đảm cho giảng viên có
tri thức sâu sắc về môn học, về bài giảng được đảm
nhiệm. Giảng viên cần chú trọng sự “thống nhất giữa lí
luận và thực tiễn” trong bài giảng; lựa chọn sự kết hợp
một cách hợp lí, sinh động và có tính thuyết phục cao.
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Thực tiễn luôn vận động, đòi hỏi giảng viên phải thường
xuyên nghiên cứu, tìm tòi, bổ sung vào nội dung bài
giảng của mình những vấn đề mới về lí luận và thực tiễn.
Sau mỗi lần lên lớp, giảng viên cần bổ sung, điều chỉnh
nội dung giảng dạy, kịp thời cập nhật thông tin mới để
bài giảng ngày càng hoàn thiện hơn.
Giảng viên cần coi trọng đổi mới phương pháp giảng
dạy. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên chất
lượng giảng dạy của giảng viên. Giảng viên có phương
pháp giảng dạy tốt không những sẽ bảo đảm cho HV tiếp
thu lĩnh, hội nhanh chóng tri thức mà còn kích thích tính
tích cực, tự giác say mê, sáng tạo của họ. Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng đã xác định: “Chuyển mạnh quá trình
giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển
toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi
với hành, lí luận gắn với thực tiễn” [1; tr 114]. Đổi mới
phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích
cực, độc lập, sáng tạo cho HV đòi hỏi giảng viên phải
nắm vững và vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng
dạy trong quá trình thực hiện bài giảng của mình. Căn cứ
vào đối tượng HV, phương tiện dạy học, nội dung bài
giảng và từng phần cụ thể để lựa chọn phương pháp
giảng dạy phù hợp. Phải biết kết hợp nhiều phương pháp
giảng dạy trong một bài giảng; coi trọng dạy cho HV nắm
vững phương pháp tiếp cận vấn đề, xử lí thông tin trong
từng nội dung cụ thể, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm,
cốt lõi của bài giảng.
2.3. Tạo môi trường thuận lợi và chủ động phát huy
tính tích cực, tự giác của học viên trong phát triển năng
lực nghiên cứu khoa học
Phát triển năng lực NCKH cho HV là kết quả tổng
hợp, đỏi hỏi phải tạo được sự thống nhất về nhận thức,
đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng. Vì
vậy, cần làm cho mọi đối tượng có nhận thức đúng đắn,
phát huy vai trò của hoạt động NCKH và phát triển năng
lực NCKH của HV.
Các cấp Ủy đảng phải coi hoạt động lãnh đạo nhiệm
vụ NCKH và phát triển năng lực NCKH cho HV là
nhiệm vụ trung tâm. Người chỉ huy các cấp phải cụ thể
hoá bằng các chỉ thị, kế hoạch và phân công giao nhiệm
vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền tổ chức
thực hiện có hiệu quả. Tập trung tổ chức tốt các hoạt
động thu hút, khuyến khích HV tham gia NCKH, như: tổ
chức diễn đàn thanh niên, tham gia nghiên cứu đề tài
khoa học của HV, đề tài Tuổi trẻ sáng tạo, tham gia hội
thảo khoa học các cấp, làm khoá luận tốt nghiệp... Bảo
đảm cơ sở vật chất, tài liệu và chính sách phù hợp cho
nhiệm vụ trước mắt và lâu dài theo hướng hiện đại, thiết
thực, hiệu quả và đồng bộ; tiếp tục hoàn thiện quy chế
hoạt động và có chính sách đãi ngộ phù hợp cả về vật
chất và tinh thần tương xứng với giá trị của hoạt động

NCKH của HV. Thường xuyên coi trọng và thực hiện tốt
công tác tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá đúng thực
chất kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH của đơn vị và
hiệu quả tham gia vào quá trình phát triển năng lực
NCKH cho HV; kịp thời đề ra những biện pháp cụ thể để
khắc phục thiếu sót, khuyết điểm.
Phát huy tính tích cực, tự giác của HV trong phát triển
năng lực NCKH là quá trình “hướng nội” nhằm biến đổi
nhận thức, tình cảm, ý chí của bản thân họ. Quá trình đó,
HV phải tự giải quyết những mâu thuẫn bên trong trước
yêu cầu phát triển năng lực NCKH của mình. Vì vậy, cần
giáo dục nâng cao nhận thức, thái độ, động cơ phát triển
năng lực NCKH đúng đắn cho HV; tạo cho họ có ý thức,
trách nhiệm cao, có khả năng huy động tốt nhất những
phẩm chất tâm lí, ý chí, quyết tâm vươn lên trong phát
triển năng lực NCKH; là cơ sở để HV say mê, nhiệt tình,
sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn vươn lên trên con
đường chiếm lĩnh tri thức, phát triển năng lực tư duy và
khả năng sáng tạo. Các nhà trường quân đội cần thường
xuyên tổ chức các hoạt động NCKH cho HV để họ tự
khẳng định mình, làm nảy sinh ở họ nhu cầu tích cực, tự
giác phấn đấu vươn lên chiếm lĩnh tri thức, phát triển khả
năng phương pháp tư duy, sáng tạo để thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ. Trong từng năm học, trên cơ sở nội
dung chương trình đào tạo, các cơ quan chức năng, khoa
giáo viên, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí HV cần phải
có sự kết hợp chặt chẽ, xác định nội dung, xây dựng kế
hoạch và tổ chức tốt hoạt động NCKH cho HV; thường
xuyên theo dõi động viên, giúp đỡ HV thực hiện đúng
nội dung kế hoạch đã xác định.
Cần coi trọng việc tổ chức thực hành thực tập, tổ chức
tốt các hoạt động ở đơn vị như: hội thảo, diễn đàn, mạn
đàm, trao đổi, khuyến khích HV tích cực tham gia. Qua
các hoạt động với những chủ đề, nội dung thiết thực cụ
thể, làm cho HV nhận thức đúng đắn về NCKH và vị trí
vai trò của họ đối với hoạt động NCKH; tạo niềm tin, thái
độ tích cực học tập, nghiên cứu. Sau mỗi hoạt động khoa
học của HV phải có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh
nghiệm, biểu dương kịp thời những sáng kiến hay, những
kết quả tốt của HV.
Phát huy tốt dân chủ, tôn trọng ý kiến của HV về
những vấn đề khoa học. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức
quan trọng, kích thích tính tích cực của HV trong hoạt
động NCKH và phát triển năng lực NCKH. Phát huy dân
chủ trong hoạt động NCKH phải được xây dựng từ nhiều
phía: cả người dạy, người quản lí và người học. Trước
những vấn đề khoa học mọi người đều bình đẳng, tự do
tư tưởng, tranh luận thẳng thắn; những ý kiến tranh luận
của HV có thể đúng hoặc chưa đúng, có thể đầy đủ hoặc
chưa đầy đủ đều phải được tôn trọng. Phủ nhận một ý
kiến nào đó của HV phải bằng cách lập luận, lí giải chặt
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chẽ, có cơ sở khoa học hơn, không được áp đặt chủ quan
hoặc xem thường ý kiến của họ. Đối với những HV có
những tư tưởng mới, những giải pháp hay cần phải được
khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ tiếp
tục nghiên cứu phát triển.
3. Kết luận
Phát triển năng lực NCKH cho HV ở các trường sĩ
quan quân đội nước ta hiện nay là quá trình không
ngừng vươn lên chiếm lĩnh tri thức, phát triển khả năng
phương pháp tư duy và khả năng vận dụng linh hoạt,
sáng tạo của HV nhằm để nhận thức và giải quyết đúng
đắn những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ ở trường cũng như trên cương vị công
tác mới sau khi tốt nghiệp ra trường. Hoạt động này có
vai trò to lớn không chỉ đối với quá trình phát triển các
phẩm chất năng lực của HV, đối với việc thực hiện các
nhiệm vụ của họ trong quá trình GD-ĐT mà còn có ý
nghĩa to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của của họ
sau khi tốt nghiệp ra trường; góp phần tích cực vào hoạt
động xây dựng nhà trường quân đội, củng cố quốc
phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa trong tình hình mới.
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