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LỜI NÓI ĐẦU 

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo luôn đƣợc coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền 

vững. Trƣớc những thách thức đặt ra từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và quá trình hội 

nhập quốc tế, Đại hội XIII của Đảng đã đặc biệt chú trọng vai trò của khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, coi đó là một trong những khâu đột phá chiến lƣợc quan trọng để phát triển đất 

nƣớc trong giai đoạn hiện nay.  

Mặc dù chỉ chiếm một tỉ trọng nhỏ trong hệ thống các trƣờng đại học trong cả nƣớc, song 

các trƣờng đại học địa phƣơng (ĐHĐP) đã và đang khẳng định đƣợc vai trò và xu thế phát triển 

thông qua việc thu hút ngƣời học, đa dạng hóa các loại hình đào tạo đáp ứng yêu cầu của địa 

phƣơng, khu vực và xã hội. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dƣỡng và phát triển nguồn nhân lực 

thì vấn đề cấp bách hiện nay của các trƣờng ĐHĐP là làm thế nào để lựa chọn và đƣa ra đƣợc 

các giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội tại địa phƣơng, khu vực trong xu thế toàn 

cầu hóa và bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Xuất phát từ lý do trên Trƣờng Đại học Tân Trào tổ chức Hội thảo: “Phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phƣơng và khu vực” nhằm công 

bố những kết quả nghiên cứu về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với phát 

triển kinh tế - xã hội, văn hóa và giáo dục của địa phƣơng và khu vực. Hội thảo cũng là nơi để 

các nhà khoa học, quản lý các trƣờng đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng 

lao động và những cá nhân quan tâm gặp gỡ, kết nối, trao đổi và hợp tác. 

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận đƣợc sự quan tâm, đồng hành của rất nhiều nhà khoa học, 

quản lý với hơn 90 báo cáo của các tác giả từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trƣờng đại 

học, viện nghiên cứu trên cả nƣớc, bao gồm: Trƣờng Đại học Thủ Đô Hà Nội, Trƣờng Đại học 

Thái Nguyên, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng, Trƣờng Đại học Văn hóa Hà Nội, Trƣờng Đại học 

Hải Phòng, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng, Trƣờng Đại học Hồng Đức, Trƣờng Đại học Hoa Lƣ, 

Trƣờng Đại học Kinh tế Nghệ An, Trƣờng Đại học Khoa học Huế, Trƣờng Đại học Phạm Văn 

Đồng, Trƣờng Đại học Quảng Nam, Trƣờng Đại học Quảng Bình, Trƣờng Đại học Phạm Văn 

Đồng, Trƣờng Đại học Hà Tĩnh, Trƣờng Đại học Phú Yên, Trƣờng Đại học Khánh Hòa, Trƣờng 

Đại học Sài Gòn, Trƣờng Đại học Tiền Giang, Trƣờng Đại học Kiên Giang, Trƣờng Đại học Thủ 

Dầu Một, Trƣờng Đại học Đồng Tháp, Trƣờng Đại học Bạc Liêu, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thành phố Hồ Chí Minh, Trƣờng Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện Học 

viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên…và nhiều đơn vị khác. Các bài viết tập trung 

vào các vấn đề: Thực trạng và giải pháp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của 

các trƣờng đại học địa phƣơng; Giải pháp nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho CBGV, 

SV các trƣờng đại học; Những vấn đề đặt ra trong hoạt động khoa học và công nghệ ở các trƣờng 

đại học đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển; Phát huy vai trò của khoa học công nghệ linh 

hoạt thích ứng với đại dịch Covid-19; Ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào phát 

triển kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục của địa phƣơng; Tạo lập liên kết giữa trƣờng đại học và 

doanh nghiệp trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu tác 
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động của công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo đến quá trình đào tạo nguồn nhân lực và nghiên 

cứu khoa học công nghệ ở các trƣờng đại học địa phƣơng… 

Bài viết trong kỷ yếu Hội thảo đƣợc sắp xếp theo 03 nhóm vấn đề chính: (i) Những vấn đề 

chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa 

phƣơng và khu vực; (ii) Các trƣờng ĐHĐP với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; (iii) Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục và các lĩnh 

vực khác. Ban Tổ chức Hội thảo đã lựa chọn một số bài viết để các tác giả trình bày báo cáo trực 

tiếp tại Hội thảo. 

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân các nhà khoa học, quản lý đã 

quan tâm đồng hành cùng Hội thảo. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận đƣợc nhiều ý kiến đóng 

góp quý báu để Hội thảo thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn! 

                                                  

 BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 
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NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM ĐÁP 

ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN 

TS. Nguyễn Thị Hiền Oanh 

Trường Đại học Sài Gòn 

Tóm tắt 

Trong giáo dục đại học, hai nhiệm vụ song song là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Để 

đổi mới giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng cần phải quan tâm hơn nữa vấn đề 

nghiên cứu khoa học trong các trƣờng đại học. Ngày nay, các cơ sở giáo dục tại Việt Nam 

đã xác định hoạt động khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của mọi hoạt động. 

Và cơ sở giáo dục tại Việt Nam cần ứng dụng các hoạt động khoa học và công nghệ để 

nâng cao trình độ, chất lƣợng của giảng viên, nhà khoa học. Sự phát triển của hoạt động 

khoa học và công nghệ là động lực và phƣơng tiện để nâng cao chất lƣợng đào tạo.  

 Vì vậy, mục tiêu chính của bài viết này là tìm ra những vấn đề đặt ra ảnh hƣởng đến hoạt 

động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, từ đó đƣa ra các đề xuất 

để phát triển hoạt động khoa học và công nghệ ở các cơ sở giáo dục tại Việt Nam đáp ứng 

nhu cầu hội nhập và phát triển.  

Từ khóa:  

Nghiên cứu khoa học, công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, trƣờng đại học, Việt Nam  

1. DẪN NHẬP 

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Nghiên cứu khoa học 

tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy trên lớp. Ngƣợc lại, công tác 

giảng dạy phản ánh kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học. Do vậy, có thể khẳng định rằng, 

cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học là thƣớc đo năng lực chuyên môn của giảng 

viên. Nghiên cứu khoa học giúp giảng viên củng cố kiến thức chuyên môn, lựa chọn thông tin, 

kiến thức, bổ sung thêm lƣợng kiến thức mới để hoàn thiện những kiến thức của mình từ kiến 

thức chuyên ngành khác. Nghiên cứu khoa học cũng giúp giảng viên có điều kiện đào sâu, nắm 

bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà mình trực tiếp giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung 

kiến thức chƣa chuẩn xác trong bài giảng của bình. Nghiên cứu khoa học một mặt vừa giúp cho 

giảng viên củng cố lại kiến thức chuyên môn, mặt khác có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều 

hơn từ những kiến thức từ các chuyên ngành khác. 

Quá trình tham gia nghiên cứu khoa học sẽ góp phần phát triển tƣ duy, năng lực sáng tạo, 

khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri thức và các phƣơng pháp nhận thức khoa học của giảng 

viên. Đồng thời, hình thành ở giảng viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu. Trong quá trình 

tham gia nghiên cứu khoa học, giảng viên có thể là thành viên hoặc là chủ nghiệm đề tài. Trong 

quá trình thực hiện đề tài, bản thân giảng viên sẽ nảy sinh nhiều hƣớng giải quyết khác nhau, quá 

trình này sẽ giúp bản thân giảng viên rèn luyện và phát triển tƣ duy độc lập, tƣ duy phản biện để 

bảo vệ lập trƣờng khoa học của mình. Cũng trong quá trình thực hiện, triển khai đề tài, tự bản 
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thân giảng viên sẽ phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho việc giảng dạy và nghiên 

cứu. Đó là những phẩm chất của một ngƣời giảng viên chuyên nghiệp. 

Nghiên cứu khoa học góp phần khẳng định uy tín của các cơ sở giáo dục đại học. Mỗi một 

bài viết tham gia hội thảo, đăng tạp chí khoa học trong nƣớc và quốc tế đƣợc đánh giá cao, mỗi 

công trình khoa học ở mỗi cấp, mỗi bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành gắn với tên cơ sở 

giáo dục đại học là một lần thƣơng hiệu và uy tín của nhà trƣờng đƣợc thể hiện. 

Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trƣờng đại học có 

nhiều khởi sắc, đạt đƣợc những bƣớc tiến đáng kể, đƣợc thể hiện rõ nét nhất thông qua số lƣợng 

các công bố quốc tế, các bài báo khoa học đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành. Đội 

ngũ nhà khoa học trong các trƣờng đại học tăng cả về số lƣợng và chất lƣợng, trang thiết bị phục 

vụ nghiên cứu đƣợc quan tâm đầu tƣ, hoạt động nghiên cứu khoa học của các trƣờng đại học có 

những chuyển biến tích cực, các sản phẩm khoa học có đóng góp quan trọng cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội, nhiều sản phẩm khoa học đã đƣợc thƣơng mại hóa trên thị trƣờng trong nƣớc và 

quốc tế. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học vẫn chƣa trở thành thế mạnh của các trƣờng đại học, 

thậm chí với nhiều trƣờng, nó còn là điểm yếu. Kết quả nghiên cứu của các trƣờng đại học Việt 

Nam vẫn còn khá khiêm tốn, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng; hoạt động nghiên cứu khoa học 

của các trƣờng vẫn nhỏ lẻ, tản mạn; chƣa có đóng góp nổi bật trong nâng cao chất lƣợng đào tạo 

và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều giảng viên vẫn coi trọng nhiệm vụ giảng dạy hơn nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học nên chất lƣợng các đề tài chƣa cao, việc xã hội hóa đề tài còn thấp,khả năng 

ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học còn hạn chế. 

2. NỘI DUNG 

2.1.  Một số thành tựu trong nghiên cứu khoa học của các trƣờng đại học  

ở Việt Nam hiện nay 

Các trƣờng đại học của Việt Nam đã đƣợc ƣu tiên tập trung đầu tƣ gần nhƣ mọi nguồn lực 

tốt nhất có thể của đất nƣớc để trở thành các đầu tàu sáng tạo tri thức mới cho xã hội và là nơi 

hội tụ của các bậc tri thức thực tài cũng nhƣ mái nhà chung của giới tinh hoa của dân tộc. Tuy 

nhiên, mức độ đầu tƣ của các nƣớc đối với các hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam là tƣơng 

đối khác nhau, nên các thành tựu nghiên cứu khoa học của mỗi trƣờng đại học cũng không giống 

nhau. Trong khi đại học quốc gia, đại học vùng, và một số trƣờng đại học trọng điểm quốc gia 

đƣợc ƣu tiên đầu tƣ rất lớn, thì không ít cơ sở giáo dục đại học cũng phải tự mình lo cho mình 

trƣớc. Mặc dù vậy, bức tranh chung là các thành tựu nghiên cứu khoa học của mỗi trƣờng đại 

học của Việt Nam thời gian qua đều có những bƣớc tiến đáng kể và đạt đƣợc những thành tựu 

đáng tự hào hơn trƣớc rất nhiều. Các thành tựu trong nghiên cứu khoa học của hệ thống giáo dục 

đại học Việt Nam thời gian qua rất đa dạng và phong phú: 

Thứ nhất, tất cả các trƣờng đại học ở Việt Nam đều đã ý thức đƣợc tầm quan trọng của 

công tác nghiên cứu khoa học đối với quá trình nâng cao chất lƣợng đào tạo và cải thiện vị thế 

của mình trong hội nhập quốc tế. Nhiều trƣờng đại học cho rằng họ không thể nào tiến xa và hội 

nhập thành công với các nền học thuật tiên tiến trên thế giới nếu thiếu một hệ thống nghiên cứu 

học thuật vững mạnh và hiệu quả. Nhiều cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đã nhận thức đƣợc 

rằng chỉ có các thành tựu và thành công trong công tác chuyển giao công nghệ mới có thể xác lập 

đƣợc chỗ đứng vững chắc, tạo ra bản sắc riêng, và phát triển một cách bền vững trong bối cảnh 

cạnh tranh khốc liệt và hội nhập quốc tế sâu rộng nhƣ hiện nay (Trƣờng Đại học Hà Tĩnh, 2015). 
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Cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng đƣợc ƣu tiên đầu tƣ và giao phó trọng trách 

phải hoàn thành sứ mệnh lĩnh xƣớng cũng nhƣ dẫn dắt sự nghiệp đổi mới khoa học công nghệ 

của nƣớc nhà. Đầu tƣ cho khoa học công nghệ trong hệ thống giáo dục đại học chính vì thế cũng 

đƣợc cho là đầu tƣ cho tƣơng lai dài hạn và các chiến lƣợc phát triển bền vững của đất nƣớc. Bản 

thân đa phần các cán bộ giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cũng quán triệt 

sâu sắc rằng các hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ là một nghĩa vụ bắt buộc đối với từng 

nhà giáo, mà còn phải trở thành một nhu cầu tất yếu đối với cuộc sống hàng ngày của mỗi trí 

thức chân chính. Chỉ có nghiên cứu khoa học một cách chất lƣợng và hiệu quả mới có thể nâng 

cao năng suất lao động và cải thiện trình độ học thuật không chỉ của từng giảng viên, mà còn góp 

phần nâng tầm vị thế của nền học thuật cũng nhƣ nền giáo dục đại học nƣớc nhà trên trƣờng 

quốc tế (Nguyễn Thị Hảo, 2019). Nghiên cứu khoa học chính vì thế cũng thƣờng đƣợc xem là 

một trong những con đƣờng ngắn nhất để các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam có thể hội nhập 

thành công một cách nhanh chóng và bền vững với các tiêu chuẩn tiên tiến của các nền giáo dục 

đại học hiện đại của thế giới.  

Thứ hai là rất nhiều trƣờng đại học của Việt Nam đã xác định đƣợc các mục tiêu cụ thể và 

đề ra các phƣơng hƣớng cũng nhƣ chiến lƣợc phát triển khoa học công nghệ rất rõ ràng với các 

lộ trình phù hợp. Nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam đã xác định đƣợc lộ trình trở thành 

các trƣờng đại học nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau trong hệ thống chung của cả nƣớc cũng 

nhƣ trên thế giới. Mặc dù khái niệm, định nghĩa, và thậm chí cả cách hiểu đối với đại học nghiên 

cứu vẫn còn nhiều dị biệt giữa các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, nhƣng về cơ bản đa 

phần các trƣờng đại học đều hình dung đƣợc rằng đại học nghiên cứu phải là các cơ sở giáo dục 

đại học lấy nghiên cứu khoa học làm nhiệm vụ trọng tâm, lấy kết quả nghiên cứu làm thƣớc đo 

chính yếu cho các quá trình lao động, và lấy mục tiêu ứng dụng các thành tựu khoa học công 

nghệ vào trong cuộc sống làm phƣơng châm hoạt động và sứ mệnh phục vụ của mình đối với 

ngƣời học, thị trƣờng lao động, và toàn thể xã hội. Dựa trên cơ sở phƣơng hƣớng phát triển và 

chiến lƣợc phấn đấu chung đó, mỗi cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam tùy vào đặc điểm tình 

hình và năng lực thực tế của mình đã đƣa ra các kế hoạch phát triển và xây dựng đại học nghiên 

cứu khác nhau (Vƣơng Quân Hoàng, 2019). 

Mặc dù vẫn còn hơi sớm để có thể xƣớng danh một vài trƣờng đại học nghiên cứu thực thụ 

theo đầy đủ ngữ nghĩa của khái niệm này trong bối cảnh hiện nay của nền giáo dục đại học Việt 

Nam, nhƣng không ít trƣờng đại học hoàn toàn có thể khẳng định rằng mình đang trong quá trình 

xây dựng các trƣờng đại học định hƣớng nghiên cứu và có thể hoàn thành mục tiêu này trong 

thời gian tới. Trên cơ sở các định hƣớng xây dựng đại học nghiên cứu, gần nhƣ tất cả các trƣờng 

đại học của Việt Nam đều cụ thể hóa các mục tiêu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ này thành các tiêu chí hoạt động và số lƣợng sản phẩm rõ ràng cho mỗi cán bộ giảng viên 

cũng nhƣ tập thể khoa học của mình. Đến lƣợt mình, đa phần các cán bộ giảng viên của hệ thống 

giáo dục đại học ở Việt Nam cũng đã tự đặt ra cho mình các mục tiêu nghiên cứu và phƣơng 

hƣớng phát triển khoa học khác nhau để vừa góp phần nâng cao năng lực học thuật vừa phục vụ 

tốt hơn cho công tác giảng dạy của mình trên giảng đƣờng. Cho dù giữa mục tiêu hƣớng đến và 

kết quả đạt đƣợc trong thực tế lúc nào cũng tồn tại một khoảng cách nhất định, nhƣng việc cả hệ 

thống giáo dục đại học của Việt Nam, bản thân mỗi cơ sở giáo dục đại học, và đa phần các giảng 

viên đại học đều đã xác định đƣợc các mục tiêu nghiên cứu và định hƣớng khoa học phù hợp với 

bản thân mình đã phần nào phản ảnh một bƣớc tiến lớn trong công tác nghiên cứu khoa học của 

các trƣờng đại học ở Việt Nam thời gian qua.  
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Thứ ba là hầu hết các trƣờng đại học của Việt Nam đều đã đƣa ra đƣợc các chƣơng trình 

hành động và hệ thống công cụ chính sách hấp dẫn nhằm nâng cao chất lƣợng nghiên cứu khoa 

học của trƣờng mình (Nguyễn Minh Sản, 2020). Rất nhiều trƣờng đại học của Việt Nam đã có 

các chính sách thu hút các nhà khoa học đầu ngành trong nƣớc và thậm chí là hàng đầu trên thế 

giới về làm việc cho mình. Một số trƣờng có tiềm lực đã đƣa ra các chƣơng trình hợp tác và phƣơng 

thức làm việc rất linh động để tận dụng nguồn chất xám cũng nhƣ kinh nghiệm thực tiễn của giới 

tinh hoa của đất nƣớc trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (Minh Hiển, 2020). 

Tiêu biểu nhất trong số này chính là các chính sách thu hút nhân tài của các đại học quốc 

gia, đại học vùng, và một số trƣờng đại học có tiềm lực vững mạnh. Ví dụ, hiện VinUni và 

Trƣờng Đại học Tôn Đức Thắng đã thu hút đƣợc một số lƣợng đáng kể các học giả quốc tế về 

làm việc cho mình. Tƣơng tự nhƣ vậy, cả Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, 

và một số trƣờng đại học khác của Việt Nam cũng đã mời đƣợc rất nhiều các chuyên gia và nhà 

khoa học nổi tiếng của Việt Nam cả trong lẫn ngoài nƣớc về làm việc hoặc hợp tác với mình 

bằng nhiều hình thức và mức độ khác nhau (Nhật Minh, 2020). Rất nhiều trƣờng đại học ngoài 

công lập ở phía Nam rất thành công trong việc hợp tác với các doanh nghiệp và mời các doanh 

nhân tham gia vào các chƣơng trình đào tạo cũng nhƣ ứng dụng thành tựu nghiên cứu của các 

trƣờng đại học vào trong thực tế hoạt động sản xuất của nền kinh tế. Một số trƣờng đại học tranh 

thủ đƣợc các mối quan hệ hợp tác quốc tế của mình để nâng cao năng lực hội nhập trên lĩnh vực 

khoa học và công nghệ của trƣờng mình. Đáng chú ý nhất ở đây là nâng cao năng suất, năng lực, 

và số lƣợng công bố quốc tế. Bên cạnh đó, cả các cơ quan chủ quản lẫn phần lớn các trƣờng đại 

học của Việt Nam đều có rất nhiều chƣơng trình hỗ trợ và chính sách khuyến khích công bố quốc 

tế rất hấp dẫn. Ngày càng xuất hiện nhiều chƣơng trình khoa học công nghệ và quỹ hộ trợ nghiên 

cứu khoa học rất bài bản. Nhiều giải thƣởng khoa học danh giá cũng ra đời nhằm tôn vinh các 

thành tựu nghiên cứu khoa học của giới trí thức nƣớc nhà... Tất cả các nỗ lực đó thực sự đã góp 

phần tạo ra nhiều sân chơi và môi trƣờng thuận lợi hơn cho công tác nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.  

Thứ tư là kết quả công bố quốc tế của các trƣờng đại học của Việt Nam đƣợc cải thiện rõ 

rệt trong những năm gần đây. Số lƣợng các công bố quốc tế của các trƣờng đại học ở Việt Nam 

đã gia tăng mạnh mẽ trong những năm qua. Năm 2020, Việt Nam đã công bố 17.028 bài báo 

quốc tế trong danh mục Scopus và ISI. Con số này tăng 4.462 bài so với năm 2019 (12.566 bài) 

và tăng gần gấp đôi so với năm 2018 (8.783 bài). Trong số này, cơ sở giáo dục đại học đóng góp  

đến 94,3% (16.346 bài tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2020) (Thanh Hùng, 2020). Tốc độ công 

bố quốc tế của một số trƣờng đại học có thế mạnh và truyền thống công bố quốc tế của Việt Nam 

thậm chí tăng gấp đôi chỉ trong vòng vài năm. Thành công dễ nhận thấy nhất trên lĩnh vực này 

thời gian gần đây là các Trƣờng Đại học Duy Tân ở Đà N ng, Trƣờng Đại học Tôn Đức Thắng ở 

Thành phố Hồ Chí Minh, và Trƣờng Đại học Phenika ở Hà Nội... Cùng lúc đó, chất lƣợng công 

bố quốc tế của các trƣờng đại học ở Việt Nam cũng đƣợc nâng cao đáng kể. Các công trình khoa 

học của các giảng viên đại học ở Việt Nam ngày càng đƣợc công bố nhiều hơn trên các tạp chí 

và nhà xuất bản có uy tín hàng đầu thế giới. Nhiều giảng viên của các trƣờng đại học của Việt 

Nam thậm chí công bố đến hàng chục bài báo quốc tế trong một năm và trong một thời gian ngắn 

(Hồng Hạnh, 2019). Mặc dù việc công bố cùng một lúc quá nhiều bài báo quốc tế trong một thời 

gian ngắn với nhiều tác giả khác nhau ở nƣớc ngoài có thể gây ra một số nghi ngại nhất định đối 
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với một số chuyên gia, nhƣng nhìn chung thì việc công bố quốc tế không còn là một mục tiêu xa 

vời và quá tầm với đối với nhiều giảng viên đại học ở Việt Nam. Điều đó chứng tỏ năng suất lao 

động và khả năng nghiên cứu khoa học của nhiều trƣờng đại học chất lƣợng của Việt Nam đã 

dần dần tiệm cận và hội nhập thành công với các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực và thế giới.  

Thứ năm, kết quả ứng dụng của các thành tựu nghiên cứu khoa học của các trƣờng đại học 

ở Việt Nam không chỉ ngày càng đƣợc mở rộng, mà hiệu quả thực tế của nó cũng trở nên rõ ràng 

hơn trong đời sống hàng ngày. Các ứng dụng thực tiễn của việc nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam rất đa dạng và phong phú, nhƣng dễ 

nhận thấy nhất là nâng cao chất lƣợng đào tạo của các trƣờng đại học. Trƣớc đây, việc tiếp cận 

các hệ thống tài liệu học tập của sinh viên đại học thƣờng gặp rất nhiều khó khăn, nhƣng giờ đây 

gần nhƣ không có trƣờng đại học nào lại không sở hữu một hệ thống đề cƣơng bài giảng và giáo 

trình phục vụ đào tạo cho riêng mình (Nguyễn Thị Kiều Loan, 2018). Chất lƣợng đào tạo chính 

vì thế cũng dần đƣợc nâng lên đáng kể. Bên cạnh đó, nhờ kết quả công bố quốc tế đƣợc cải thiện, 

nên vị thế quốc tế của nhiều trƣờng đại học của Việt Nam đƣợc cải thiện dần trong các bảng xếp 

hạng quốc tế. Tiêu biểu nhất trong số này là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh, Trƣờng Đại học Tôn Đức Thắng, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội... Ngoài 

ra, uy tín học thuật và vị thế khoa học của nhiều giảng viên đại học của Việt Nam cũng tăng lên 

rất nhiều thời gian gần đây. Nhờ các thành tựu nghiên cứu khoa học và cống hiến công nghệ của 

mình cho nền tri thức nhân loại, nhiều trí thức giáo dục đại học của Việt Nam đã đƣợc vinh danh 

trên trƣờng quốc tế. Một số nhà khoa học của các trƣờng đại học Việt Nam đƣợc mời nắm giữ 

các vị trí quan trọng trong hệ thống học thuật khu vực và thế giới.  

Tóm  ại, giáo dục đại học là một trong những lĩnh vực đƣợc ƣu tiên đầu tƣ nhiều nhất xét 

về tổng thể trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam thời gian gần đây. Mặc dù mức độ 

ƣu tiên đầu tƣ và năng lực thực tế của mỗi trƣờng đại học tƣơng đối khác nhau, nhƣng nhìn 

chung thì tiềm lực khoa học công nghệ và thành tựu nghiên cứu của tất cả các trƣờng đại học ở 

Việt Nam đều có những chuyển biến tích cực so với trƣớc đó. Các thành tựu nghiên cứu khoa 

học của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam thời gian qua rất đa dạng và phong phú, nhƣng rõ 

nét nhất là rất nhiều trƣờng đại học đã ý thức đƣợc tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa 

học trong quá trình hoạt động của mình. Một số trƣờng đại học không chỉ xác định đƣợc các mục 

tiêu cụ thể trong chiến lƣợc trở thành các trƣờng đại học nghiên cứu, mà còn đƣa ra đƣợc cách 

chính sách thu hút nhân tài và có các cơ chế để đƣa việc nghiên cứu khoa học trở thành một hoạt 

động thƣờng xuyên và liên tục đối với mỗi giảng viên. Kết quả là số lƣợng và chất lƣợng các 

công bố quốc tế của Việt Nam tăng lên nhanh chóng thời gian qua. Vị thế quốc tế và thứ hạng 

của một số trƣờng đại học của Việt Nam cũng đƣợc cải thiện trên các bảng xếp hạng giáo dục đại 

học thế giới. Nhiều chuyên gia nghiên cứu trong các trƣờng đại học của Việt Nam đang đƣợc các 

nƣớc công nghiệp phát triển săn đón và chào mời với các điều kiện ƣu đãi và hấp dẫn. Chất 

lƣợng đào tạo của không ít trƣờng đại học ở Việt Nam cũng đƣợc nâng lên rõ rệt nhờ các thành 

tựu nghiên cứu khoa học. Thực tế đó cho thấy công tác nghiên cứu khoa học của các trƣờng đại 

học ở Việt Nam thời gian qua đã đạt đƣợc nhiều thành tựu rất đáng tự hào.  
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2.2.  Những vấn đề đặt ra nghiên cứu khoa học ở các trƣờng đại học ở Việt Nam 

hiện nay 

2.2.1. Về nhân lực 

Đội ngũ nghiên cứu khoa học ở các trƣờng đại học chủ yếu là giảng viên. Việt Nam hiện 

tại có 237 trƣờng đại học, học viện (gồm 172 trƣờng công lập, 60 trƣờng tƣ thục và dân lập), 5 

trƣờng có 100% vốn nƣớc ngoài, 37 viện nghiên cứu khoa học đƣợc giao nhiệm vụ đào tạo trình 

độ tiến sĩ, 31 trƣờng cao đẳng sƣ phạm và 2 trƣờng trung cấp sƣ phạm. Các trƣờng đại học, học 

viện có 74.991 giảng viên với 59.232 giảng viên trong các cơ sở công lập và 15.759 giảng viên 

ngoài công lập (Thùy Linh, 2019). Số lƣợng giảng viên tƣơng đối lớn nhƣng số lƣợng giảng viên 

tham gia nghiên cứu khoa học không nhiều. Hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng 

viên tại các trƣờng đại học Việt Nam hiện nay đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích 

chung của các cơ sở giáo dục đại học nhƣ: giáo trình, đề cƣơng, bài giảng, tài liệu tham khảo,… 

khá đầy đủ và có chất lƣợng tốt phục vụ công tác giáo dục, đào tạo. Không chỉ phục vụ công tác 

giảng dạy, nghiên cứu khoa học còn đáp ứng  nhu cầu xã hội mà nền kinh tế đòi hỏi nhƣ chế tạo 

các sản phẩm có chất lƣợng, chế tạo máy móc công cụ phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nghiên cứu 

khoa học của giảng viên còn có sức ý quá lớn. Số lƣợng giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu 

khoa học, kể cả những giảng viên có học hàm học vị cao lại rất khiêm tốn. Công tác nghiên cứu 

khoa học thiếu tính hệ thống, tập trung, đồng bộ, giảng viên nghiên cứu đề tài còn mang tính đơn 

lẻ, manh mún, nghiên cứu khoa học chƣa thực sự thu hút đông đảo giảng viên tham gia. Theo 

thống kê của Bộ Giáo dục và đào tạo, hiện có 74.991 cán bộ giảng dạy ở các trƣờng đại học và 

cao đẳng nhƣng chỉ có khoảng 1.100 giảng viên (3%) tham gia nghiên cứu khoa học và rất ít 

giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu (Ngô Thị Thu Hồng, Phạm Thị Lan Anh (2019). Điều này do 

nhiều nguyên nhân: cơ chế thu hút, ƣu đãi giảng viên tham gia vào nghiên cứu khoa học chƣa 

thực sự hiệu quả, thiếu sự liên kết giữa nhà trƣờng với doanh nghiệp để tạo đầu ra cho nghiên 

cứu. Mặt khác, đội ngũ giảng viên chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng của nghiên cứu khoa 

học, do vậy, hầu hết giảng viên đều chƣa thực sự chủ động đƣa ra các đề tài nghiên cứu. Nhiều 

đề tài đƣợc nghiên cứu dựa trên các mô hình đã đƣợc nghiên cứu từ trƣớc, hoặc chƣa xuất phát 

từ nhu cầu thực tế của chính bản thân giảng viên, hoặc nhu cầu của môn học, ngành học. Bản 

thân chủ thể chính của hoạt động nghiên cứu còn nhiều hạn chế về năng lực nghiên cứu, thiếu 

tâm huyết trong nghiên cứu thì rất khó nói đến số lƣợng và chất lƣợng các công trình nghiên cứu. 

Đây là nút thắt cản trở sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục 

đại học trong suốt thời gian qua. 

2.2.2. Về tài chính 

 Đây là rào cản rất lớn đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong trƣờng đại học. Kinh 

phí chính là một trong những điều kiện cơ bản, cần thiết để tạo điều kiện, động lực cho các nhà 

nghiên cứu. Nghiên cứu khoa học cần nguồn kinh phí đủ lớn để tạo ra những công trình có chất 

lƣợng. Tuy nhiên, hiện nay kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học ở hầu hết các 

trƣờng đại học lại rất thấp. Kinh phí không những không tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học của giảng viên mà đối với nhiều giảng viên nó còn trở thành áp lực. Kinh phí thực hiện 

công trình nghiên cứu quá thấp so với mục tiêu cần đảm bảo chất lƣợng tốt nhất tạo ra áp lực đối 

với các nhà nghiên cứu. Theo quy định của pháp luật hiện hành, hàng năm, ngân sách nhà nƣớc 
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đầu tƣ cho nghiên cứu khoa học là 2% - 0,5% GDP. Trong số này, Bộ Khoa học công nghệ chỉ 

nhận đƣợc 8 - 10% tổng chi ngân sách. Nguồn kinh phí này phân chia, dàn trải giữa Trung ƣơng 

và địa phƣơng, giữa cơ quan này với cơ quan khác. Việc phân bổ kinh phí phần lớn dựa vào số 

cấp ban đầu và chƣa theo nguyên tắc gắn theo sản phẩm đầu ra, chƣ phân bổ theo số lƣợng cán 

bộ nghiên cứu. Kinh phí đầu tƣ của các trƣờng đại học là ít nhƣng số lƣợng các sản phẩm khoa 

học công nghệ lại nhiều hơn so với các viện nghiên cứu trong cả nƣớc. Vì thế, kinh phí thực sự 

cho nghiên cứu khoa học tại các trƣờng đại học rất hạn chế, đôi khi giảng viên chỉ coi nghiên 

cứu khoa học là điều kiện bắt buộc phải hoàn thành. 

Theo số liệu của World Bank năm 2016, đầu tƣ tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học trong cả nƣớc bình quân giai đoạn 2011-2015 vào khoảng 1,7% ngân sách nhà nƣớc. Trong 

đó, đầu tƣ tài chính từ ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong ngành giáo 

dục khá khiêm tốn và chƣa hợp lý, cụ thể bằng 35% so với đầu tƣ cho hoạt động nghiên cứu 

khoa học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 86% so với đầu tƣ cho hoạt động nghiên 

cứu khoa học của Bộ Công thƣơng, 44,9% so với Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam 

và 18,3% so với Bộ Khoa học công nghệ. Đáng chú ý, ngân sách nghiên cứu khoa học đầu tƣ 

cho ngành giáo dục trong những năm qua có xu thế giảm; trong khi số lƣợng các nhà khoa học 

trong ngành ngày càng tăng, số lƣợng các sản phẩm khoa học công nghệ của các trƣờng đại học 

đóng góp cho tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia là rất lớn. Cụ thể, số lƣợng các dòng sản 

phẩm thu đƣợc từ hoạt động nghiên cứu khoa học trên cả nƣớc, số công trình công bố hàng năm 

của cả nƣớc là gần 10.000 bài/năm (năm 2018), trong đó các cơ sở giáo dục đại học đóng góp tới 

70% (Dung Hòa (2020)). 

2.2.3. Về thủ tục hành chính 

 Thực tiễn cho thấy những khó khăn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học còn nhiều bất cập, cản trở trực tiếp đến tinh thần nghiên cứu của đội ngũ nghiên cứu khoa 

học tại các trƣờng đại học. TS. Vũ Đình Thành - Hiệu trƣởng Trƣờng đại học Bách khoa Thành 

phố Hồ Chí Minh nhận định: “Không phải giảng viên không mặn mà với nghiên cứu nhƣng khi 

khó về mặt cơ chế quản lý cũng nhƣ việc xét duyệt đề tài, phân bổ ngân sách, thanh toán tài 

chính,… khiến họ bị nản. Thêm vào đó, sự thiếu thốn về trang thiết bị, phòng thí nghiêm, hóa 

chất cũng hạn chế việc nghiên cứu. PGS, TS. Phạm Bích San, Phó tổng thƣ ký Liên hiệp các Hội 

Khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng cho rằng: “Môi trƣờng “hành là chính” làm nhụt ý chí của biết 

bao nhà nghiên cứu trẻ. Chẳng những thế, ngay cả cách thức chọn đề tài nghiên cứu, cách duyệt 

đề tài, cách nghiệm thu, và những tiêu cực trong xét duyệt đề tài,…cũng làm cho các nhà khoa 

học trẻ có tự trọng không dám dấn thân vào khoa học” (Hƣơng Thu, 2013). Do đó, cần tháo gỡ 

các vƣớng mắc trong thủ tục hành chính, môi trƣờng làm việc để thu hút cán bộ tham gia nghiên 

cứu, phát huy tối đa trí tuệ của đội ngũ cán bộ trong các cơ sở giáo dục đại học trong nghiên cứu 

khoa học. 

2.2.4. Về công bố quốc tế 

Bài báo khoa học công bố trên các tập san đƣợc giới khoa học quốc tế công nhận là một 

trong những kết quả nghiên cứu quan trọng phản ánh năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học 

và các trƣờng đại học. Đối với một quốc gia, công bố khoa học đƣợc xem là những thƣớc đo 

trình độ phát triển khoa học công nghệ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, 
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sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và hƣớng tới hiện thực hóa chủ 

trƣơng tự chủ hóa trong  giáo dục đại học, để đáp ứng yêu cầu của hiện thực khách quan, các 

trƣờng đại học cần tích cực khuyến khích hoạt động công bố quốc tế. Trong những năm gần đây, 

hoạt động công bố quốc tế đạt đƣợc những thành tựu quan trọng. Theo cơ sở dữ liệu cử Scopus, 

bài báo của Việt Nam công bố trên các tạp chí khoa học và công nghệ quốc tế giai đoạn 2014 - 

2019 tăng gấp 3 lần, từ 4.071 bài lên 12.431 bài. Xét tốc độ tăng trƣởng bình quân hằng năm 

khoảng 23% trong giai đoạn 2014-2019, đặc biệt tăng mạnh trong hai năm gần đây, với tốc độ 

bình quan năm 2019 tăng 40,93 so với 2018. Năm 2020, Việt Nam đã công bố 17.028 bài báo 

quốc tế trong danh mục Scopus và ISI. Con số này tăng 4.462 bài so với năm 2019 (12.566 bài) 

và tăng gần gấp đôi nếu so với năm 2018 (8.783 bài). Trong số này, các cơ sở giáo dục đại học 

đóng góp đến 94,3% (16.346 bài tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2020). Tuy nhiên, so với các 

quốc gia ngay trong khu vực, Việt Nam chỉ đứng thứ 5 trong ASEAN về tổng số công bố quốc tế 

giai đoạn 2014-2019. Số lƣợng công bố của Việt Nam trong giai đoạn này bằng khoảng 44% 

nƣớc đứng thứ tƣ là Thái Lan, 34% nƣớc đứng thứ 3 là Indonesia, 32% nƣớc đứng thứ 2 là 

Singapore và bằng khoảng 22% số công bố của nƣớc đứng đầu khu vực là Malaysia (Bộ Khoa 

học và Công nghệ (2020).  

Trong hơn 200 trƣờng đại học, chỉ có một số trƣờng đại học tích cực và có hoạt động công 

bố quốc tế nhƣ Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học 

Bách khoa Hà Nội, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Duy Tân, Đại học Công nghệ thành phố 

Hồ Chí Minh. Đây là những top đầu về sản phẩm công bố quốc tế. Các trƣờng đại học khác rất 

ít, thậm chí chƣa có sản phẩm công bố quốc tế. Rõ ràng để nâng cao năng lực nghiên cứu, khẳng 

định uy tín, thƣơng hiệu, các trƣờng cần đẩy mạnh hoạt động công bố quốc tế. 

Sự hạn chế này do nhiều rào cản, cả khách quan lẫn chủ quan. Trong đó rào cản về ngôn 

ngữ là nguyên nhân lớn gây khó khăn cho các nhà nghiên cứu ở Việt Nam. Nhiều nhà khoa học 

trẻ muốn công bố nghiên cứu trên các tập san quốc tế, nhƣng lại không biết viết bài báo sao cho 

đạt chuẩn mực. Có ngƣời biết cách viết, nhƣng tiếng Anh thì chƣa đủ để có thể soạn một bản 

thảo hoàn chỉnh. Khả năng ngoại ngữ của các tác giả Việt Nam còn đƣợc cho là một trong những 

lý do chính khiến các bài báo bị tập san từ chối công bố. Nhà khoa học Việt Nam chƣa quen với 

văn hóa công bố quốc tế, chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng và sự cần thiết của hoạt động này. 

Thậm chí một số ngƣời còn cho rằng nghiên cứu cơ bản mới công bố quốc tế, còn ứng dụng thì 

không cần. Khoa học hay bất cứ ngành nghề nào đều cần có ngƣời đi trƣớc để hƣớng những 

ngƣời đi sau, tạo điều kiện cho họ có cơ hội tiếp tục sự nghiệp. Việt Nam thiếu ngƣời hƣớng dẫn 

có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học. Điều này dẫn đến thực tế các nhà khoa học trẻ có nhiệt 

huyết và tài năng muốn làm nghiên cứu nhƣng đành “bó tay”. 

2.2.5. Về cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với các nhà khoa học 

Trong các cơ sở giáo dục đại học, vấn đề này phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn và nhận thức 

của lãnh đạo, quyền lợi và chính sách họ đƣợc hƣởng. Nghiên cứu khoa học là một công việc đặc 

biệt, nhà nghiên cứu cần đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi đặc biệt. Các nhà khoa học cần đƣợc 

ƣu đãi về điều kiện làm việc, chế độ lƣơng, phụ cấp xứng đáng. Đƣợc quyền đề xuất nhiệm vụ 

nghiên cứu và chủ trì các nhóm nghiên cứu, đƣợc tự chủ một số kinh phí nhất định hàng năm cho 

hoạt động khoa học của mình. Có nhƣ vậy mới khuyến khích đƣợc ngƣời làm nghiên cứu khoa 
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học. Tuy nhiên, hiện nay, chế độ đãi ngộ đối với các nhà khoa học vẫn rất hạn chế. Ít nhà khoa 

học có thể làm khoa học mà sống nhờ khoa học. Điều này không tạo đƣợc động lực đối với các 

nhà khoa học tham gia nghiên cứu.    

2.3.  Một số giải pháp để phát triển  oạt độn    o   ọc và công nghệ ở các cơ 

sở  i o dục tại Việt Nam đ p ứng nhu cầu hội nhập và phát triển 

2.3.1. Nhó     i pháp về cơ sở vật chất, trang thiế     và            làm vi c  

Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (công nghiệp 4.0), cơ sở vật chất, trang 

thiết bị hiện đại, tích hợp với các hoạt động chuyển đổi số giữ vai trò quan trọng, mang tính sống 

còn đối với hoạt động giảng dạy và khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học, góp 

phần tăng cƣờng năng lực khoa học và công nghệ. Để đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, các cơ 

sở giáo dục đại học cần:  

Đầu tƣ, mua sắm các trang thiết bị áp dụng công nghệ mới trong các phòng thí nghiệm, nhà 

xƣởng, trang trại thực nghiệm, các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu,... đạt tiêu chuẩn 

quốc tế; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Đặc biệt, cần tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất 

thực nghiệm để có đủ điều kiện thực hiện những đề tài sản xuất thử nghiệm (sau khi đã hoàn 

thành quy trình công nghệ).  

Chú trọng phát huy vai trò của thƣ viện trong việc phát triển nguồn tài liệu phục vụ hoạt 

động khoa học và công nghệ: Tính kế thừa trong nghiên cứu khoa học là một yêu cầu bắt buộc. 

Hầu hết các đề tài, sản phẩm của hoạt động khoa học và công nghệ đều phải tìm hiểu về tình 

hình và những kết quả nghiên cứu có liên quan của những đề tài trƣớc, sau khi những kết quả 

khoa học và công nghệ đƣợc ứng dụng vào thực tiễn cũng đƣợc lƣu trữ lại và trở thành tài liệu 

tham khảo cho các đề tài nghiên cứu tiếp theo. Tất cả đều đƣợc lƣu dƣới dạng tài liệu và các cơ 

sở dữ liệu của thƣ viện. Vì vậy, thƣ viện cần cung cấp cho nhà nghiên cứu nguồn tài liệu đảm 

bảo tính đa dạng, chính xác, phù hợp và cập nhật; có các cơ sở dữ liệu đa ngành, chuyên ngành 

của nƣớc ngoài đƣợc cung cấp bởi những tổ chức, nhà xuất bản uy tín; chọn lọc và cung cấp cho 

nhà khoa học những nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở chất lƣợng. Bên cạnh đó, thƣ viện 

các cơ sở giáo dục đại học phải đƣợc kết nối để khai thác, chia sẻ nguồn tài nguyên với nhau; có 

quan hệ trao đổi, hợp tác khai thác, sử dụng thông tin, tƣ liệu với các thƣ viện đại học lớn trên 

thế giới,...  

 Hỗ trợ cải thiện môi trƣờng làm việc và nâng cao chất lƣợng các hoạt động hỗ trợ nghiên 

cứu khoa học cho nhà khoa học. Môi trƣờng làm việc là một trong những nhân tố quan trọng ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng công việc, góp phần tạo sự đam mê và năng suất làm việc của nhà khoa 

học. Các cơ sở giáo dục đại học cần tạo nên môi trƣờng làm việc trong đó sự quan tâm từ phía 

ban lãnh đạo; sự đam mê và hỗ trợ, phối hợp lẫn nhau giữa những nhà khoa học nhằm tạo môi 

trƣờng làm việc chuyên nghiệp và gắn bó cho nhà nghiên cứu trong quá trình làm việc .  

2.3.2. Nhó     i pháp về phát tri n đ       nghiên c    

Trong giáo dục, bên cạnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế là 

một trong những yêu cầu đặt ra đối với các giáo viên và nhà khoa học (gọi chung là đội ngũ 

nghiên cứu). Đây cũng là lực lƣợng chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong đội ngũ nghiên cứu của cả 

nƣớc. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học cần:  



22| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   

+ Đảm bảo chính sách thu nhập cho đội ngũ nghiên cứu: Các cơ sở giáo dục đại học cần có 

những chính sách ƣu tiên phù hợp hơn nhƣ: tăng thu nhập, phần thƣởng, tiền lƣơng cần thiết để 

khuyến khích các đội ngũ nghiên cứu. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học cần có chính sách 

đào tạo, bồi dƣỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ nghiên cứu khoa học. 

+ Nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên: Các cơ sở giáo dục đại học nên 

nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, những ngƣời có kiến thức chuyên môn 

cao và có cơ hội tiếp cận với nguồn tri thức phong phú.  

+ Tăng cƣờng nâng cao nhận thức cho giảng viên: Mỗi giáo viên phải thấy đƣợc trách 

nhiệm của mình trong việc tham gia nghiên cứu khoa học. Hoạt động khoa học và công nghệ 

không chỉ là trách nhiệm mà còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho công tác khoa học 

và giảng dạy chuyên ngành cho giảng viên; giúp giảng viên tìm hiểu, cập nhật những thông tin, 

kiến thức mới, bổ trợ cho bài giảng của mình sinh động hơn, làm cho bài giảng có tính thời sự, 

tính khoa học và tính thực tiễn; góp phần hình thành ở giảng viên phẩm chất của nhà khoa học.  

+ Tạo cơ hội cho giảng viên tham gia các khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn ở trong và ngoài 

nƣớc; thƣờng xuyên tổ chức các lớp bồi dƣỡng ngắn hạn, hội thảo khoa học,... giúp nâng cao 

trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu khoa học,… Đƣa văn hóa nghiên cứu vào trong trƣờng 

học, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, câu lạc bộ nghiên cứu; thƣờng xuyên quan tâm và có 

chính sách bồi dƣỡng nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, tạo nhiều hoạt động khoa 

học và công nghệ cho giảng viên tham gia; có chính sách phân công giảng viên có kinh nghiệm 

dẫn dắt, bồi dƣỡng các giảng viên trẻ, tạo điều kiện cho các giảng viên trẻ tham gia thực hành 

nghiên cứu, tham gia các nhóm nghiên cứu,... trong các cơ sở giáo dục đại học.  

+ Tạo động lực làm việc cho đội ngũ nghiên cứu: Năng lực nghiên cứu của đội ngũ nghiên 

cứu là điều kiện cần, động lực nghiên cứu là điều kiện đủ. Khi đội ngũ nghiên cứu không có 

động lực nghiên cứu, năng lực nghiên cứu sẽ không đƣợc kích hoạt và ngủ yên ở dạng tiềm 

năng. Vì thế, các cơ sở giáo dục đại học cần tạo động lực nghiên cứu để góp phần tạo ra năng 

lƣợng và sự hào hứng, đam mê nghiên cứu của đội ngũ nghiên cứu. 

+ Khuyến khích nghiên cứu và thực hiện những đề tài/dự án phù hợp với lĩnh vực những 

ngƣời nghiên cứu quan tâm và đam mê.  

+ Chi trả kinh phí tham gia các chƣơng trình tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên môn trong 

và ngoài trƣờng cho đội ngũ nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các công bố của đội ngũ 

nghiên cứu trên các tạp chí có chỉ số quốc tế.  

+ Ban hành chính sách xác định phân chia lợi nhuận trong chuyển giao công nghệ đối với 

nhà nghiên cứu là tác giả đề án, đề tài/dự án, nhằm bảo đảm quyền lợi bản quyền tác giả một 

cách thích đáng cho nhà nghiên cứu.  

Nhƣ vậy, đội ngũ nghiên cứu cần có động lực nghiên cứu mới tạo ra năng lƣợng và sự hào 

hứng, đam mê nghiên cứu, thúc đẩy ngƣời nghiên cứu tự nguyện dấn thân vào hoạt động khoa 

học và công nghệ, đủ sức vƣợt qua nhiều khó khăn vất vả, chấp nhận hy sinh những nhu cầu 

khác để dành thời gian và công sức cho hoạt động khoa học và công nghệ. Khi ngƣời đội ngũ 

nghiên cứu có động lực nghiên cứu càng mạnh mẽ thì năng lực nghiên cứu càng đƣợc phát huy 

tối đa. Vì vậy, nâng cao đƣợc năng lực nghiên cứu cho là biện pháp rất cần thiết để phát triển 

hoạt động khoa học và công nghệ ở các cơ sở giáo dục đại học đội ngũ nghiên cứu. 
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Phát triển đội ngũ nghiên cứu thông qua việc khuyến khích đội ngũ chuyên viên, nhân viên 

khối hành chính và học viên, sinh viên trong trƣờng tham gia. Đặc điểm chung của nhóm đối 

tƣợng này là đều có kiến thức chuyên môn đảm bảo đƣợc chất lƣợng của các đề tài khoa học và 

công nghệ khi thực hiện. Hơn nữa, hoạt động khoa học và công nghệ không phải là trách nhiệm 

chính bắt buộc các chuyên viên, học viên, sinh viên,... phải thực hiện. Vì vậy, cần có những 

chính sách khuyến khích cho hoạt động khoa học và công nghệ dành cho nhóm đối tƣợng này 

nhƣ: tăng lƣơng, đặt hàng, chính sách đãi ngộ, khen thƣởng,... Làm tốt đề xuất này, giúp cơ sở 

giáo dục đại học tận dụng đƣợc nguồn nhân lực có s n, nâng cao số lƣợng đội ngũ nghiên cứu tại 

các cơ sở giáo dục đại học; giúp độ ngũ chuyên viên nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp cận 

lĩnh vực mới (môi trƣờng khoa học và công nghệ), khơi dậy đam mê nghiên cứu; đồng thời giúp 

sinh viên củng cố kiến thức đã học, rèn luyện năng lực nghiên cứu và phát triển nhiều kỹ năng 

mềm, tạo cơ hội đƣợc tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, tăng cơ hội việc làm,...  

Bên cạnh đó, việc đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ nghiên 

cứu khoa học trên cơ sở những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật 

kết hợp với những chính sách ƣu đãi để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài 

nƣớc tham gia hoạt động cũng là một trong những phƣơng pháp hữu ích đối với nhóm giải pháp 

về đội ngũ nghiên cứu.  

Tóm lại, đội ngũ nghiên cứu đƣợc xem là linh hồn, yếu tố quyết định của các hoạt động 

khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Giải quyết tốt những giải pháp trên sẽ 

giúp đội ngũ nghiên cứu yên tâm nghiên cứu, giúp xây dựng nền móng vững chắc cho hoạt động 

khoa học và công nghệ.  

2.3.3. Nhó     i pháp về   ủ  ục hành chính 

Thủ tục xét duyệt và nghiệm thu đề tài/dự án là nhóm nhân tố quyết định đề tài có đƣợc 

thực hiện và đƣợc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu hay không. Bên cạnh đó, tính 

minh bạch của quá trình xét duyệt đề tài/dự án cũng đƣợc các nhà khoa học quan tâm. Để tạo 

điều kiện cho hoạt động khoa học và công nghệ, các cơ sở giáo dục đại học cần: Ứng dụng Khoa 

học công nghệ, chuyển đổi số trong quy trình đăng ký, nghiệm thu đề tài: các cơ sở giáo dục đại 

học nên xây dựng một hệ thống, phần mềm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ. Trong đó, 

nhà khoa học có thể tự đăng ký đề tài/dự án của họ. Việc này vừa giúp nhà khoa học có thể tham 

khảo những đề tài/dự án đã thực hiện để tránh trùng lặp, tự kiểm tra tiến độ thực hiện của mình 

để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; giúp xóa bỏ rào cản về thủ tục hành chính, là công cụ hữu 

ích hỗ trợ đơn vị quản lý hoạt động khoa học và công nghệ dễ dàng hơn trong công tác quản lý, 

giám sát cũng nhƣ thể hiện sự công khai, minh bạch trong quá trình xét duyệt, nghiệm thu đề tài; 

đồng thời giúp tinh gọn thủ tục hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ nói riêng và 

các thủ tục hành chính trong các cơ sở giáo dục đại học nói chung; Quan tâm hoạt động khoa học 

và công nghệ một cách thƣờng xuyên và liên tục nhằm nâng cao hiệu quả, chú trọng tiếp cận, cập 

nhật các thành tựu khoa học trong nƣớc và trên thế giới; Thƣờng xuyên rà soát thực tiễn, đƣa ra 

yêu cầu và xét duyệt những đề tài mang tính đột phá, ứng dụng thực tiễn cao; nâng cao trình độ 

và hiệu quả quản lý nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ 

của các cơ sở giáo dục đại học từng bƣớc phát triển, ổn định và có quy trình; Công khai, minh 

bạch trong suốt quá trình đăng ký, xét duyệt: Tính minh bạch cần phải đƣợc thực hiện liên tục và 

xuyên suốt, không chỉ thực hiện từ quy trình đầu vào mà còn tăng cƣờng ở các bƣớc giám sát và 

kiểm tra để hạn chế rủi ro đối với các dự án/đề tài lớn, có tính mới, khó thực hiện và mang tính 
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khoa học ứng dụng cao; kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ và các công bố quốc tế 

đƣợc công khai trong dữ liệu khoa học công nghệ của cơ sở; Đảm bảo về chất lƣợng, trình độ 

chuyên môn trong Hội đồng xét duyệt và đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án (gọi tắt là Hội đồng). 

Bên cạnh những giải pháp trên, sự phù hợp về chuyên môn của các thành viên Hội đồng cũng là 

yếu tố rất cần đƣợc quan tâm. Hội đồng phải có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực 

nghiên cứu mới có thể đánh giá chính xác tính thiết thực và sự phù hợp của đề tài/dự án, có 

những đóng góp bổ sung để định hƣớng về mục tiêu và phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp, làm 

cơ sở để các nhà khoa học phát triển đề tài/dự án và nhân rộng mô hình ứng dụng với quy mô 

lớn. Vì vậy, đơn vị phụ trách hoạt động khoa học và công nghệ cần đảm bảo đƣợc các thành viên 

trong Hội đồng có đầy đủ các yếu tố về: Trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, khả năng 

phản biện,... Nhƣ vậy, khi cơ sở giáo dục đại học có thủ tục hành chính đơn giản và thuận tiện sẽ 

giúp các nhà khoa chuyên tâm hơn về đề tài/dự án họ đang nghiên cứu và khuyến khích đông 

đảo nhà khoa học tham gia.  

2.3.4. Nhóm gi i pháp về đ       c c     n vố  đ      cho      đ           c và 

công ngh   

Nguồn tài chính là một trong những yếu tố đóng vai trò then chốt trong hoạt động nghiên 

cứu và ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ. Nguồn tài chính cho hoạt động khoa học và 

công nghệ rất đa dạng, bao gồm nguồn từ ngân sách nhà nƣớc, từ các doanh nghiệp và từ các tổ 

chức xã hội cả trong nƣớc và ngoài nƣớc. Theo số liệu của World Bank năm 2019, đầu tƣ tài 

chính từ ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động khoa học và công nghệ trong ngành giáo dục có xu 

thế giảm trong những năm qua, trong khi đã vốn khiêm tốn so với đầu tƣ cho hoạt động nghiên 

cứu khoa học của các Bộ, ngành khác. Đầu tƣ cho nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ 

trong các cơ sở giáo dục đại học cả nƣớc chỉ đạt 0,23% GDP trong tổng số gần 6% GDP cho 

toàn ngành giáo dục. Trong khi đó, số lƣợng các nhà khoa học trong ngành ngày càng tăng, số 

lƣợng các sản phẩm khoa học công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học đóng góp cho tiềm lực 

khoa học công nghệ quốc gia ngày càng lớn, công bố quốc tế năm 2019 của ngành GD&ĐT đạt 

85% tổng số công bố quốc tế của cả nƣớc (Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020). Điều này cho thấy, 

để phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học, không thể chỉ 

dựa vào nguồn ngân sách nhà nƣớc mà cần đa dạng các nguồn vốn đầu tƣ bên ngoài từ các doanh 

nghiệp và các tổ chức xã hội cả trong nƣớc và ngoài nƣớc bằng việc:  

+ Xây dựng cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học: Với việc ban hành Nghị quyết về 

việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2014-2017 

và Nghị định về quy định cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ đã xác 

định cơ chế tự chủ đại học là xu hƣớng tất yếu của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Theo đó, 

đào tạo phải gắn với nhu cầu xã hội và tự chủ đại học gồm có 4 trụ cột chính gồm: Tự chủ về tổ 

chức bộ máy; tự chủ về nhân sự; tự chủ về tài chính và tự chủ về học thuật. Trong đó, tự chủ tài 

chính đóng vai trò nền tảng để thực hiện hiệu quả và bền vững các nội dung tự chủ về bộ máy, 

nhân sự và học thuật (Nghị Quyết số 77/NQ-CP, ngày 24/10/2014), (Nghị định số 16/2015/NĐ-

CP, ngày 14/2/2015).  

+ Tăng cƣờng gắn kết hợp tác về khoa học và công nghệ với các địa phƣơng để góp phần 

giải quyết các vấn đề lớn của địa phƣơng, nhất là các địa phƣơng đặt trụ sở trƣờng, nên phối hợp 

chặt chẽ với các sở Khoa học và Công nghệ để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao kỹ thuật công nghệ tại địa phƣơng, tạo điều kiện cho giảng viên tìm hiểu và gắn kết 
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với thực tiễn của các địa phƣơng; từ đó, làm cơ sở cho giảng viên xác định hƣớng nghiên cứu 

góp phần giải quyết vấn đề thực tiễn đang đặt ra của từng địa phƣơng, thu hút nguồn đầu tƣ từ 

các chính sách của địa phƣơng.  

+ Tạo lập thị trƣờng cho khoa học và công nghệ, khuyến khích chuyển giao công nghệ: 

Thiết lập môi trƣờng và tạo điều kiện cho thƣơng mại hóa các sản phẩm nghiên cứu phát triển 

của các cơ sở giáo dục đại học với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; phát triển 

các mô hình doanh nghiệp khoa học - công nghệ và đào tạo trong trƣờng đại học. Các cơ sở giáo 

dục đại học cần xác định đƣợc việc hợp tác với doanh nghiệp trong hoạt động chuyển giao công 

nghệ là nhu cầu sống còn. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học nên thành lập trung tâm chuyển 

giao khoa học công nghệ làm cầu nối giữa nhà khoa học với các doanh nghiệp; xây dựng mạng 

lƣới có sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trƣờng và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ, cấu trúc và quy 

trình linh động để có thể đẩy nhanh tiến độ và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và Nhà nƣớc; 

nghiên cứu và phát triển các đề tài/dự án mang tính thực tiễn, cập nhật và phù hợp với nhu cầu 

cụ thể của từng doanh nghiệp; Nghiên cứu ứng dụng và khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, 

đầu tƣ nghiên cứu phát triển các sản phẩm khoa học kĩ thuật, công nghệ chất lƣợng cao và đào 

tạo, bồi dƣỡng nhân lực khoa học công nghệ cho các xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ; Huy động vốn từ các tổ chức, quỹ tài trợ, viện trợ trong và ngoài nƣớc: Để 

phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, bên cạnh việc sử dụng nguồn tài chính từ nguồn vốn 

nhà nƣớc và doanh nghiệp, việc huy động vốn từ các tổ chức, quỹ tài trợ và viện trợ là một yêu 

cầu cấp thiết. Một số tổ chức, Quỹ tài trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ nhƣ: Tổ chức 

phát triển Liên hợp quốc (United Nations Development Programme - UNDP), Ngân hàng thế 

giới (World Bank - WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (Asian Development Bank - ADB),...và 

các tổ chức của Việt Nam nhƣ: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (National 

Foundation for Science and Technology Development - AFOSTED); Quỹ Phát triển khoa học và 

công nghệ Hà Nội (Hanoi Foundadion for Science anh Technology Development - 

HNFOSTED); Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF),... Để xin tài trợ từ những nguồn này, 

các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng đội ngũ chuyên trách các hoạt động liên quan (tìm kiếm 

nguồn tài trợ, thực hiện các thủ tục hành chính,..); linh động trong cơ chế chính sách đối với hoạt 

động thu hút vốn đầu tƣ (đặc biệt là vốn đầu tƣ nƣớc ngoài); thực hiện những đề tài mới, lĩnh vực 

nghiên cứu mang tính cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển của xã hội và phù hợp với tiêu chí tài trợ 

của từng tổ chức/quỹ cụ thể.  

2.3.5. Nhóm gi i pháp về      đ      p tác quốc tế về        c và công ngh   

Xu hƣớng toàn cầu hóa và sự bùng nổ của khoa học và công nghệ đã và đang thúc đẩy giáo 

dục đại học của mỗi quốc gia đổi mới không ngừng, đặc biệt là hội nhập quốc tế để cập nhật 

nhanh chóng những xu thế mới, tri thức mới. Trong một thế giới không ngừng biến đổi với các 

thách thức ngày càng tăng, trọng trách nặng nề của giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại 

học nói riêng là cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao để thích ứng, tồn tại và phát triển ở môi 

trƣờng cạnh tranh khốc liệt. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, các cơ sở giáo dục đại học cần có 

năng lực mang tính toàn cầu với những mối quan hệ có tính chất quốc tế dƣới nhiều hình thức: 

Áp dụng các chuẩn quốc tế đối với đề tài/dự án, sản phẩm khoa học trong đánh giá, xét duyệt, 

nghiệm thu đề tài; Tích cực mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học: tăng số lƣợng các chƣơng 

trình giảng dạy bằng tiếng nƣớc ngoài, liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ, liên thông chƣơng 

trình với các trƣờng đại học nƣớc ngoài có uy tín; xây dựng chính sách thu hút sinh viên, nhà 
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khoa học nƣớc ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Việt Nam, đóng góp cho các cơ sở giáo dục 

đại học bằng các kết quả nghiên cứu và các công bố quốc tế; Hợp tác đa phƣơng và song 

phƣơng: Tham gia vào các Hội đồng tiêu chuẩn về giáo dục đại học quốc tế; đặt mục tiêu phấn 

đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc tế, nằm trong bảng xếp hạng các trƣờng đại 

học danh tiếng trong khu vực, châu lục và thế giới.  

Với việc phát triển hoạt động hợp tác quốc tế giúp các cơ sở giáo dục đại học phát triển 

hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực vững vàng về chuyên môn, ngoại ngữ, 

đủ có khả năng đáp ứng môi trƣờng làm việc quốc tế trong các cơ sở giáo dục đại học.  

3. KẾT LUẬN 

Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, khoa học - công nghệ ngày càng đóng vai trò quan 

trọng đối với sự phát triển của đất nƣớc. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ khoa học và công nghệ từng bƣớc khẳng định vai trò động 

lực trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực hơn trong nâng cao năng suất lao động, 

chất lƣợng sản phẩm, bảo vệ môi trƣờng, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội; góp phần tích cực cung 

cấp luận cứ cho việc xây dựng đƣờng lối, chính sách, phát triển kinh tế, văn hóa, con ngƣời Việt 

Nam...( Đảng cộng sản Việt Nam, 2021). Với các trƣờng đại học, nghiên cứu khoa học không 

thể thiếu đƣợc trong việc góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng 

đƣợc nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Việc cán bộ, giảng viên tích cực tham gia các hoạt động 

nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp cần thiết để hƣớng đến nâng cao chất lƣợng 

đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đồng thời bắt kịp với xu thế đào tạo 

của các trƣờng đại học uy tín trên thế giới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang 

diễn ra mạnh mẽ.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1].  Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Hợp tác phát triển khoa học công nghệ nh m   i m i căn  ản 

toàn diện giáo dục  ào tạo, https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=6745. 

[2].  Bộ Khoa học và Công nghệ (2020), Hệ thống thông tin thống kê khoa học và công nghệ (2020), 

Sơ  ược công  ố quốc tế của Việt Nam năm 2019 và một số  ại diện tiêu biểu của thành phố Hồ 

Chí Minh. http://thongke.cesti.gov.vn. 

[3].  Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII tại Đại hội  ại biểu toàn quốc lần thứ XIII., https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-

hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xiii. 

[4].  Hảo, N.T (2019), Nghiên cứu khoa học – Nhiệm vụ rất quan trọng của giảng viên trong thời  ại 

c ch mạng  hoa học công nghệ 4.0, http://gdcttc.saodo.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/nghien-cuu-

khoa-hoc-nhiem-vu-rat-quan-trong-cua-giang-vien-trong-thoi-dai-cach-mang-khoa-hoc-cong-

nghe-4-0-180.html . 

[5].  Hạnh, H (2019), Điểm danh 30 trường  ại học Việt Nam có công  ố quốc tế nhiều nhất, 

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/diem-danh-30-truong-dai-hoc-viet-nam-co-cong-

bo-quoc-te-nhieu-nhat-20191226094442667.htm 

[6].  Hiển, M (2020), Thu hút chuyên gia nư c ngoài hoạt  ộng khoa học công nghệ tại Việt Nam, 

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Thu-hut-chuyen-gia-nuoc-ngoai-hoat-dong-KHCN-tai-Viet- 

Nam/20203/27271.vgp 

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=6745
http://thongke.cesti.gov.vn/
http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Thu-hut-chuyen-gia-nuoc-ngoai-hoat-


Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |27 

[7].  Hoàng, V.Q (2019), Về vai trò của nghiên cứu trong giáo  ục Việt Nam thời  ại 4.0, 

http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/ve-vai-tro-cua-nghien-cuu- trong-giao-

duc-viet-nam- thoi-dai-4-0-5498,  

[8].  Hòa, D (2020), Nghiên cứu khoa học trong các trường  ại học: Hạn chế và chất  ượng, 

http://daidoanket.vn  

[9].  Hồng, N.T.T & Anh. P.T.L (2019), Tháo gỡ những khó  hăn trong nghiên cứu khoa học tại các 

trường  ại học ở Việt Nam, Tạp chí Tài chính, https://tapchitaichinh.vn 

[10].  Hùng, T (2020), Việt Nam có hơn 17.000 bài báo  ược công  ố quốc tế năm 2020 

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/so-bai-bao-cong-bo-quoc-te-cua-viet-nam-tang-

manh- 697444.html 

[11].  Linh, T (2019), Những con số n i bật trong giáo dục  ại học Việt Nam. Tạp chí điện tử giáo dục 

Việt Nam. Truy cập ngày 02/01/2022, từ https://giaoduc.net.vn  

[12].  Loan, N.T.K (2018), Vai trò của Hoạt động nghiên cứu khoa học đối với sinh viên, 

http://vienspxh.vinhuni.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/seo/vai-tro-cua-hoat-dong-nghien-cuu-

khoa- hoc-doi-voi-sinh-vien-85588 

[13].  Minh, N (2020), Thu hút chuyên gia nư c ngoài hoạt  ộng  hoa học công nghệ tại Việt Nam, 

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thu-hut-chuyen-gia-nuoc-ngoai-hoat-dong-khoa-hoc-cong-

nghe-tai- viet-nam-post207585.gd 

[14].  Sản. N. M (2020), Vai trò của nghiên cứu  hoa học trong  ào tạo, bồi  ưỡng tại Học viện Hành 

chính Quốc gia, https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/03/19/vai-tro-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-

trong-dao-tao-boi-duong-tai-hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia/  

[15].  Thu, H (2013), Làm khoa học không thể tự biện, tự sư ng, từ https://vnexpress.net 

[16].  Trƣờng Đại học Hà Tĩnh (2015), Vai trò của nghiên cứu khoa học  ối v i sinh viên, 

http://htu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/vai-tro-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-doi-voi-sinh-vien.html 

 

 

http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/ve-vai-tro-cua-nghien-cuu-
https://tapchitaichinh.vn/
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/so-bai-bao-cong-bo-quoc-
https://giaoduc.net.vn/
http://vienspxh.vinhuni.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/seo/vai-tro-cua-hoat-dong-
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/thu-hut-chuyen-gia-nuoc-ngoai-hoat-
https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/03/19/vai-tro-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-dao-tao-boi-duong-tai-hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia/
https://www.quanlynhanuoc.vn/2020/03/19/vai-tro-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-dao-tao-boi-duong-tai-hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia/
https://vnexpress.net/
http://htu.edu.vn/tin-tuc-su-kien/vai-tro-cua-nghien-cuu-khoa-hoc-doi-voi-sinh-vien.html


28| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0  

VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN  

NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

PGS.TS. Nguyễn Đức Vƣợng; TS. Nguyễn Văn Chung 

Trường Đại học Quảng Bình 

Tóm tắt: 

Trong thời đại công nghiệp số hóa 4.0 và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp không những 

ngày càng đầu tƣ mạnh vào các giải pháp công nghệ mới cho phép các quy trình, máy móc 

và sản phẩm của họ đƣợc tích hợp vào một hệ thống để làm việc hiệu quả hơn mà còn quan 

tâm rất lớn đến chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng cho thời kỳ đổi mới sáng tạo. Do đó 

chất lƣợng nguồn nhân lực đòi hỏi ngày càng cao nhằm đáp ứng các yêu cầu về công nghệ 

điều này gây không ít khó khăn cho các trƣờng đại học địa phƣơng trong quá trình đào tạo. 

Nghiên cứu này thực hiện phỏng vấn với hơn 200 sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học và 

20 doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Bình trong vòng 5 năm từ 2017 đến đầu năm 2022 từ 

đó đƣa ra các giải pháp đổi mới quá trình đào tạo giúp các trƣờng đại học địa phƣơng cải 

thiện chƣơng trình đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lƣợng cao hơn. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy chất lƣợng đào tạo đã có nhiều thay đổi nhờ những yêu cầu khắt khe từ xã hội 

trong thời kỳ công nghiệp số hóa 4.0 và đổi mới sáng tạo. Tỷ lệ sinh viên sau khi ra trƣờng 

đáp ứng đƣợc các tiêu chí của doanh nghiệp ngày càng cao nhờ những đóng góp từ doanh 

nghiệp cũng nhƣ quá trình tự đánh giá và tự thay đổi của trƣờng đại học. 

Từ khóa:  

Đổi mới sáng tạo; công nghiệp 4.0; nguồn nhân lực; đào tạo; đại học địa phƣơng 

1. GIỚI THIỆU 

 Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ bắt đầu diễn ra ở nhiều nƣớc và phát 

triển khá mạnh mẽ. Các doanh nghiệp bắt đầu có sự thay đổi cả về chất lƣợng lẫn tính nhanh 

gọn, toàn bộ quá trình sản xuất của các doanh nghiệp bắt đầu đƣợc quản lý và giám sát một cách 

tự động nhờ khả năng ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên quá trình này vẫn diễn ra một 

cách chƣa linh hoạt, để duy trì tính cạnh tranh trong môi trƣờng toàn cầu hóa, các công ty sản 

xuất cần liên tục phát triển hệ thống sản xuất thông minh của họ đồng thời  nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực đầu vào để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trƣờng [1].  Không giống nhƣ 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (3.0), cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (4.0) dựa 

trên dữ liệu đƣợc thu thập và phân tích trong thời gian thực và kết quả phân tích đƣợc sử dụng để 

đƣa ra quyết định đúng đắn giảm thiểu sai sót, tiết kiệm chi phí đồng thời tạo ra ác sản phẩm tốt 

hơn, đây chính là yếu tố quan trong giúp các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cũng nhƣ 

mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh. Do đó nguồn nhân lực phải đƣợc cải thiện đáng kể mới có thể 

đáp ứng đƣợc kịp thời sự thay đổi về công nghệ và chiến lƣợc kinh doanh sáng tạo mới. Các 

trƣờng đại học là nguồn cung cấp nhân lực chất lƣợng cao chính cho các doanh nghiệp đang 

không ngừng nổ lực thay đổi để đáp ứng kịp xu hƣớng.  
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Các trƣờng đại học địa phƣơng nơi chất lƣợng đào tạo cần phải nổ lực nhiều hơn nhằm đáp 

ứng đƣợc mặt bằng chung về chất lƣợng nhân lực cho xã hội. Do đó nghiên cứu tác động của 

công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo đến quá trình đào tạo nguồn nhân lực tại các trƣờng đại học 

địa phƣơng là rất cần thiết trong giai đoạn này nhằm giúp các trƣờng đại học địa phƣơng tìm ra 

đƣợc phƣơng pháp giúp quá trình đào tạo đúng hƣớng và cải thiện chất lƣợng đào tạo.  

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang ở giai đoạn đầu, giai đoạn bản lề cho các nƣớc 

đang phát triển tiến đến theo kịp với xu hƣớng thế giới. Tuy nhiên, những yếu tố đƣợc coi là ƣu 

thế của các nƣớc đang phát triển trong đó có Việt Nam nhƣ lực lƣợng lao động thủ công trẻ, chi 

phí thấp sẽ không còn [2]. Đổi mới giáo dục đào tạo trƣớc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong 

Trƣờng Đại học giúp hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc và mọi nơi; giúp sinh viên có thể cá 

nhân hóa, hoàn toàn quyết định việc học tập theo nhu cầu của bản thân [3]. Nhƣ các cuộc cách 

mạng công nghiệp trong quá khứ, tác động xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng rất 

sâu rộng, không chỉ dẫn đến những vấn đề kinh tế và xã hội do ngƣời dân mất việc làm, mà còn 

khiến tính chất công việc ở cả nông thôn và thành thị ngày càng biến động [4]. Do đó đào tạo 

nhân lực chất lƣợng cao tại chỗ cần đƣợc quan tâm nhiều hơn nhằm giải quyết vấn đề lao động 

vùng nông thôn. Có thể thấy việc tăng cƣờng cơ hội trong thời đại CMCN 4.0 đang là vấn đề 

đƣợc nhà nƣớc ta rất quan tâm trong những năm gần đây [5]. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho 

nền công nghiệp mới và đồng thời tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT), nhiều 

trƣờng đại học trên thế giới đã và đang đổi mới toàn diện và theo đó Giáo dục 4.0 đang đƣợc 

đánh giá là mô hình phù hợp [6]. Bài viết này với mục đích nghiên cứu tác động của công nghiệp 

4.0 và đổi mới sáng tạo đến quá trình đào tạo nguồn nhân lực tại các trƣờng đại học địa phƣơng 

từ đó giúp cải thiện năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực tại địa phƣơng. 

3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 200 sinh viên với 200 bảng hỏi và 20 doanh nghiệp với 

20 bảng hỏi với thiết kế dành riêng cho từng đối tƣợng với trên 40 câu hỏi khác nhau cho từng 

bảng hỏi từ đó thống kê phân tích bằng phần mềm excel. Trong đó chủ yếu xem xét đến các yếu 

tố đào tạo công nghệ 4.0 đối với ngành kỹ thuật và các kỹ năng về đổi mới sáng tạo đối với 

ngành kinh doanh. Thời gian nghiên cứu trong vòng 5 năm từ 2017 đến đầu 2022 

4. Kết quả nghiên cứu 

Có thể dễ dàng nhận thấy tỷ lệ sinh viên làm đúng hoặc liên quan đến ngành nghề đào tạo 

từ 2017 đến 2019 tƣơng đối thấp so với năm 2021. Điều này có thể đƣợc suy luận rằng trong quá 

trình đổi mới và sáng tạo cũng nhƣ công nghệ 4.0 liên tục đƣợc thúc đẩy trong thời gian từ 2017 

của chính phủ đã tạo ra một cuộc cạnh tranh đáng kể giữa các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. 

Số lƣợng sinh viên ra trƣờng không đáp ứng các tiêu chuẩn mới của doanh nghiệp khó xin đƣợc 

việc làm đúng ngành đào tạo hoặc liên quan đến ngành đào tạo. Có tới trên 18% sinh viên ra 

trƣờng làm không liên quan đến ngành đào tạo. Sau quá trình điều chỉnh về nội dung chƣơng 

trình đào tạo từ 2019 đến nay trình độ sinh viên đƣợc nâng cao nhờ một số học phần đƣợc bổ 

sung về nghiên cứu đổi mới sáng tạo và công nghệ điều này đã giúp chất lƣợng nguồn nhân lực 

đƣợc nâng cao đồng nghĩa với việc chƣơng trình của trƣờng đại học cơ bản đáp ứng thời kỳ mới 

thời kỳ công nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo. 
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Bảng 1. Tình hình thu nhập, việc làm của sinh viên từ 2017 – 2021 

 Nội dung 2017 2019 2021 

Tình hình việc làm hiện nay 
Đã có việc làm 97% 98% 100% 

Chƣa có việc làm 3% 2% 0 

Công việc hiện tại có phù hợp với 

ngành đƣợc đào tạo 

Đúng ngành đào tạo 13% 15% 16% 

Liên quan đến ngành đào tạo 50% 56% 58% 

Không liên quan đến ngành đào 

tạo 
20% 18% 16% 

Mức độ đáp ứng của kiến thức, kỹ năng 

đƣợc đào tạo ở Trƣờng ĐHQB so với 

yêu cầu công việc hiện tại 

Đáp ứng một cách đầy đủ 23% 24% 29% 

Đáp ứng đƣợc một phần 54% 56% 65% 

Không 10% 8% 6% 

SV tham gia thêm khóa học nào do yêu 

cầu công việc 

Có 16% 17% 18% 

Không 74% 75% 82% 

Trong năm 2021 khi chƣơng trình đào tạo đã hoàn thiện nhiều nội dung trong đó có tăng 

cƣờng các học phần liên quan đến đổi mới sáng tạo và các học phần quản trị doanh nghiệp ứng 

dụng công nghệ 4.0 chất lƣợng nguồn nhân lực đã đƣợc cải thiện đáng kể. Cụ thể 100% sinh viên 

khóa 58, 59 sau khi ra trƣờng đều xin đƣợc việc làm. Đa số sinh viên hiện nay ngay sau khi ra 

trƣờng đều xin đƣợc việc làm phù hợp với ngành đào tạo. Cụ thể có 18% sinh viên làm đúng với 

chuyên ngành đào tạo và 65% sinh viên làm viện có liên quan đến chuyên ngành.  

Tuy nhiên vẫn còn 16% sinh viên tìm đƣợc việc làm không liên quan đến ngành đào tạo. 

Có 65% sinh viên ra trƣờng xin đƣợc việc làm với mức thu nhập trên 6 triệu và 35% sinh viên có 

thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng một tháng. Số lƣợng sinh viên xin đƣợc việc làm ngay khi ra trƣờng 

từ 1 đến 6 tháng 65%. 7 đến 12 tháng là 6% và trên 12 tháng là 25%. Chỉ có 29% SV sau khi ra 

trƣờng Đáp ứng một cách đầy đủ kiến thức, kỹ năng đƣợc đào tạo ở Trƣờng ĐHQB so với yêu 

cầu công việc hiện tại. Trong khi đó có tới 65% Đáp ứng một phần  kiến thức, kỹ năng đƣợc đào 

tạo ở Trƣờng ĐHQB so với yêu cầu công việc hiện tại và 6% không Đáp ứng một cách đầy đủ 

kiến thức, kỹ năng đƣợc đào tạo ở Trƣờng ĐHQB so với yêu cầu công việc hiện tại. Đa số sinh 

viên sau khi ra trƣờng khá hài lòng với công việc. 

 Bảng 2. Khả năng   p ứng công việc của Sinh viên  ối v i yêu cầu của doanh nghiệp 

TT Nội dung 
Kết quả (%) 

2017 2019 2021 

1 
Sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc liên quan đến công 

nghệ mới có thể sử dụng đƣợc ngay 
70 72 75 

2 
Sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc liên quan đến đổi 

mới quản lý cho doanh nghiệp 
20 23 25 

3 Sinh viên có khả năng tự làm việc và khởi nghiệp 2 5 10 

Trong năm 2021 nhìn chung sinh viên sau khi ra trƣờng đa số đều đáp ứng yêu cầu của 

công việc liên quan đến công nghệ mới có thể sử dụng đƣợc ngay chiếm 75%. Trong khi đó 
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trong năm 2017 và 2019 chỉ dao động từ 70% - 72%. Số lƣợng sinh viên có khả năng tự làm việc 

và khởi nghiệp trong năm 2021 cũng cao hơn nhiều so với các năm trƣớc điều này cho thấy 

chƣơng trình đào tạo cơ bản đã đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời kỳ mới thời kỳ công 

nghiệp 4.0 và đổi mới sáng tạo. 

5. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 

- Để nâng cao tỷ lệ tìm cơ hội việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo trong thời kỳ công 

nghệ 4.0 và đổi mới sáng tạo cần phải định hƣớng việc làm cho sinh viên ngay từ khi nhập học 

đồng thời điều chỉnh chƣơng trình đào tạo một cách bài bản theo hƣớng phát huy tính sáng tạo 

cũng nhƣ tích hợp nhiều học phần công nghệ hơn phù hợp với thị trƣờng lao động yêu cầu chất 

lƣợng cao nhƣ hiện nay. 

- Nâng cao trình độ của giảng viên, tăng cƣờng đào tạo chuyên sâu một số lĩnh vực cụ thể. 

Khuyến khích cán bộ - viên chức, giảng viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin. 

- Tạo điều kiện cho sinh viên đƣợc khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ngay khi còn ngồi trên 

giảng đƣờng đồng thời nâng cao kỹ năng tƣ duy  sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng tƣ duy phản biện của sinh viên 
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GẮN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO  

TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

TS. Trần Quang Huy 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt:  

Đội ngũ giảng viên và sinh viên tích cực thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ sẽ giúp cơ sở giáo dục đại học hoàn thành tốt cùng lúc cả hai nhiệm vụ 

chính của mình là nghiên cứu và đào tạo. Đối với các trƣờng đại học địa phƣơng, đó còn là 

giải pháp để nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và chất lƣợng của sinh viên tốt nghiệp. 

Từ khóa:  

Phát triển khoa học, công nghệ; chất lƣợng đào tạo. 

1. Đặt vấn đề 

Lịch sử nhân loại luôn chứng minh rằng, khoa học, công nghệ là những lĩnh vực rất quan 

trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đời sống, kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Từ thế 

kỷ XVII, Francis Bacon (1561 - 1626) - ngƣời mà theo C.Mác, đó là ông tổ của khoa học thực 

nghiệm - với quan điểm “tri thức là sức mạnh”, đã nhận thấy, cùng với triết học, khoa học có vai 

trò đặc biệt và cần thiết phải đẩy mạnh phát triển nó nhƣ một nền tảng lý luận để phát triển kinh 

tế đất nƣớc, là phƣơng tiện xoá bỏ mọi bất công và tệ nạn xã hội, xây dựng một cuộc sống phồn 

vinh. Còn C.Mác thì đã nhận định: “Sự phát triển của tƣ bản cố định là chỉ số cho thấy tri thức xã 

hội phổ biến đã chuyển hóa đến mức độ nào đó thành lực lƣợng sản xuất trực tiếp” [4, tr.372]. 

Ngày nay, những nhận định, quan điểm đó ngày càng đƣợc chứng minh rõ ràng hơn, khoa học, 

công nghệ nhƣ là “Chiếc đũa thần” để tăng năng suất, chất lƣợng và phát triển lực lƣợng sản 

xuất, là nhân tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhanh và bền vững. 

Đảng ta luôn chú trọng sự phát triển của giáo dục và khoa học, công nghệ. Từ Nghị quyết 

TW4 (khóa VII), Nghị quyết TW2 (khóa VIII) đến Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc (năm 2011) 

đều đã khẳng định: “Phát triển giáo dục đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là 

quốc sách hàng đầu”. Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 mà Đại hội XIII 

của Đảng quyết nghị đã xác định một quan điểm và đột phá: “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế” [5, tr.266] và “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao” [6, tr.329]. 

Đối với một cơ sở giáo dục đại học, mục tiêu chung đƣợc xác định là: “Đào tạo nhân lực, 

nâng cao dân trí, bồi dƣỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm 

mới, …”[6]. Sản phẩm quan trọng nhất của giáo dục đại học là nguồn lao động chất lƣợng cao, 

trong đó yêu cầu, ngoài việc phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp, … còn phải có năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ. 



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |33 

Nhƣ vậy, hai nhiệm vụ quan trọng nhất của trƣờng đại học đó là đào tạo nguồn nhân lực và 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong đó hoạt động khoa 

học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học đƣợc xác định là: “nghiên cứu khoa học, 

nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa 

học và công nghệ, phát huy sáng kiến và các hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học 

và công nghệ” [3]. Uy tín, vị thế của một cơ sở giáo dục đại học luôn đƣợc xem xét, đánh giá 

dựa trên kết quả đóng góp cho xã hội ở hai nội dung này. 

2. V i trò củ  p  t triển  oạt độn    o   ọc côn  n  ệ tron  việc nân  c o c ất 

lƣợn  đào tạo củ  c c trƣờn  đại  ọc đị  p ƣơn   

Hiện nay, ở cấp địa phƣơng, bên cạnh 65 đại học tƣ thục, cả nƣớc có 22 trƣờng đại học 

công lập đa ngành dƣới sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố. Về cơ bản, sứ 

mệnh của những trƣờng này chủ yếu là nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng yêu cầu nhân lực đa dạng 

và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng. Với sứ mệnh đặc thù của mình, có 

thể xem vai trò của hoạt động phát triển khoa học, công nghệ đối với việc nâng cao chất lƣợng 

đào tạo trong các trƣờng đại học địa phƣơng ở các nội dung cơ bản sau: 

Thứ nhất, phát triển khoa học công nghệ sẽ thúc  ẩy, nâng cao trình  ộ, chất  ượng nguồn 

nhân lực của nhà trường. 

Bản chất công việc của giảng viên đại học là chỉ ra cái mới, hƣớng dẫn, định hƣớng ngƣời 

học tự nghiên cứu, khám phá. Nhƣ vậy, nghiên cứu khoa học không chỉ là một nhiệm vụ bắt 

buộc mà đối với nhiệm vụ giảng dạy, trƣớc hết bản thân giảng viên phải là ngƣời có năng lực và 

kinh nghiệm nghiên cứu thì mới có thể hoàn thành tốt đƣợc nhiệm vụ giảng dạy của mình. Bởi 

vì, hai nhiệm vụ của giảng viên luôn tồn tại trong mối quan hệ biện chứng lẫn nhau. Hoạt 

động nghiên cứu để khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật các hiện tƣợng, sự vật, các 

quy luật tự nhiên, là hoạt động tìm hiểu, đƣa ra các giải pháp ứng dụng cụ thể nhằm tạo ra công 

nghệ mới hoặc đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con ngƣời và xã hội; hoạt động ứng dụng 

kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm 

để sản xuất đều giúp mỗi giảng viên có sự biến đổi rất tích cực trong công tác giảng dạy. Kết quả 

nghiên cứu khoa học làm mở rộng và tăng thêm lƣợng tri thức khoa học tự thân của giảng viên; 

kinh nghiệm nghiên cứu sẽ giúp giảng viên hƣớng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu một cách 

cụ thể và hiệu quả.  

Nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc chính là giải pháp hữu hiệu nhất để mỗi một 

giảng viên tự khẳng định năng lực của bản thân và tự nâng cao chất lƣợng giảng dạy. Những kết 

quả của phát triển công nghệ mà giảng viên đạt đƣợc sẽ giúp họ có những tri thức thực tế, sinh 

động, nhờ đó, giúp cho công tác đào tạo đƣợc gắn sát với thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Đây là 

hai hoạt động làm cho công tác đào tạo của mỗi trƣờng đại học tiếp cận tốt nhất với thực tế đời 

sống và nhu cầu xã hội. 

Thứ hai, phát triển khoa học công nghệ  ể nâng cao vị thế, vai trò của nhà trường, từ  ó 

tạo cơ sở thu hút các yếu tố  ầu vào nâng cao chất  ượng  ào tạo. 

Theo quy định chức danh, vị trí việc làm, trƣờng đại học ở địa phƣơng là đơn vị tập trung 

cao nhất đội ngũ trí thức có trình độ cao, có khả năng nghiên cứu khoa học ở địa phƣơng đó. Đặc 

điểm này khác so với các trƣờng đại học trực thuộc các Bộ, đóng tại các trung tâm đô thị lớn. Do 

điều kiện địa lý vùng miền, nên mỗi địa phƣơng đều có những tiềm năng, thế mạnh rất khác nhau 
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để phát triển kinh tế xã hội. Nhƣng, hầu hết các địa phƣơng có trƣờng đại học trực thuộc đều có 

nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội để các trƣờng đại học 

địa phƣơng phát huy đƣợc thế mạnh, vai trò của mình. Trong đó bao gồm việc chủ động đề xuất 

tham gia thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ. Với thế mạnh về đội ngũ và kinh nghiệm 

nghiên cứu, các trƣờng hoàn toàn có thể thực hiện các đề tài nghiên cứu nhằm xác định những 

lợi thế so sánh vốn có trong phát triển kinh tế ở địa phƣơng. Việc thực hiện các nghiên cứu, ứng 

dụng, đƣa khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất ở địa phƣơng, thực hiện các hoạt động 

chuyển giao công nghệ, ứng dụng tri thức khoa học công nghệ giúp ngƣời dân chuyển đổi cơ 

cấu, cách thức, kỹ thuật sản xuất là đòi hỏi mà bất địa phƣơng nào cũng mong đƣợc đáp ứng. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ này là sự tham gia đóng góp hiệu quả cho cộng đồng, thực hiện 

đúng theo sứ mạng, tầm nhìn mà mỗi trƣờng đã đề ra. Đây là hoạt động sẽ giúp mỗi nhà trƣờng 

tự khẳng định, nâng cao đƣợc vai trò, vị thế, tầm quan trọng mình trƣớc chính quyền và nhân dân 

địa phƣơng. Khi các trƣờng khẳng định đƣợc vai trò, vị thế của mình thì khả năng thu hút ngƣời 

học sẽ đƣợc nâng cao, theo đó là chất lƣợng đầu vào trong sinh viên nhà trƣờng cũng sẽ đƣợc 

đẩy lên tỷ lệ thuận với vị thế của trƣờng. Ngoài ra, các trƣờng cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc 

thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác. Cả hai yếu tố này sẽ góp phần nâng cao chất 

lƣợng đào tạo của mỗi nhà trƣờng. 

Thứ ba, tạo cơ hội mở rộng, phát triển mã ngành  ào tạo của nhà trường 

Để tồn tại và phát triển, mỗi trƣờng đại học phải mở rộng thêm các ngành đào tạo đáp ứng 

nhu cầu của xã hội, mà trƣớc hết là nhu cầu lao động chất lƣợng cao ở địa phƣơng. Tuy nhiên, để 

đƣợc xã hội, đƣợc các nhà sử dụng lao động chấp nhận, vấn đề cốt lõi là chất lƣợng đào tạo. Mở 

đƣợc mã ngành mới là rất khó, nhƣng duy trì và phát triển đƣợc mã ngành mới là việc khó hơn 

rất nhiều. Giải pháp hiệu quả nhất là công tác đào tạo phải gắn liền, đáp ứng nhu cầu lao động 

thực tế. Thực hiện giải pháp này, vấn đề quan trọng nhất thuộc về đội ngũ giảng viên giảng dạy, 

hƣớng dẫn. 

Thực tế cho thấy, nhiều mã ngành mới đƣợc mở ra nhƣng không tuyển đƣợc sinh viên và 

phải đóng ngành gây lãng phí rất lớn cho xã hội và nhà trƣờng. Nguyên nhân chính không thu 

hút đƣợc ngƣời học chính là uy tín, kinh nghiệm và năng lực đào tạo, hƣớng dẫn của đội ngũ 

giảng viên. Xây dựng đội ngũ là cả một quá trình dài, vì vậy, trƣớc khi mở mã ngành đào tạo 

mới, việc định hƣớng công tác nghiên cứu tập trung vào các đề tài liên quan đến chuyên môn sâu 

của ngành đào tạo là đòi hỏi mang tính bắt buộc. Đây là hoạt động chuẩn bị tốt nhất để giảng 

viên (chủ yếu là những ngƣời có chuyên ngành gần) có đƣợc trí thức, kinh nghiệm phục vụ cho 

giảng dạy.  

Việc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án phát triển, ứng dụng công nghệ 

lên quan đến ngành đào tạo mà nhà trƣờng dự kiến sẽ mở là cơ hội để mỗi giảng viên chuẩn bị 

hành trang, tâm thế hiệu quả nhất cho công việc của mình. Kết quả của hoạt động này là kiến 

thức chuyên môn, tri thức khoa học chuyên ngành, là kinh nghiệm thực tế - những nhân tố quy 

định chất lƣợng hoạt động giảng dạy. Nhƣ vậy, nghiên cứu khoa học, công nghệ là sự chuẩn bị 

rất cần thiết cả trƣớc mắt và lâu dài để mỗi nhà trƣờng có thể mở rộng thêm ngành đào tạo mới 

một cách hiệu quả nhất đáp ứng đƣợc đòi hỏi của xã hội. 
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Với vai trò, thế mạnh về lực lƣợng đội ngũ, các trƣờng đại học địa phƣơng đã đóng góp 

một phần không nhỏ trong việc cung ứng nguồn nhân lực cho các tỉnh. Hoạt động nghiên cứu 

khoa học, công nghệ đƣợc triển khai ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát 

hiện các lợi thế so sánh phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, mở rộng, chuyển đổi ngành nghề, 

ứng dụng nâng cao năng suất, chất lƣợng, … tại địa phƣơng, nhất là tại các tỉnh có cơ cấu kinh tế 

dựa vào sản xuất nông - lâm - ngƣ nghiệp. Tuy nhiên, với tiềm lực về con ngƣời, cơ sở vật chất 

thì những kết quả khoa học, công nghệ còn chƣa tƣơng xứng, trong đó, sự đóng góp của hoạt 

động này đối với việc nâng cao chất lƣợng đào đạo của chính nhà trƣờng còn nhiều bất cập. 

3. Giải p  p  ắn c c  oạt độn  p  t triển   o   ọc, côn  n  ệ với nân  c o c ất 

lƣợn  đào tạo củ  c c trƣờn  đại  ọc đị  p ƣơn  

Để triển khai, đƣa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi 

mới, phát triển toàn diện giáo dục đào tạo; để hiện thực hóa đƣợc tầm nhìn, sứ mạng của mình, 

thực hiện thắng lợi cả hai nhiệm vụ chính của nhà trƣờng, gắn các hoạt động phát triển khoa học, 

công nghệ với nâng cao chất lƣợng đào tạo, các trƣờng đại học địa phƣơng cần triển khai một số 

giải pháp chủ yếu sau: 

Một  à, x c  ịnh việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ là giải ph p  ể nâng cao 

chất  ượng  ội ngũ giảng viên. 

Lãnh đạo nhà trƣờng và tập thể giảng viên phải nhận thức đúng đƣợc tầm quan trọng của 

nhiệm vụ khoa học công nghệ, đó là nguồn gốc, động lực cho sự phát triển tri thức cá nhân và 

chất lƣợng đào tạo trong trƣờng đại học. Hoạt động này nếu triển khai tốt còn là nguồn thu của 

nhà trƣờng trong quá trình thực hiện tự chủ. Nhiệm vụ nghiên cứu phải là bắt buộc đối với giảng 

viên. Theo quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học hằng năm, mỗi giảng 

viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc (586 giờ hành chính) để thực hiện nhiệm 

vụ này. Là một trong hai nhiệm vụ chính của một giảng viên, nên đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu 

về chất lƣợng sản phẩm, tránh hiện tƣợng giảng viên tham gia một cách đối phó. Chất lƣợng các 

đề tài, dự án phải đƣợc đặt lên hàng đầu. Ngoài việc thực hiện các biện pháp chống đạo văn, hội 

đồng khoa học từ cấp khoa đến cấp trƣờng, từ tƣ vấn, duyệt đề cƣơng đến nghiệm thu đề tài phải 

thực hiện đúng quy định và đảm bảo chất lƣợng chuyên môn khoa học. Đối với trƣờng hợp sản 

phẩm là một bài báo đƣợc công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thì yêu 

cầu đó phải là tạp chí chuyên ngành cùng với chuyên môn của giảng viên. 

Mỗi nhà trƣờng cần thành lập các nhóm nghiên cứu theo nhóm chuyên ngành để hỗ trợ lẫn 

nhau thực hiện các đề tài khó và hƣớng dẫn các cá nhân khác trong nhà trƣờng. Các nhóm này 

hoạt động không chỉ nâng cao chất lƣợng thực hiện đề tài mà còn giúp cho mỗi cá nhân có cơ hội 

trao đổi kinh nghiệm, kiến thức để tự thân phát triển. Việc liên kết nghiên cứu với các trƣờng 

ngoài ở trong và ngoài nƣớc cần đƣợc đi vào thực chất với những nội dung cụ thể, thiết thực, 

đúng nhu cầu của mỗi trƣờng tham gia. 

Hai là, khuyến khích thực hiện c c  ề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ gắn v i ngành, 

nghề  ào tạo của nhà trường. 

Với tiềm lực và đội ngũ hiện nay, thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản, các đề tài cấp bộ, 

cấp quốc gia không phải là thế mạnh của các trƣờng địa phƣơng. Do đó, để phù hợp với năng lực 
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và đáp ứng nhu cầu thiết thực của chính cơ sở đào tạo, các trƣờng cần hƣớng chủ đề nghiên cứu 

của đội ngũ giảng viên vào các lĩnh vực có liên quan tới các mã ngành đào tạo hiện có và dự 

định tiếp tục mở của trƣờng. Trong khi năng lực và tiềm lực còn hạn chế thì thực hiện các đề tài 

theo hƣớng này sẽ đáp ứng đƣợc mục tiêu kép của nhà trƣờng. Kết quả đạt đƣợc vừa từng bƣớc 

rèn luyện, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiên cứu cho giảng viên, vừa liên hệ, ứng dụng vào bài 

giảng để thiết thực nâng cao chất lƣợng chuyên môn trong công tác giảng dạy.  

Định hƣớng nghiên cứu khoa học, triển khai thực nghiệm hoặc sản xuất thử nghiệm còn 

cần đƣợc các trƣờng hƣớng đến khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phƣơng, giải quyết các 

vấn đề lý luận và thực tiễn mà mỗi địa phƣơng đang đặt ra. Mạnh dạn đề xuất để chính quyền địa 

phƣơng đặt hàng nhà trƣờng thực hiện các đề tài nghiên cứu, phát triển. Khi thực hiện các đề tài 

này sẽ có tác động rất tích cực đối với nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy của giảng viên. Địa phƣơng 

nơi trƣờng đóng chính là thị trƣờng lao động chủ đạo của sinh viên nhà trƣờng sau khi tốt nghiệp. 

Nên, những vấn đề thực tiễn của chính địa phƣơng đang đặt ra, ví dụ nhƣ: thực hiện đổi mới 

chƣơng trình giáo dục phổ thông; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển đổi giống cây, con, vật 

nuôi; …  nếu đƣợc giảng viên nghiên cứu, tìm hiểu, có giải pháp giải quyết sẽ là rất bổ ích, cần 

thiết cho công tác đào tạo của nhà trƣờng. Khi những giảng viên này truyền thụ, giới thiệu, hƣớng 

dẫn lại, chắc chắn sinh viên sẽ đƣợc tiếp cận sớm với thực tế địa phƣơng. Nhƣ thế công tác đào 

tạo của nhà trƣờng gắn với thực tiễn địa phƣơng, sẽ gần hơn với nhu cầu lao động của xã hội. 

Ba là, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

Thiếu kỹ năng làm việc nhóm, tƣ duy thiếu tính độc lập, hạn chế năng lực khám phá và 

không nắm đƣợc thực tế công việc là hạn chế mà nhiều sinh viên tốt nghiệp gặp phải. Hơn nữa, 

bản chất việc học tập của sinh viên là phải chủ động nghiên cứu, tìm hiểu dƣới sự hƣớng dẫn của 

giảng viên. Do đó, việc tập làm nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập là hoạt động giúp 

sinh viên không chỉ có kiến thức sâu về một vấn đề mà còn hình thành các kỹ năng rất cần thiết 

cho công việc sau này.  

Tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học là cơ hội để sinh đƣợc rèn luyện rất nhiều 

kỹ năng, đó là: không chỉ hiểu sâu kiến thức chuyên môn mà còn tiếp cận với nhiều kiến thức 

mới trong khi tìm kiếm và đọc thêm các tài liệu tham khảo; phát triển và rèn luyện các kỹ năng 

tƣ duy sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Khi nghiên cứu khoa học sinh viên sẽ 

buộc phải tập trung tìm hiểu, suy nghĩ và phải tìm ra phƣơng pháp tƣ duy để giải quyết vấn đề và 

phải phân công, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên tham gia; 

đƣợc rèn luyện kỹ năng kết nối, thiết lập mối quan hệ với các thầy cô, bạn bè, những ngƣời có 

liên quan đến nội dung đề tài; kỹ năng diễn đạt, trình bày, thuyết trình, … phong thái tự tin khi 

bảo vệ đề tài của mình. Nhƣ vậy, chất lƣợng giáo dục, đào tạo của nhà trƣờng vì thế mà cũng 

đƣợc nâng lên.   

Nghiên cứu khoa học là một việc làm khó đối với sinh viên, đòi hỏi phải có một năng lực, 

lƣợng kiến thức nền tảng nhất định, ngoài ra cần sự nỗ lực rất lớn để thực hiện. Số sinh viên có 

thể tham gia chiếm tỷ lệ không lớn, nhất là đối với các trƣờng có chất lƣợng đầu vào không ở top 

cao. Vì thế, nhà trƣờng cần phải có cơ chế khuyến khích để sinh viên tích cực tham gia nghiên 

cứu khoa học. Việc cộng điểm học phần (cho học phần cùng với nội dung nghiên cứu của đề tài), 

cộng điểm rèn luyện, ƣu tiên đánh giá xếp loại thi đua, trao tặng giấy khen, tiền thƣởng, … là 
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những hình thức khuyến khích cụ thể đối với sinh viên. Giảng viên cần hỗ trợ sinh viên từ việc 

chọn đề tài, lĩnh vực, phạm vi nghiên cứu phù hợp với năng lực nghiên cứu đến trong cả quá 

trình thực hiện. Tất nhiên, lĩnh vực, nội dung nghiên cứu phải thuộc chuyên ngành đang theo học 

của sinh viên. Sự hỗ trợ, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn kịp thời sẽ khuyến khích cho sinh viên nỗ lực 

hơn để có thể hoàn thành đƣợc công việc nghiên cứu của mình. 

Bốn là, tạo cơ chế tài chính thuận lợi  ể giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu  

Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học đƣợc quy định cụ thể tại 

Điều 42 Luật Giáo dục đại học (Luật 34), Luật Khoa học và công nghệ (2013) và Điều 16 của 

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của trƣờng đại 

học trong hoạt động khoa học và công nghệ là đƣợc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động khoa học công nghệ và khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tƣ phát triển tiềm lực khoa học và 

công nghệ; … nhƣng phải theo quy định của pháp luật. Trong các quy định pháp luật hiện hành, 

các quy định về thủ tục thanh toán tài chính là một rào cản lớn khiến các giảng viên ngại đăng ký 

thực hiện đề tài, nhất là các đề tài cấp trên cơ sở. Do đó, trong khuôn khổ mức độ tự chủ của 

mình, nhà trƣờng không những cần tăng tỷ lệ nguồn tài chính dành cho nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học mà còn phải giảm thiểu tối đa các thủ tục giải ngân, đồng thời thông báo cụ thể, rõ ràng 

và hƣớng dẫn chi tiết cho mỗi giảng viên/sinh viên ngay từ khi bắt đầu đăng ký thực hiện đề tài. 

Trong điều kiện năng lực hiện nay, ở những chừng mực nhất định, trƣờng đại học địa phƣơng 

vẫn còn phải chấp nhận: “Không thể coi nghiên cứu khoa học là một nghề kinh doanh có lãi”. 

Ngoài ra, nhà trƣờng cần phải tạo lập môi trƣờng thuận lợi cho phát triển khoa học, công 

nghệ, phát huy vai trò trí thức của đội ngũ giảng viên. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt 

động khoa học, bảo đảm vấn đề tự do học thuật, tôn trọng ý kiến, quan điểm khoa học của đội 

ngũ cán bộ, giảng viên, chấp nhận và tôn trọng những quan điểm, ý kiến trái ngƣợc về học thuật. 

Nhà trƣờng cần có cơ chế hƣớng dẫn, hỗ trợ giảng viên trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ, quyền kiểu dáng công nghiệp, phát minh, sáng chế. 

4. Kết luận 

Đánh giá xếp hạng các trƣờng đại học nói chung đƣợc dựa trên ba tiêu chí, bao gồm: Điều 

kiện cơ sở vật chất và quản trị chiếm 20%, số 80% điểm đánh giá còn lại đƣợc chia đều cho tiêu 

chí về các công trình nghiên cứu khoa học và tiêu chí về chất lƣợng giáo dục đào tạo. Nhƣ thế, 

công tác phát triển khoa học, công nghệ có một vị trí, vai trò đặc biệt trong một trƣờng đại học. 

Đối với các trƣờng đại học địa phƣơng, nơi chƣa thể thu hút đƣợc đội ngũ giảng viên có trình độ, 

chất lƣợng thực sự cao và chƣa thu hút, tuyển sinh đƣợc số sinh viên đầu vào có chất lƣợng tốt 

nhất thì vấn đề phát triển khoa học, công nghệ lại càng là hoạt động có ý nghĩa. Gắn phát triển 

khoa học, công nghệ với nâng cao chất lƣợng đào tạo sẽ là giải pháp hữu hiệu để từng bƣớc tăng 

sức cạnh tranh cho các trƣờng đại học địa phƣơng trong bối cảnh hiện nay. Thực hiện tốt giải 

pháp này chính là giúp mỗi trƣờng đại học địa phƣơng đạt đƣợc “mục tiêu kép” trong quá trình 

vận động, phát triển của mình. 
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Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG HIỆN NAY 

ThS. Hoàng Thị Ngọc Hà, ThS. Vũ Thanh Bình 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều áp lực buộc các trƣờng đại học địa phƣơng 

phải chuyển từ tập trung chủ yếu vào giảng dạy sang thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ. Việc tăng cƣờng tiềm lực khoa học và công nghệ của các trƣờng cũng là một trong 

những yếu tố quan trọng giúp các trƣờng thực hiện tốt chức năng đào tạo. Tuy nhiên, hoạt 

động phát triển khoa học công nghệ ở các trƣờng đại học địa phƣơng vẫn còn nhiều khó 

khăn, thách thức. Bài viết đề cập đến một số tồn tại trong hoạt động khoa học và công nghệ 

tại các trƣờng đại học địa phƣơng, từ đó khuyến nghị một số giải pháp cần thiết. 

Từ khóa:  

Phát triển; Khoa học công nghệ; đại học địa phƣơng.  

1. Đặt vấn đề 

Ở Việt Nam các trƣờng đại học phần lớn đều đào tạo đa ngành, đào tạo và nghiên cứu 

trong tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, ngoài đào tạo nhân lực chung cho xã hội thì hoạt động đào 

tạo của các trƣờng đại học cung cấp hơn 90% nhân lực khoa học công nghệ (KHCN) trong cả 

nƣớc, tức là chính các trƣờng đại học cũng là cái nôi tạo ra nguồn nhân lực để phát triển KHCN 

phục vụ trở lại hoạt động đào tạo của mình. Điều này lại càng có ý nghĩa đối với các trƣờng đại 

học địa phƣơng (ĐHĐP), bởi một trong những đặc trƣng của một trƣờng ĐHĐP đó là đào tạo 

nguồn nhân lực phục vụ địa phƣơng đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, hợp tác và 

chuyển giao, ứng dụng KHCN giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phƣơng, doanh nghiệp [3]. 

Trong bối cảnh các trƣờng đang dần thực hiện tự chủ thì việc đánh giá đƣợc những khó khăn, 

thách thức các trƣờng gặp phải trong hoạt động KHCN để tìm ra các giải pháp để tháo gỡ khó 

khăn; tăng cƣờng tiềm lực, huy động đƣợc sự đầu tƣ của toàn xã hội cho sự phát triển của 

KH&CN trong các Trƣờng là rất cần thiết. 

2. N ữn  tồn tại tron  p  t triển  oạt độn  KH-CN ở c c trƣờn  đại  ọc đị  p ƣơn  

Một là, hoạt  ộng chính chủ yếu ở c c trường ĐHĐP hiện nay vẫn là giảng dạy, thiên về 

 ào tạo hơn NCKH.  

Cùng với sự phát triển về quy mô đào tạo ở các trƣờng với những mã ngành đào tạo mới 

liên tục đƣợc mở ra thì sự gia tăng về giờ giảng cũng tỷ lệ thuận. Vì chủ yếu tập chúng đầu tƣ 

cho bài giảng, quỹ thời gian dành cho NCKH của cán bộ, giảng viên không còn nhiều nên đa 

phần các sản phẩm nghiên cứu đều có tính ứng dụng không cao. Một bộ phận không nhỏ trong 

cán bộ, giảng viên chỉ coi NCKH là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành theo định mức, chƣa 

nhận thức đƣợc tầm quan trọng của NCKH, do vậy, hầu hết giảng viên đều thụ động trong việc 
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tìm kiếm các đề tài mới để nghiên cứu, thay vào đó chủ yếu nghiên cứu bằng phƣơng thức tổng 

hợp lại các kết quả đã có. 

Việc đánh giá nhiệm vụ KHCN của giảng viên tại các trƣờng ĐHĐP trong thời gian vừa 

qua cũng chủ yếu dừng ở mức độ thống kê số bài báo đƣợc đăng tải và số đề tài NCKH đƣợc 

thông qua, chƣa có tiêu chí xét kỹ hơn về mặt chất lƣợng và hiệu quả. Nếu nhìn vào số bài báo 

đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nƣớc hoặc các công trình đƣợc công bố ở các cấp độ 

khác nhau của một giảng viên đại học thì có rất nhiều giảng viên có học vị Tiến sĩ hoặc tham gia 

giảng dạy rất lâu năm nhƣng hầu nhƣ không có đƣợc nhiều công trình nghiên cứu tƣơng xứng 

với học vị [2]. Chính vì thế, rất khó để tạo ra một đội ngũ dẫn đầu, tiên phong và tạo nên phong 

trào NCKH thực thụ trong các trƣờng ĐHĐP. 

Hai  à, cơ chế thu hút, ưu  ãi  ành cho c n  ộ, giảng viên tham gia vào NCKH chưa  ủ 

mạnh, việc phân b  kinh phí chưa hợp lý. 

Các chính sách của Nhà nƣớc nhƣ Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Thông tƣ liên tịch 

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV, Nghị quyết 77/2014/NQ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP chƣa đủ 

linh động để giúp các trƣờng ĐHĐP có khả năng chủ động điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu của 

thực tiễn quản lý.  

Kinh phí là vấn đề then chốt nhất và vƣớng mắc nhất của hoạt động KHCN ở các trƣờng 

ĐHĐP. Kinh phí chi cho hoạt động KHCN của một trƣờng đại học gồm rất nhiều hoạt động, bao 

gồm chi NCKH sinh viên, NCKH cho cán bộ, lƣơng bộ máy nghiên cứu theo nhiệm vụ thƣờng 

xuyên theo chức năng của các phòng thí nghiệm, đầu tƣ phát triển cơ sở vật chất, chi xúc tiến 

KHCN, hợp tác KHCN… Hàng năm, ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ cho NCKH là 2% = 0,5% GDP. 

Tuy nhiên, số kinh phí này lại phân chia chƣa hợp lý, dàn trải giữa trung ƣơng và địa phƣơng, 

giữa cơ quan này với cơ quan khác và giữa chính sự phân bổ kinh phí trong thực hiện các nhiệm 

vụ KHCN của các trƣờng ĐHĐP. Các nguồn lực tài chính chủ yếu đƣợc phân bổ theo các đề 

xuất từ dƣới lên. Cách thức phân bổ nguồn lực tài chính này, mặc dù trong một số trƣờng hợp 

phát huy đƣợc tính sáng tạo của đội ngũ các nhà khoa học, nhƣng trong nhiều trƣờng hợp cũng 

khiến cho các đề tài NCKH bị phân tán, dàn trải, không có tính bổ sung cho nhau và cản trở việc 

thực hiện các dự án nghiên cứu lớn có tầm chiến lƣợc, mang tính nền tảng hoặc định hƣớng lâu 

dài, tức là dẫn đến sự lãng phí và kém hiệu quả. Thực tế cho thấy, các trƣờng ĐHĐP khi thực 

hiện kiểm định chất lƣợng cơ sở giáo dục đều bị đánh giá điểm rất thấp ở hoạt động KHCN và 

tồn tại hạn chế lớn nhất của hoạt động này chính là kinh phí chi cho hoạt động NCKH.  

Ba là, chất  ượng  ề tài chưa tương xứng v i  inh phí  ầu tư.  

Theo kết quả khảo sát của một nhóm nghiên cứu thực hiện năm 2020, chỉ có khoảng 5 - 

10% số đề tài NCKH đã đƣợc ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh. Khoảng 10% số đề tài có tiềm 

năng đƣa vào sản xuất, kinh doanh  [4]. Trong đó, có những đề tài sau khi ứng dụng vào sản 

xuất, kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn nhiều lần so với đầu tƣ ban đầu từ nguồn ngân 

sách Nhà nƣớc. Song, có không ít nghiên cứu khi ứng dụng vào thực tiễn mang lại lợi ích kinh tế 

rất thấp so với kinh phí đầu tƣ cho đề tài. 

Bốn là, là thiếu sự liên kết giữa Nhà trường v i doanh nghiệp  ể thu hút vốn  ầu tư cũng 

như tạo  ầu ra cho nghiên cứu.  

Tại Việt Nam, sự hợp tác giữa các trƣờng đại học với DN có thể đƣợc giải thích qua 

nguyên lý giáo dục là “đào tạo - nghiên cứu - phục vụ sản xuất”. Hợp tác giữa Nhà trƣờng và 
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doanh nghiệp trong hoạt động KHCN góp phần kích thích sự vận động năng động qua lại của 

giảng viên, sinh viên và các nhà chuyên môn đang làm việc tại các doanh nghiệp; Thƣơng mại 

hóa các kết quả nghiên cứu; Xây dựng chƣơng trình đào tạo; hỗ trợ các nỗ lực sáng nghiệp và 

quản trị tổ chức. Tuy nhiên  hiện nay Việt Nam có khoảng 2.000 tổ chức KHCN ngoài công lập, 

gần 1.600 tổ chức công lập, bao gồm 261 trƣờng đại học, 141.000 nhà khoa học. Số doanh 

nghiệp là khoảng 650.000. Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc xây dựng và phát triển 

mối quan hệ giữa Nhà trƣờng và doanh nghiệp [2]. Điều này càng là trở ngại đối với các trƣờng 

ĐHĐP khi tiềm lực của các trƣờng không thể so sánh với các trƣờng đại học thuộc hàng Top đầu 

trong cả nƣớc hay các trƣờng đại học vùng. 

Năm  à, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất.  

Trong quá trình tiến tới tự chủ đại học, tồn tại sức ỳ trong tự chủ về KHCN cả trên phƣơng 

diện tƣ duy lẫn hành động ở các trƣờng. Số lƣợng các trung tâm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu 

KHCN đƣợc đầu tƣ các trang thiết bị còn thiếu và chƣa đồng bộ nên các trung tâm này còn trông 

chờ vào sự bao cấp thiết bị phục vụ nghiên cứu của Nhà trƣờng. Thị trƣờng công nghệ mới bƣớc 

vào giai đoạn hình thành (còn rất yếu), các trƣờng chƣa có môi trƣờng thuận lợi để thƣơng mại 

hoá các sản phẩm nghiên cứu của mình, mà chủ yếu phục vụ giảng dạy còn rất khiêm tốn. 

3.  Một số  iải p  p p  t triển  oạt độn    o   ọc côn  n  ệ ở c c trƣờn  đại  ọc 

đị  p ƣơn  

  c  ịnh rõ các nhiệm vụ KHCN ưu tiên trong hoạt  ộng KHCN, cân b ng giữa hoạt  ộng 

NCKH và hoạt  ộng  ào tạo của Nhà truờng. 

Khi xác định nhiệm vụ KHCN bên cạnh những NCKH cơ bản, khoa học giáo dục, khoa 

học xã hội và nhân văn thì các trƣờng cần tăng cƣờng nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật 

gắn liền hoạt động đời sống của nhân dân địa phƣơng và khu vực; chú trọng đến cơ cấu các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, để sản xuất ra sản phẩm mới 

hoặc nâng cao chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm. 

Xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của một trƣờng đại học là giáo dục, đào tạo và 

NCKH, trong chiến lƣợc phát triển KHCN cần xây dựng mối quan hệ thống nhất giữa cơ chế 

quản lý khoa học và cơ chế quản lý đào tạo, cố gắng từng bƣớc tạo thế cân bằng giữa hoạt động 

NCKH và hoạt động đào tạo. Có cơ chế để quy đổi giờ NCKH thành giờ giảng với một tỷ lệ nhất 

định, để giảng viên có thể yên tâm hơn khi nghiên cứu mà không lo không đủ giờ giảng theo 

định mức. 

Hai là, nâng cao hiệu quả quản lý tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN của  ơn vị. 

Mọi hoạt động quản lý đều không nằm ngoài mục đích tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và 

chính sách trong hoạt động KHCN. Đi đôi với đó là kiện toàn hệ thống tổ chức hoạt động KHCN 

nhằm khuyến khích và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia NCKH, 

làm cho KHCN thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Nhà trƣờng. 

Ban Giám Hiệu, các trung tâm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu thuộc trƣờng phải thực hiện 

nghiêm túc Nghị định115/2005/NĐ-CP qui định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ 

chức KHCN công lập. Muốn làm đƣợc điều đó, trƣớc tiên phải phát hiện, tìm kiếm, bồi dƣỡng 

những nhà khoa học xuất sắc. Song song với đó là cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ Giáo 

sƣ, Tiến sĩ, giảng viên, nhà khoa học và sinh viên của Trƣờng để họ phát huy tối đa năng lực của 
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mình nhất là sự chủ động trong NCKH. Với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao và điều kiện 

làm việc, điều kiện thu nhập tốt hơn, các nhà khoa học sẽ sáng tạo và cống hiến nhiều hơn, làm 

ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị.  

Thông qua hoạt động quản lý thực hiện nhiệm vụ NCKH của cán bộ, giảng viên, sinh viên 

để phát hiện, thu hút và nắm đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, sở trƣờng của từng ngƣời; thông qua số 

giờ NCKH, số đề tài, số bài báo khoa học, báo cáo hội thảo trong nƣớc và quốc tế cùng với các 

KPIs đánh giá đƣợc chất lƣợng của các sản phẩm khoa học để đánh giá năng lực, uy tín hoạt 

động NCKH của cán bộ, giảng viên. Xây dựng công cụ, tiêu chí, thƣớc đo đánh giá hiệu quả hoạt 

động KHCN của Trƣờng cũng nhƣ của từng cán bộ, giảng viên. 

Tăng cƣờng quản lý nguồn nhân lực khoa học qua phân tích hồ sơ. Phân định rõ chức 

trách, nhiệm vụ của lực lƣợng tham gia NCKH, lực lƣợng làm công tác quản lý khoa học và lực 

lƣợng phục vụ cho hoạt động NCKH. Nắm chắc số lƣợng, chất lƣợng sinh viên trong trƣờng, coi 

đây là lực lƣợng quan trọng vừa thực hiện nhiệm vụ học tập, vừa rèn luyện kỹ năng và phƣơng 

pháp NCKH từ đó lựa chọn ra những sinh viên tiêu biểu, có nhận thức tốt, có khả năng NCKH 

để bồi dƣỡng, tạo nguồn tham gia vào các nhiệm vụ NCKH của nhà trƣờng. 

Làm tốt công tác quản lý và khai thác, sử dụng các sản phẩm vào nhiệm vụ giáo dục, đào 

tạo và NCKH của nhà trƣờng. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để nâng cao chất 

lƣợng công tác lƣu trữ, quản lý và khai thác có hiệu quả. 

Ba là, xây dựng cơ chế thu hút, ưu  ãi cho người tham gia vào NCKH; thực hiện phân b  

và sử dụng nguồn tài chính một cách phù hợp; tăng cường giám sát việc phê duyệt và thực hiện 

dự toán kinh phí của c c  ề tài, dự án nghiên cứu. 

Việc phân bổ và sử dụng nguồn tài chính một cách khoa học và phù hợp có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của hoạt động KHCN trong mỗi nhà 

trƣờng. Đó là nguồn động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên tích cực tham gia 

NCKH, chuyển giao công nghệ và áp dụng những kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động 

giáo dục trong Nhà trƣờng. Bên cạnh đó, các trƣờng cần tăng cƣờng giám sát và đánh giá tình 

hình sử dụng và phân bổ ngân sách bằng những chỉ tiêu thực sự khoa học; Giám sát chặt chẽ việc 

xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nghiên cứu cũng nhƣ việc sử dụng kinh phí trong thực tế so 

với thuyết minh đề tài đã đƣợc phê duyệt để tránh gây lãng phí ngân sách nhà nƣớc. 

Bốn là, xây dựng kế hoạch, quy hoạch,  ào tạo, bồi  ưỡng  ội ngũ  àm công t c NCKH. 

Các trƣờng có thể triển khai nhiều hình thức khác nhau nhƣ kết hợp giữa đào tạo với tự  

đào tạo, đào tạo lại; cấp trên bồi dƣỡng cấp dƣới; cán bộ có nhiều kinh nghiệm bồi dƣỡng cho 

cán bộ mới, cán bộ ít kinh nghiệm quản lý NCKH; Lựa chọn cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, cử 

đi học nâng cao, tham gia các hoạt động phát triển KH&CN của đơn vị đối tác tại các trƣờng đại 

học, viện nghiên cứu trong nƣớc hoặc nƣớc ngoài; mời các chuyên gia, các nhà khoa học đầu 

ngành về làm việc tại trƣờng, trực tiếp tham gia các chƣơng trình, dự án, hợp đồng chuyển giao 

công nghệ...  

Trong quản lý nguồn nhân lực khoa học của mình, các trƣờng cần nắm chắc số lƣợng, chất 

lƣợng và yêu cầu về nhân lực khoa học của Nhà trƣờng, thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển 

chọn nguồn nhân lực khoa học đáp ứng sự phát triển của hoạt động giảng dạy và NCKH, bảo 

đảm sự kế thừa, liên thông và phát triển liên tục; đào tạo các cán bộ đầu ngành, thành lập các 

nhóm nghiên cứu theo các chuyên ngành hẹp để hƣớng dẫn sinh viên NCKH, hƣớng dẫn học 

viên cao học làm luận văn thạc sỹ... 
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Năm  à, ph t triển mối quan hệ hợp tác v i c c  ơn vị trong nư c và quốc tế. 

Trƣớc hết các trƣờng nên tạo mối quan hệ mật thiết với Sở KHCN trên địa bàn để góp 

phần nghiên cứu chính sách đẩy nhanh quá trình đổi mới KHCN, thông qua đơn vị này Nhà 

trƣờng có thể liên kết NCKH với các đơn vị khác đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn và 

khu vực. 

 Các Nhà trƣờng đồng thời cần ban hành các chính sách cụ thể để cụ thể hóa các quy định 

trong Nghị định 95/2014/NĐ-CP nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Nhà trƣờng và doanh nghiệp; chủ 

động tìm đến các doanh nghiệp để phát hiện các nhu cầu của doanh nghiệp, đi vào giải quyết 

những vấn đề KHCN đáp ứng nhu cầu đó; mời các nhà quản lý doanh nghiệp có uy tín tham gia 

hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH và đánh giá kết quả nghiên cứu ứng dụng của Nhà trƣờng. 

Chủ động mở rộng và phát triển các quan hệ trao đổi và hợp tác quốc tế và trong nƣớc về khoa 

học và công nghệ; thúc đẩy hợp tác song phƣơng, đa phƣơng về đào tạo, bồi dƣỡng, học tập kinh 

nghiệm cho nguồn nhân lực KH&CN. 

4. Kết luận  

Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động KHCN tại các trƣờng đại học trong nƣớc và khu vực 

đã đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, toàn diện hơn đối với phát triển hoạt động KHCN ở các 

trƣờng ĐHĐP trong giai đoạn mới. Hoạt động KHCN đòi hỏi  đầu tƣ  nguồn kinh phí khá lớn và 

đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhƣng nó tạo ra thƣơng hiệu cho Nhà trƣờng, từ đó thu 

hút đƣợc sinh viên, giảng viên giỏi, giữ chân đƣợc những nhà khoa học có tài, tạo nên sự phát 

triển bền vững cho mỗi Nhà trƣờng. 

Hoạt động KHCN của các trƣờng phải đƣợc đặt trong mối quan hệ mật thiết với hoạt động 

đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đây là mối quan hệ hữu cơ giữa khoa học và đại học.  Các 

nhiệm vụ nghiên cứu cần gắn với quy hoạch công tác đào tạo, tránh tình trạng nghiên cứu một đằng 

đào tạo chất lƣợng một nẻo, gây lãng phí nguồn lực; xây dựng đƣợc cơ chế, chính sách tạo nguồn lực 

và động lực cho ngƣời tham gia NCKH; chủ động tìm kiếm, phát triển mối quan hệ hợp tác với các 

đơn vị trong nƣớc và quốc tế để nâng cao năng lực và tiềm lực. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế, Nxb. CTQG-ST, H.2013. 

[2].  C c trường  ại học  hó ph t triển  hoa học công nghệ: Nguyên nhân  o  âu?- sohuutritue.net, 

ngày 07/6/2021. 

[3].  Nguyễn Khải Hoàn, Đặng Thị Minh Hiền (2017), Một số giải ph p hoàn thiện cơ chế tự chủ trong 

quản  ý tài chính ở c c trường  ại học  ịa phương, Tạp chí Giáo dục, số 398, kỳ 2 (1/2017). 

[3].  Quốc hội (2013), Luật khoa học và công nghệ, số 21/2013/ QH13, H.2013.  

[4]. Đặng Thị Tố Tâm (2020), Nghiên cứu và chuyển giao  hoa học công nghệ từ trường  ại học  ến 

 oanh nghiệp - tapchitaichinh.vn , ngày 23/01/2020. 

[5].  The Third Mission of the university: A systematic literature review on potentials and constraints, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162520311100. 

https://sohuutritue.net.vn/cac-truong-dai-hoc-kho-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-nguyen-nhan-do-dau-d100721.html


44| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘNG LỰC  

QUAN TRỌNG CHO CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG  
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Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy 

Tóm tắt:  

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có vị trí, vai trò quan trọng trong sứ mệnh, tầm 

nhìn và chiến lƣợc phát triển của các trƣờng đại học; đặc biệt là trong bối cảnh làn sóng đại 

dịch Covid-19 đã, đang và sẽ tiếp tục tác động, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến mọi mặt của 

đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có giáo dục đại học. Xuất phát từ thực tiễn trên, bài viết 

tập trung nghiên cứu làm rõ quan điểm, chủ trƣơng của Đảng về phát triển khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo; phân tích thực trạng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo tại Việt Nam. Vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát 

triển của các trƣờng đại học địa phƣơng trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Từ đó, đề xuất 

một số giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các trƣờng 

đại học địa phƣơng. 

Từ khóa:  

Khoa học, công nghệ, sáng tạo, đại học địa phƣơng 

1. MỞ ĐẦU 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vị trí và vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển của các quốc gia, dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt là trong bối cảnh, 

Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập kinh tế 

quốc tế sâu rộng; cùng với đó là những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và 

đại dịch Covid-19 thì khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng 

cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của đất nƣớc. Chiến lƣợc phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 xác định: “Trong 10 năm tới, ngành KH&CN sẽ 

đóng góp 45 - 50% vào chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp (TFP); đạt tối thiểu 45% tỷ trọng giá 

sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo. Đến năm 2030, đầu tƣ 

cho KH&CN đạt 1,5 - 2% GDP, trong đó, tổng chi quốc gia cho nghiên cứu và phát triển đạt 1 - 

1,2% GDP và đóng góp từ xã hội chi cho nghiên cứu và phát triển chiếm từ 65 - 70%. Phấn đấu 

đến năm 2030, số doanh nghiệp đạt tiêu chí KH&CN và số doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST 

tăng khoảng 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST đạt 40% trong tổng 

số doanh nghiệp.”
(1)
. Do đó, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các trƣờng đại 

học nói chung, các trƣờng đại học địa phƣơng nói riêng là tất yếu khách quan. 

 

                                                           
(1)

  http://baokiemtoannhanuoc.vn/phat-trien-ben-vung/phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-phai-

gan-voi-nhu-cau-cua-xa-hoi-152948 



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |45 

2. NỘI DUNG 

2.1.  Qu n điểm, chủ trƣơn  củ  Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo tại Việt Nam  

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đƣờng lối đổi mới, xây dựng kinh 

tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập 

kinh tế quốc tế, Đảng ta luôn khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo. Cùng với giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đƣợc 

coi là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nƣớc. Đại hội 

Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (năm 1996) xác định “Khoa học và công nghệ trở 

thành nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
(2)

.  

Trên cơ sở đó, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (năm 2001) nhấn mạnh 

phát triển khoa học  công nghệ trở thành quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực của quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc “Phát triển khoa học và công nghệ cùng với phát triển 

giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa”
(3)
. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (năm 2006) tiếp tục nhấn mạnh 

vị trí, vai trò của khoa học công nghệ. Kết hợp chặt giữa hoạt động khoa học và công nghệ với 

giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực đẩy nhanh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Tiếp đó, Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng khẳng định: “Phát triển 

khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, phát 

triển kinh tế tri thức, vƣơn lên trình độ tiên tiến của thế giới”
(4)
. Đặc biệt, tại Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng (năm 2016), Đảng ta khẳng định phải đƣa khoa học công nghệ 

thực sự là quốc sách hàng đầu và là động lực quan trọng nhất trong phát triển lực lƣợng sản xuất: 

“Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học - công nghệ thực sự là quốc sách 

hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lƣợng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức”
(5)

.  

Gần đây nhất, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá 

tổng kết những thành tựu và hạn chế trong phát triển khoa học công nghệ sau 35 năm đổi mới 

toàn diện đất nƣớc. Trong đó, Đảng khẳng định: “Tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ 

trƣơng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực 

lƣợng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trƣởng, nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả 

và sức cạnh tranh của nền kinh tế…Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh 

vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học - công nghệ, 

nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ”
(6)

.  

                                                           
(2)

 Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 

2019, tr. 641 
(3)

 Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 

2019, tr. 929 
(4)

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 78 
(5)

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ƣơng Đảng, Hà Nội, 2016, tr.119 
(6) 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr.2021, 121 
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2.2.  Thực trạng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam 

hiện nay 

* Những kết quả đạt được: 

Trải qua hơn 35 năm thực hiện đƣờng lối đổi mới toàn diện đất nƣớc, hoạt động khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực và đạt đƣợc nhiều 

thành tựu quan trọng trong nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, xây dựng Nhà nƣớc pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa xây dựng nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, phát triển 

toàn diện kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, hợp tác đối ngoại; không ngừng cải 

thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe của nhân dân; bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên, môi trƣờng, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; 

nâng cao uy tín, vị thế, vai trò và đóng góp của Việt Nam trên trƣờng quốc tế.  

Tiềm lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không ngừng đƣợc củng cố, tăng cƣờng. 

Hiện nay, cả nƣớc có 687 tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 236 trƣờng đại 

học, 3 khu công nghệ cao quốc gia, 13 khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 8 khu công 

nghệ thông tin tập trung và gần 67.000 cán bộ nghiên cứu
(7)

. Nhiều mô hình, trung tâm, viện 

nghiên cứu công nghệ công nghiệp theo mô hình tiên tiến của thế giới ở khu vực công lập và tƣ 

nhân đƣợc hình thành. Hạ tầng nghiên cứu một số lĩnh vực nhƣ công nghệ sinh học, hóa dầu, vật 

liệu, năng lƣợng, tự động hóa, nano, công nghệ tính toán, y học đƣợc đầu tƣ tăng cƣờng. Thị 

trƣờng công nghệ ngày càng phát triển, cả nƣớc hiện có 15 sàn giao dịch công nghệ, 9 cơ sở ƣơm 

tạo công nghệ cao và ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, hơn 50 cơ sở ƣơm tạo và doanh 

nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 186 tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp và mạng 

lƣới các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN trên toàn quốc
(8)

.  

Điểm đột phát trong hoạt động KHCN&ĐMST của Việt Nam là sự thăng hạng trong bảng 

xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Việt 

Nam đã có sự thăng hạng vƣợt bậc lên vị trí thứ 42/131 quốc gia đƣợc xếp hạng. Cũng trong 

bảng xếp hạng này, Việt Nam xếp thứ nhất về sự tiến bộ theo thời gian và thuộc top 50 nền kinh 

tế đạt đƣợc nhiều tiến bộ đáng kể nhất. Kết quả này đƣa Việt Nam lên xếp thứ nhất trong nhóm 

các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN (sau Singapore và 

Malaysia). Đặc biệt có hai chỉ số liên quan đến đầu vào và đầu ra của KHCN và ĐMST có 

những bƣớc nhảy vọt, cụ thể là: chỉ số Tổng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) tăng 5 bậc 

và chỉ số Sản phẩm dựa trên tri thức và công nghệ tăng 8 bậc so với năm 2018
(9)

.  

Một thành tựu nổi bật khác, là sự phát triển của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam cũng đạt đƣợc những kết quả quan trọng. 

Trong giai đoạn 2011 - 2016, Việt Nam có tổng số hơn 15 nghìn công bố thuộc danh mục Viện 

Thông tin khoa học (ISI); trung bình, tỷ lệ tăng trƣởng đạt 17%/năm. Năm 2020, số lƣợng bài 

báo ISI/SCOPUS của các cơ sở giáo dục đại học tăng 4 lần so với năm 2016. Sau 5 năm, các cơ 

                                                           
(7)

 http://vjst.vn/vn/tin-tuc/5610/khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao--chia-khoa-vang--nang-cao-nang-

suat.aspx 
(8)

 https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19676/doi-moi-sang-tao-de-but-pha.aspx. 
(9) 

http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3304-vai-tro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-

moi-sang-tao-trong-mo-hinh-tang-truong-tai-viet-nam.html 
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sở giáo dục đại học vƣợt 75.400 bài, chiếm hơn 77% trong tổng số bài báo ISI/SCOPUS cả 

nƣớc
(10)

.  

Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ảnh 

hƣởng của đại dịch covid - 19. Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở 

giáo dục đại học không ngừng đƣợc đẩy mạnh phát triển đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. 

Có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đầu tƣ nghiên 

cứu khoa học và công nghệ trong một thời gian dài là nền tảng để các tổ chức nghiên cứu phát 

triển nhanh các sản phẩm nhƣ Test Kit, Vacxin, Robot tự hành, công nghệ truy vết...  

* Những tồn tại, hạn chế: 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả quan trọng đạt đƣợc; hoạt động khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo tồn tại những hạn chế nhƣ:  

Thứ nhất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chƣa thực sự trở thành động lực và nền 

tảng cho phát triển KT-XH, cho tăng trƣởng, tái cơ cấu kinh tế và tăng năng suất lao động xã hội. 

Một số nhiệm vụ nghiên cứu chƣa bám sát yêu cầu sản xuất và đời sống. 

Thứ hai, năng lực và trình độ khoa học công nghệ so với các nƣớc trong khu vực và trên 

thế giới còn thấp. Chƣa có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng thể chế, hoạt động 

quản trị điều hành thông minh, còn khoảng cách so với các quốc gia phát triển khi thực hiện mục 

tiêu phát triển bền vững. 

Thứ ba, tình trạng chảy máu chất xám, thiếu nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất 

lƣợng cao, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, tƣ vấn đầu ngành có khả năng định hƣớng, dẫn dắt, 

hợp tác trong nghiên cứu khoa học ở trình độ khu vực và quốc tế. Chƣa có nhiều nhà khoa học, 

nhiều công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tầm cỡ khu vực và quốc tế, có 

đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chƣa thật 

sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, tỷ lệ ngƣời trong độ tuổi học 

đại học (18-29 tuổi) tham gia học đại học là 28,3%, thuộc hàng thấp nhất thế giới. Trong khi đó, 

tỷ lệ này của Thái lan là 43%, của Malaysia là 48% và ở những nƣớc phát triển thì còn cao 

hơn
(11)

. 

Thứ tư, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt 

động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo còn thiếu, yếu và chƣa đồng bộ. 

Thứ năm, nguồn ngân sách dành cho đầu tƣ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng 

tạo còn thấp so với khu vực và thế giới, trung bình đạt dƣới 2% tổng chi ngân sách nhà nƣớc. 

Tổng chi cả khu vực nhà nƣớc và tƣ nhân cho khoa học công nghệ của Việt Nam từ năm 2010 

đến nay chỉ đạt khoảng 0,44% GDP, thấp hơn khá nhiều so với bình quân của thế giới là 2,23% 

GDP (Thái Lan 0,78%; Singapore 2,2%; Malaysia 1,3%, Trung Quốc 2,1%)
(12)

.  

Thứ sáu, hệ thống chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn 

thiếu tính thống nhất, đồng bộ, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện. Thiếu cơ chế, 

                                                           
(10)

 https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-dai-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=7489 
(11)

 http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3304-vai-tro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-

moi-sang-tao-trong-mo-hinh-tang-truong-tai-viet-nam.html 
(12)

 http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/3304-vai-tro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-

moi-sang-tao-trong-mo-hinh-tang-truong-tai-viet-nam.html 
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chính sách ƣu đãi, kích thích sáng tạo đối với các nhà khoa học, các cơ sở khoa học, vì thế chƣa 

tạo ra động lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Thứ bảy, hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học 

chƣa thật sự trở thành động lực phát triển. Nhiều trƣờng đại học chƣa thực sự quan tâm và nhận 

thức đƣợc tầm quan trọng, hiệu quả của việc liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong việc tăng 

cƣờng nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu khoa 

học nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm nghiên cứu. Các nghiên cứu của trƣờng đại học nhiều khi đi 

chậm một bƣớc về mặt thời gian so với nhu cầu của thị trƣờng; của doanh nghiệp, thƣơng mại 

hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Trong khi đó, đây là một nội dung hết sức quan trọng trong 

hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

2.3.  Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực quan trọng cho sự phát 

triển củ  c c trƣờn  đại học đị  p ƣơn      

Trƣờng đại học địa phƣơng đƣợc hiểu là hệ thống các trƣờng đại học đặt tại các địa 

phƣơng; chịu sự quản lý, giám sát của chính quyền các địa phƣơng. Đƣợc chính quyền địa 

phƣơng quan tâm, tập trung đầu tƣ phát triển tiềm lực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kết 

nối phục vụ cộng đồng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập trong nƣớc và quốc tế, 

phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tại các địa phƣơng. Điều 69, Luật Giáo dục đại học quy định 

trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó: “Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nƣớc về giáo dục đại học theo phân cấp của Chính 

phủ; hỗ trợ phát triển cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

giáo dục của cơ sở giáo dục đại học tại địa phƣơng; thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học; bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng và hiệu quả giáo dục đại học tại địa phƣơng”
(13)

.  

Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch covid - 19; 

khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển và thích 

ứng của các trƣờng đại học địa phƣơng. Điều này đƣợc thể thiện nhƣ sau: 

Thứ nhất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo nền tảng quan trọng trong sự thay 

đổi tƣ duy, nhận thức của chính quyền, nhân dân và các trƣờng đại học tại các địa phƣơng về vị 

trí, vai trò, nhiệm vụ, sứ mệnh, tầm nhìn của các trƣờng đại học địa phƣơng đối với sự phát triển 

của địa phƣơng và của đất nƣớc trong tình hình mới. Trƣờng đại học địa phƣơng phải là trung 

tâm hàng đầu trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại 

địa phƣơng; nghiên cứu, cung cấp những luận cứ khoa học toàn diện về chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, hợp tác, đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế trong xây dựng chủ 

trƣơng, đƣờng lối, chiến lƣợc phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của chính quyền và nhân dân 

các địa phƣơng; tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng 

tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; nâng 

cao trình độ dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân tại địa phƣơng. 

Thứ hai, trên cơ sở thành tựu của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội 

mới cho các trƣờng đại học địa phƣơng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những thành tựu của 
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cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển những thành tựu 

công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ giáo dục đào tạo tại địa phƣơng, thích ứng nhanh với 

những diễn biến phức tạp của đại dịch covid - 19; không để hoạt động giáo dục đào tạo tại địa 

phƣơng bị đình trệ. Năm 2021, do ảnh hƣởng của dịch bệnh covid - 19; trên cả nƣớc đã có 150 

cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trƣờng đại học địa phƣơng thực hiển chuyển đổi hình 

thức giảng dạy, đào tạo từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến; kết hợp linh hoạt giữa hình thức 

đào tạo trực tuyến và trực tiếp; kết hợp dạy học qua truyền hình với dạy học trực tiếp tại trƣờng 

(hình thức học Blended learning). Hiện có gần 7.000 bài giảng trực tuyến, trong đó có 1.500 

video bài giảng trên truyền hình có chất lƣợng; 14 kênh truyền hình của Trung ƣơng và địa 

phƣơng thƣờng xuyên phát chƣơng trình ôn tập và dạy học cho học sinh, sinh viên 
(14)

. Mặt khác, 

các trƣờng đại học địa phƣơng cũng thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống đề thi, bài kiểm tra, 

ngân hàng câu hỏi; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá trực tuyến theo quy 

định, bảo đảm chất lƣợng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá 

đúng năng lực của học sinh, sinh viên, phù hợp với tình hình dịch bệnh, năng lực và điệu kiện 

thực tiễn của các địa phƣơng. 

Thứ ba, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo điều kiện, cơ hội cho các trƣờng đại 

học địa phƣơng đa dạng hóa phƣơng thức, hình thức giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng 

dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, kết nối và phục vụ cộng đồng 

phục vụ nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội tại các địa phƣơng và của cả nƣớc. Đặc 

biệt là trƣớc những tác động và ảnh hƣởng nghiêm trọng của dịch bệnh. Tạo điều kiện, cơ hội 

nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo tại 

các trƣờng đại học địa phƣơng thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của các 

phƣơng thức dạy học mới, ứng dụng công nghệ, phần mềm giáo dục (Edtech) trong giáo dục đào 

tạo và ứng dụng công nghệ số trong quản lý giáo dục. 

Thứ tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội cho các trƣờng đại học địa 

phƣơng thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa quá trình hợp tác giữa các trƣờng đại học với chính 

quyền địa phƣơng, ngƣời dân và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phƣơng trong thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng đồng, hợp tác quốc tế tại các 

địa phƣơng. Trƣờng đại học, trong đó có các trƣờng đại học địa phƣơng chính là trụ cột, trung 

tâm của quá trình nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới 

sáng tạo; cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng; các sản phẩm và dịch vụ tối ƣu. Các trƣờng đại 

học địa phƣơng thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, tƣ vấn, cung cấp kỹ năng khởi nghiệp và 

đổi mới sáng tạo. Nơi giáo dục về tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, tƣ 

vấn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nhận hỗ trợ tài chính, ngân sách từ chính quyền địa phƣơng, 

cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu. Trƣờng đại học trở thành nơi trao đổi học thuật, tạo 

không gian nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trở thành vƣờn ƣơm cho các ý tƣởng khoa 

học công nghệ, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đƣợc hiện thực hóa, phục vụ nhu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phƣơng. Bài học từ các sự 

kết hợp giữa các trƣờng đại học địa phƣơng với chính quyền địa phƣơng và cộng đồng doanh 

nghiệp ở nhiều trƣờng đại học nổi tiếng ở Mỹ nhƣ đại học Harvard, đại học Stanford với thung 
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50| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   

lũng khởi nghiệp toàn cầu Silicon; đại học Texas với khu công nghệ cao Austin; đại học Cornell 

với khu công nghệ cao Cornell; các trƣờng đại học nổi tiếng ở Anh nhƣ: đại học Oxford, Đại học 

Leicester, Đại học Luân Đôn, Đại học Birmingham, Đại học Cambridge, Đại học Kinh doanh 

London....là minh chứng rõ nhất cho sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục đại học với 

chính quyền địa phƣơng, ngƣời dân và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phƣơng. Do đó, khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa, động lực quan trọng thúc đẩy các trƣờng đại 

học địa phƣơng cất cánh, phát triển; khẳng định vị thế, vị trí, vai trò trong bối cảnh tác động của 

cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh diễn biến phức tạp nhƣ hiện nay. 

Thứ năm, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo điều kiện cho các trƣờng đại học địa 

phƣơng xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng tốt nhu 

cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán 

bộ quản lý, giảng viên, công chức, viên chức, ngƣời lao động; nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào 

tạo, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của các địa phƣơng. Đặc biệt là  trong bối cảnh dịch bệnh covid - 19 

diễn biến phức tạp nhƣ hiện nay tác động rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời 

dân, vấn đề chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, việc làm, sinh kế, phát triển kinh tế, an sinh xã 

hội; ổn định tâm lý, tái thiết cuộc sống cho những nhóm cƣ dân yếu thế bị ảnh hƣởng bởi dịch 

bệnh cần có sự chung tay góp sức của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có vai trò rất 

lớn của các trƣờng đại học địa phƣơng. Đây là cơ hội cho các trƣờng đại học địa phƣơng thể hiện 

vị trí, vai trò, trách nhiệm, tiếng nói và năng lực trong giải quyết các vấn đề tại địa phƣơng. 

Thứ sáu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mở ra cơ hội cho các trƣờng đại học địa 

phƣơng thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu, phát triển, hỗ trợ nghiên cứu, nâng cấp và hoàn thiện công 

nghệ, sản xuất thử nghiệm, mô hình công nghệ, quy trình, quy chuẩn sản phẩm, đăng ký chứng 

nhận, công bố chất lƣợng sản phẩm, đăng ký bảo hộ hữu trí tuệ, xây dựng phƣơng án chuyển 

giao và thƣơng mại hóa các kết quả nghiên cứu ra thị trƣờng, phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội tại các địa phƣơng. Năm 2020, Cục Sở hữu Trí 

tuệ đã tiếp nhận 8.368 đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, tăng khoảng 3,1% so với năm 

2019. Trong khi số lƣợng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ thể nƣớc ngoài 

giảm 2% thì số lƣợng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của các chủ thể Việt Nam tăng 

35% (1.505 đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích năm 2020 so với 1.115 đơn năm 2019)
(15)

. 

Cùng với đó, trên cả nƣớc hình thành nhiều quỹ đầu tƣ phát triển hỗ trợ hoạt động khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo nhƣ: Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ Phát triển KHCN quốc gia, 

Quỹ Phát triển KHCN của DN, đặc biệt là Quỹ Phát triển KHCN của địa phƣơng. Đây chính là 

cơ hội, tiềm năng, lợi thế cho các trƣờng đại học địa phƣơng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt 

động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. 

2.4. Một số  iải p  p     

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hƣởng trực tiếp 

đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nhằm đƣa khoa học 
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công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực quan trọng của sự phát triển; các 

trƣờng đại học địa phƣơng cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, các trƣờng đại học địa phƣơng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, 

truyền thông, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động 

về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đối mới sự phát triển 

mang tính đột phá của các trƣờng đại học địa phƣơng trong bối cảnh tác động của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hƣởng của đại dịch covid - 19.   

Hai là, căn cứ vào quan điểm, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, 

chủ trƣơng, định hƣớng, tầm nhìn, chiến lƣợc phát triển khoa học công nghệ quốc gia và đổi mới 

sáng tạo. Các trƣờng đại học địa phƣơng cần tìm hiểu, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chiến 

lƣợc phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xác định tầm nhìn, định hƣớng phát 

triển, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đột phá phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh, điều kiện, môi 

trƣờng, tiềm năng, thế mạnh của nhà trƣờng và của địa phƣơng.  

Ba là, các trƣờng đại học địa phƣơng cần tăng cƣờng phát triển hơn nữa khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối và phục vụ cộng 

đồng, hợp tác quốc tế, thực hiện chuyển đổi số nhanh, hiệu quả và phát triển bền vững. Thực 

hiện đa dạng hóa hình thức và phƣơng pháp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lƣợng đào tạo, góp 

phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao, chuyển từ đào 

tạo trực tiếp sang đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến, xây dựng nền tảng dạy và học trực tuyến 

dùng chung, hệ thống bài giảng chuẩn hóa, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hƣớng tạo môi 

trƣờng tƣơng tác, tăng tính thích ứng và trải nghiệm đối với ngƣời học, tăng cƣờng khả năng tự 

học cho học sinh, sinh viên. Kiên trì mục tiêu chất lƣợng và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số 

toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục đào tạo của các địa phƣơng và của cả nƣớc. Nhƣ 

Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận định tại Hội nghị giáo dục đại học 

năm 2021: “Giáo dục đại học không chỉ chuyển đổi số và ứng phó cho mình, mà còn đóng vai 

trò nòng cốt trong chuyển đổi số toàn ngành giáo dục, hỗ trợ cho bậc học phổ thông và giáo dục 

địa phƣơng”
(16)

. 

Bốn là, các trƣờng đại học địa phƣơng cần phát triển và làm tốt hơn nữa công tác nghiên 

cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, kinh doanh 

khởi nghiệp trong cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thúc đẩy công 

bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, ƣu tiên các nghiên cứu ứng dụng chuyển giao, thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu chuyên 

sâu gắn với đầu tƣ phát triển các phòng thực hành, thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, đổi mới 

sáng tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của 

các địa phƣơng. Đồng thời xây dựng cơ chế ƣu tiên tăng cƣờng tiềm lực, hỗ trợ cho các nhóm 

nghiên cứu mạnh tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tham gia thực hiện nhiệm 

vụ trong các chƣơng trình KH&CN cấp quốc gia, tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế, công bố 

quốc tế. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia 

nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Phát động phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong 

quản lý, giảng dạy và học tập, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của 

                                                           
(16) 

https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-dai-hoc/Pages/default.aspx?ItemID=7489 
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địa phƣơng, đơn vị; kịp thời khen thƣởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, 

mô hình sáng tạo, cách làm hay, hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. 

Năm  à, các trƣờng đại học địa phƣơng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa 

chính quyền các địa phƣơng với cộng đồng doanh nghiệp tại địa phƣơng, các tổ chức quốc tế, 

các quỹ hỗ trợ nghiên cứu khởi nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, kết nối phục vụ cộng đồng, hợp tác quốc. Xây dựng các trƣờng đại học địa 

phƣơng trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao tiến 

bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế; xây dựng trƣờng đại học trở thành 

vƣờn ƣơm khởi nghiệp, tƣ vấn, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, kinh doanh khởi nghiệp, 

hiện thực hóa các ý tƣởng sáng tạo. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trƣờng, 

nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục 

đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; có chính sách ƣu đãi về thuế cho các 

sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để ngƣời học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các 

địa phƣơng và của cả nƣớc. 

Sáu là, các trƣờng đại học địa phƣơng cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển nguồn nhân 

lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ, chất lƣợng 

cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện kinh tế - xã 

hội của địa phƣơng. Có cơ chế, chính sách trong đào tạo, bồi dƣỡng, phát triển nguồn nhân lực; 

thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, sử dụng chuyên gia, nhà khoa học. Tạo môi trƣờng, điều kiện làm 

việc thuận lợi, hỗ trợ về vật chất và tinh thần nhƣ nhà ở, lƣơng, phụ cấp, điều kiện, chế độ làm 

việc, công tác cho cán bộ, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học yên tâm công tác, cống hiến cho 

sự phát triển của nhà trƣờng và của địa phƣơng.  

Bảy là, các trƣờng đại học địa phƣơng cần đẩy mạnh và phát huy hơn nữa hợp tác với các 

trƣờng đại học trong nƣớc, khu vực và quốc tế trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết 

nối phục vụ cộng đồng, kinh doanh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tạo điều kiện và cơ hội cho 

các trƣờng đại học địa phƣơng đƣợc tiếp cận, học hỏi, trao đổi với nhƣng xu hƣớng, triết lý giáo 

dục, mô hình giáo dục, nghiên cứu tiên tiến trong nƣớc và quốc tế. Đồng thời là cơ hội cho các 

trƣờng phát huy đƣợc tiềm năng, lợi thế của mình trong hợp tác đào tạo. 

3. KẾT LUẬN 

Nhƣ vậy, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có vị trí vai trò quan trọng, trở thành 

động lực thúc đẩy sự phát triển của các trƣờng đại học địa phƣơng. Góp phần xây dựng và phát 

triển các trƣờng đại học địa phƣơng trở thành trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kết nối phục vụ cộng đồng, hợp tác quốc 

tế tại các địa phƣơng; cung cấp nguồn nhân lực chất lƣợng cao; tham gia tƣ vấn, phản biện xã 

hội, góp ý, hỗ trợ chính quyền các địa phƣơng, ngƣời dân và cộng đồng doanh nghiệp trong các 

vấn đề giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng, ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ môi trƣờng, phát triển bền vững của các địa phƣơng. 
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PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GÓP PHẦN NÂNG CAO 

CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC: HƢỚNG ĐI NÀO  

CHO CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

ThS. Trần Thảo Nguyên 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Sự bùng nổ về công nghệ đang mở ra một kỷ nguyên mới cho các ngành, lĩnh vực của nền 

kinh tế. Phát triển khoa học và công nghệ, nhất là chuyển đổi số đang trở thành xu hƣớng 

tất yếu của giáo dục đại học nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu của thị trƣờng lao động 

đối với nguồn nhân lực trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Trong đó, các trƣờng đại 

học địa phƣơng phải lựa chọn hƣớng đi phù hợp để vƣợt qua những thách thức lớn của thời 

đại và thực hiện vai trò quyết định đến chất lƣợng nguồn nhân lực cho sự phát triển của địa 

phƣơng. Bài viết này sẽ đề xuất một số giải pháp phát triển khoa học công nghệ góp phần 

nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực đối với các trƣờng đại học địa phƣơng tại Việt 

Nam xuất phát từ phân tích thực trạng nguồn nhân lực hiện nay. 

Từ khóa:  

Khoa học công nghệ, đại học Tân Trào, chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực. 

1. Mở đầu 

Hội nhập kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động của 

đại dịch covid 19 đến đời sống kinh tế - xã hội, đòi hỏi mỗi quốc gia và mọi thành phần của nó 

phải nhìn nhận lại cách tiếp cận và định hƣớng phát triển cho phù hợp nhằm phát huy đƣợc thế 

mạnh và tiềm năng của mình. Khoa học và công nghệ vừa đóng vai trò là công cụ, lại vừa là 

động lực của sự phát triển nền kinh tế tri thức. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Cùng với những 

cơ hội, thách thức trong thời đại 4.0, Việt Nam ngày càng đặc biệt coi trọng việc xây dựng, phát 

triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập quốc tế hiện nay. Để thực hiện đƣợc các mục tiêu vĩ mô đó, có 

thể nói hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là giáo dục đại học đóng vai trò quyết định nhất.  

Sau hơn 20 năm tồn tại và phát triển, tới nay, hệ thống các trƣờng đại học địa phƣơng có 

khoảng trên 30 trƣờng. Hệ thống này đƣợc phát triển nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực đồng bộ, 

lành nghề cho các địa phƣơng và phục vụ nhu cầu phát triển vùng. Mạng lƣới của trƣờng đại học 

địa phƣơng giúp cho nhiều học sinh ở các vùng nông thôn có cơ hội tham gia giáo dục đại học. 

Do đó, phƣơng thức hoạt động của các trƣờng đại học địa phƣơng gắn với nhu cầu học tập đa 

dạng của cộng đồng. Hiện nay, hệ thống các trƣờng đại học địa phƣơng đã cho thấy vai trò đáng 

kể trong việc cung ứng nguồn nhân lực và thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ đóng góp 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phƣơng và của vùng. Tuy nhiên, trong sự phát triển 

không ngừng về quy mô cũng nhƣ yêu cầu về chất lƣợng đào tạo trong bối cảnh tự chủ đại học, 



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |55 

các trƣờng đại học địa phƣơng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức buộc họ phải có 

hƣớng đi đột phá trƣớc. Phát triển khoa học công nghệ theo hƣớng chuyển đổi số gắn với hoạt 

động đào tạo là một hƣớng đi tất yếu. 

2. Nội dun  n  iên cứu 

2.1. C c trƣờn  đại học đị  p ƣơn  tron  p  t triển nguồn nhân lực Việt Nam 

2.1.1. Thực tr ng ngu n nhân lực Vi t Nam hi n nay 

Về số lƣợng, Việt Nam hiện có lực lƣợng lao động dồi dào so với nhiều nƣớc trong khu 

vực và trên thế giới. Tổng số dân của Việt Nam năm 2020 là 97.757.118 ngƣời, là quốc gia đông 

dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á. Mặc dù, Việt Nam đã bƣớc qua thời kỳ “dân số vàng” 

(trên 60% dân số trong độ tuổi lao động), nhƣng vẫn có tới 54,56 triệu ngƣời (chiếm gần 58% 

dân số) đang nằm trong lực lƣợng lao động. Tỷ trọng dân số tham gia lực lƣợng lao động cao 

nhất ở nhóm tuổi 25-29- độ tuổi lao động tích cực nhất. Đây là một lợi thế về số lƣợng nguồn 

nhân lực của Việt Nam (Tổng cục Thống kê, 2021).  

Chất lƣợng nguồn nhân lực đã tăng đáng kể trong những năm gần đây song vẫn đang ở 

mức thấp trong thang năng lực quốc tế bởi thực trạng thiếu lao động có trình độ tay nghề, kỹ 

thuật bậc cao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 là 51,6% tăng lên khoảng 64,5% năm 2020, 

trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ năm 2015 là 20,29% đã tăng lên đến khoảng 

24,5% vào năm 2020. Số ngƣời có trình độ chuyên môn kỹ thuật chỉ có 11,39 triệu lao động 

(chiếm 20,87%) qua đào tạo có văn bằng hoặc chứng chỉ (bao gồm các trình độ sơ cấp nghề, 

trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học), chiếm 20,92% tổng lực lƣợng lao động. Trong 10 

năm qua, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng mạnh nhƣng vẫn còn 76,9% ngƣời tham gia lực lƣợng 

lao động chƣa đƣợc đào tạo chuyên môn. 

Chỉ số phát triển con ngƣời (Human Development Index - HDI) của Việt Nam đƣợc xếp 

hạng ở vị trí 110/189 quốc gia và đứng thứ nhì trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singaprore. 

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị vẫn ở mức dƣới 4% (Ban Tuyên 

giáo Trung ƣơng, 2021).  

Về đặc trƣng vùng địa lý, lực lƣợng lao động đã đƣợc đào tạo có văn bằng, chứng chỉ (từ 

sơ cấp trở lên) ở khu vực thành thị cao gấp 2,5 lần khu vực nông thôn. Tỷ lệ lực lƣợng lao động 

đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng (31,8%) và Đông Nam 

Bộ (27,5%); thấp nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long (13,6%). 

Về năng suất lao động, theo đánh giá của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 2016, năng suất 

lao động của Việt Nam đƣợc xếp vào loại thấp nhất ở châu Á do số lao động đã qua đào tạo đạt 

đƣợc dƣới 20% lực lƣợng lao động. Năng suất lao động trung bình của Việt Nam đƣợc ƣớc tính 

bằng 1/5 của Malaysia, 2/5 của Thái Lan và 1/15 của Singapore. Bên cạnh đó, Việt Nam đứng 

thứ 55 trong số 137 quốc gia đƣợc xếp hạng trong Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu do 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố năm 2017. Theo số liệu thống kê mà Bộ Kế hoạch – Đầu tƣ 

năm 2019, năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 7,6% mức năng suất của Singapore; 19,5% 

của Malaysia; 37,9% của Thái Lan; 45,6% của Indonesia; 56,9% của Philippines, 68,9% của 

Brunei. So với Myanmar, Việt Nam chỉ bằng 90% và chỉ bằng 88,7% Lào. Trong khu vực Đông 

Nam Á, năng suất lao động của Việt Nam chỉ cao hơn Campuchia.  
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Hiện nay, ở Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số trong tổng số doanh nghiệp 

của cả nƣớc. Do đó, khu vực này cũng là nơi sử dụng nguồn nhân lực nhiều nhất trong nền kinh 

tế (Phạm Xuân Trƣờng, 2019). Trên thực tế, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lƣợng cao đối với 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ở mức hạn chế. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có những doanh 

nghiệp lớn nhƣ Vingroup, Thaco hay những doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc ngoài. 

Đó là những doanh nghiệp có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Tuy nhiên, nguồn 

nhân lực hiện nay hầu nhƣ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng lao động. Theo Báo cáo 

đƣợc công bố dựa trên việc phân tích kết quả của cuộc khảo sát của Navigos Group với hơn 

1.600 câu trả lời từ ứng viên là sinh viên mới ra trƣờng, kiến thức đƣợc đào tạo vẫn có khoảng 

cách với thực tế làm việc. Trong đó, 61% ý kiến cho biết kiến thức đƣợc trƣờng đào tạo và thực 

tế làm việc là khác biệt hoàn toàn. Trong đó 32% ứng viên cho rằng phải tự mình tìm hiểu thêm 

và 29% đƣợc công ty đào tạo lại khi đi làm. 39% ứng viên đồng tình rằng kiến thức đào tạo 

không có khác biệt nhiều và có thể áp dụng đƣợc.  

Việc hợp tác quốc tế mạnh mẽ đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trong việc hoàn thiện 

chất lƣợng nguồn nhân lực theo các tiêu chuẩn tiến bộ trên thế giới. Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CPTPP) có hiệu lực từ ngày 14/1/2019 và Hiệp định 

Thƣơng mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 với những tiêu chuẩn 

quy định về lao động trong thƣơng mại đã đảm bảo đƣợc các quyền và lợi ích của ngƣời lao 

động, trong đó có quyền đƣợc đào tạo nâng cao năng lực tại nơi làm việc và nhƣ vậy là ngƣời lao 

động đã có thể chủ động và có ý kiến đóng góp cho quá trình phát triển nguồn nhân lực. 

Từ một số thực trạng kể trên, có thể rút ra rằng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay vẫn còn 

những hạn chế trong đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực. Cụ thể nhƣ sau: 

Một là, Việt Nam còn thiếu nguồn nhân lực chất lƣợng cao do công tác đào tạo chƣa phù 

hợp. Việt Nam đã xây dựng đƣợc mạng lƣới các cơ sở giáo dục đại học với 237 trƣờng đại học, 

học viện bao gồm 172 trƣờng công lập và 65 trƣờng ngoài công lập, không bao gồm các trƣờng đại 

học, học viện thuộc khối An ninh, Quốc phòng. (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2019). Tuy nhiên, 

chƣơng trình đào tạo đại học của nhiều ngành, chuyên ngành không sát với nhu cầu thực tiễn vận 

động của thị trƣờng lao động đang có xu hƣớng khu vực hóa và quốc tế hóa. Mặc dù, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đã quy định về việc mở ngành của các cơ sở đào tạo phải phù hợp với nhu cầu nguồn 

nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, vùng, cả nƣớc cũng nhƣ của từng lĩnh vực; 

khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải cân đối xác định quy mô đào tạo của các ngành nghề phù 

hợp với nhu cầu của xã hội… Trên thực tế, các cơ sở giáo dục phải tự tiến hành khảo sát nhu cầu 

nhân lực cũng nhƣ ý kiến của các bên liên quan dẫn đến hiệu quả khảo sát và dự báo thấp do không 

đủ nguồn lực để đầu tƣ cho việc khảo sát, phân tích trên diện rộng, thậm chí việc khảo sát có thể 

chỉ đƣợc thực hiện hình thức và đối phó. 

Không những thế, Chƣơng trình đào tạo nặng lý thuyết, nhẹ thực hành, nhất là chƣa chú 

trọng đến trang bị năng lực cho ngƣời học. Sinh viên Việt Nam phần lớn chƣa đƣợc rèn luyện kỹ 

năng khởi nghiệp, tự tạo việc làm cho mình và cho ngƣời khác; thiếu trình độ ngoại ngữ, kỹ năng 

thực hành và các kỹ năng mềm cần thiết trong thời kỳ hội nhập. Điều này giải thích cho nghịch 

lý tại sao trong khi mỗi năm có đến hàng trăm nghìn cử nhân đƣợc đào tạo thất nghiệp mà các 

doanh nghiệp vẫn phải “đỏ mắt” kiếm tìm nhân sự đáp ứng đƣợc yêu cầu. 

Ngoài ra, tỉ lệ ngƣời trong độ tuổi học đại học (từ 18 - 29 tuổi) đi học tại các trƣờng đại 

học ở Việt Nam thuộc vào nhóm thấp nhất thế giới. Tỉ lệ ngƣời học đại học tại Việt Nam chỉ vào 
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khoảng 28,3%, trong khi đó tỉ lệ này ở Thái Lan là 43% và Malaysia là 48%. Hơn thế nữa, chỉ có 

khoảng 23% sinh viên nam và 9% sinh viên nữ chọn các ngành toán học, khoa học kỹ thuật và 

công nghệ, còn lại đa số sinh viên chọn ngành học khối ngành kinh tế, dẫn đến sự thiếu hụt 

nguồn lao động trong các khối ngành kỹ thuật (Trần Huỳnh, 2019, Nga Trần, 2018). 

Hai là, việc thu hút và sử dụng nguồn nhân lực cũng gặp khó khăn với thực trạng “chảy 

máu chất xám” vẫn xảy ra. GDP bình quân đầu ngƣời còn thấp (Năm 2020: 2779 

USD/ngƣời/năm) dẫn tới chất lƣợng cuộc sống chƣa cao đã dẫn đến việc nhiều lao động có trình 

độ và đƣợc đào tạo đã xuất khẩu lao động tại chỗ hoặc ra nƣớc ngoài, làm việc tại các nƣớc phát 

triển hơn hoặc du học sinh không quay trở về làm việc trong nƣớc. 

Có thể nói, thách thức lớn nhất chúng ta phải đối mặt là tính cạnh tranh ngày càng gay gắt 

trong thị trƣờng lao động, trong khi mức độ s n sàng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

còn chậm. Cạnh tranh giữa nƣớc ta với các nƣớc trên thế giới trong việc cung cấp nguồn lao 

động chất lƣợng cao ngày càng tăng đòi hỏi chất lƣợng giáo dục đại học phải đƣợc cải thiện theo 

hƣớng tiếp cận đƣợc các chuẩn của khu vực và thế giới, tăng cƣờng khả năng công nhận văn 

bằng chứng chỉ giữa Việt Nam và các nƣớc khác. Thời gian qua, các nƣớc Đông Nam Á đã có 

những động thái hết sức rõ ràng trong đào tạo và hỗ trợ sinh viên ra trƣờng nhanh chóng hội 

nhập và tận dụng các cơ hội việc làm trong khu vực. Do đó, nếu không chú ý, lao động của 

Philippines, Malaysia sẽ tràn sang Việt Nam, trong khi lao động Việt Nam ra nƣớc ngoài chủ yếu 

làm lao động chân tay”. 

2.1.2. Tác đ ng của CMCN 4.0 đến vi c phát tri n ngu n nhân lực của Vi t Nam và 

công tác đà  t o của các     ng đ i h c đ a p  ơ   

Từ sau Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên trong lịch sử nhân loại năm 1784, sản xuất 

công nghiệp đã đƣợc phát triển mạnh mẽ nhờ cơ khí hóa với máy chạy bằng thủy lực và hơi 

nƣớc. Tiếp sau đó là các cuộc cách mạng khoa học công nghệ 2.0 và 3.0 lần lƣợt đƣa con ngƣời 

lên những đỉnh cao mới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đi kèm với đó là những yêu 

cầu ngày càng cao đối với nguồn lao động - yếu tố đầu vào mang tính quyết định của sản xuất. 

Hiện nay, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đánh dấu sự kết hợp các công nghệ lại với nhau và làm 

mờ ranh giới giữa vật lý và kỹ thuật số hiện đại. Cuộc cách mạng này tập trung vào các lĩnh vực 

trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big Data), robot thế hệ mới, xe tự lái, các vật liệu mới,… đồng thời 

tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, y dƣợc, chế biến thực phẩm, bảo 

vệ môi trƣờng,… (Đỗ Thị Anh Phƣơng, 2020). 

Theo đánh giá về mức độ s n sàng cho cuộc cách mạng công nghệ 4.0 của Diễn đàn kinh 

tế thế giới, Việt Nam hiện nay đƣợc xếp ở nhóm Sơ khởi nhƣng khá gần với nhóm có tiềm năng 

cao. Về cấu trúc của nền sản xuất, Việt Nam xếp hạng thứ 48/100 và về các yếu tố dẫn dắt sản 

xuất, Việt Nam đang ở vị trí 53/100. WEF đã ghi nhận nền kinh tế số của Việt Nam có những 

thành công về hạ tầng kết nối và thị trƣờng kinh doanh. Số lƣợng ngƣời sử dụng Internet ở Việt 

Nam đã lên đến 67% dân số (năm 2017). Điều này cho thấy Việt Nam đã luôn rất tích cực trong 

việc chuẩn bị nền tảng để áp dụng các công nghệ trong thời đại 4.0. Nhờ áp dụng công nghệ, 

Chính phủ cũng có nhiều cải tiến trong công tác quản lý xã hội. Các doanh nghiệp giảm đƣợc chi 

phí ngoài sản xuất nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợng sản phẩm luôn đƣợc cải thiện. Ngƣời tiêu 

dùng cũng đƣợc biết thêm thông tin trƣớc khi quyết định mua. Đặc biệt, quá trình toàn cầu hóa 

và sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm cho các quốc gia trở nên gần nhau hơn. Nền kinh 

tế toàn cầu đang chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức, nên những ƣu thế về tài nguyên thiên 
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nhiên, nguồn vốn tƣ bản, lực lƣợng lao động hay thị trƣờng tiêu thụ,… không còn giữ vai trò 

quyết định. Thay vào đó, tri thức giữ vai trò chủ đạo. 

Theo đó, những yêu cầu về nguồn nhân lực trong thời kỳ mới cũng có nhiều thay đổi, tạo 

ra những thách thức lớn cho Việt Nam trong bối cảnh 4.0. Đó chính là nguồn lao động trẻ và chi 

phí lao động thấp không còn là lợi thế nếu họ không đáp ứng đƣợc các yêu cầu của nền kinh tế 

thị trƣờng và thị trƣờng lao động đang có xu hƣớng quốc tế hoá. Ngoài ra, do chính sách thu hút 

nhân tài từ các công ty đa quốc gia càng làm cho nguồn nhân lực chất lƣợng cao bị thiếu hụt và 

do đó việc đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lƣợng cao để đáp ứng đƣợc nhu cầu 

của thị trƣờng lao động là một việc cấp bách với tình hình của Việt Nam (Nguyễn Thị Thanh 

Bình, 2019, Từ Thúy Anh và cộng sự, 2020). 

Kết quả là chất lƣợng đào tạo và năng lực đào tạo của các trƣờng đại học nói chung, trong 

đó có các trƣờng đại học địa phƣơng có tác động ngày càng lớn đến chất lƣợng nguồn nhân lực 

và khả năng đáp ứng cho nền kinh tế. Ở góc độ quản lý nhà nƣớc, TS. Vũ Thị Thu Thuỷ, Vụ 

Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục đào tạo chỉ ra những điểm mà đại học địa phƣơng vẫn chƣa định 

vị đƣợc vị trí của mình. Đại học địa phƣơng của Việt Nam đang đi theo mô hình của một trƣờng 

đại học truyền thống đào tạo các chƣơng trình bốn năm. Việc phát triển theo mô hình này chƣa 

tạo đƣợc sự khác biệt giữa trƣờng địa phƣơng và các trƣờng đại học khác trên cả nƣớc. Ví dụ 

nhƣ cơ cấu tổ chức, nhân sự, nguồn lực giảng viên, cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ 

giảng dạy cũng đƣợc tổ chức nhƣ các trƣờng đại học khác, trong đó thiếu vắng sự tham gia đóng 

góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong cộng đồng địa phƣơng. “Điều này đang đi 

ngƣợc lại với sự phát triển của đại học địa phƣơng, có nghĩa là đại học địa phƣơng cần dựa vào 

chính các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong cộng đồng của tỉnh để cung ứng nhân lực phù 

hợp với tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu hoá”, TS. Vũ Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh. 

Đồng thời, năm 2021, Bộ giáo dục và Đào tạo cũng ban hành “Chiến lƣợc phát triển giáo 

dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045” với mục tiêu tổng quát đến năm 2030 của giáo dục 

Việt Nam là phát triển toàn diện con ngƣời Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng 

tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn 

minh, đất nƣớc phồn vinh và hạnh phúc. Đồng thời, xây dựng hệ thống giáo dục mở, phục vụ 

học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng, theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã 

hội hóa và hội nhập quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện 

đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng 

đất nƣớc phồn vinh và hạnh phúc. Giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 

2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045. Chiến lƣợc cũng đã khẳng định, để thực 

hiện đƣợc các mục tiêu đề ra, các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp cần có chiến lƣợc, kế hoạch gắn 

công tác đào tạo với phát triển khoa học và công nghệ. 

2.2.  Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ gắn với đào tạo nguồn nhân lực 

ở c c trƣờn  Đại học đị  p ƣơn   

Toàn cầu hoá thúc đẩy cuộc chạy đua phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao tại các 

quốc gia, khu vực trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc hội nhập quốc tế tạo điều kiện 

và thúc đẩy việc thiết lập cơ cấu lao động theo định hƣớng thị trƣờng, đó là cần có những lao 

động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, trong khi những lao động không có chuyên môn kỹ 

thuật cao sẽ bị cắt giảm hoặc chuyển sang lao động tại các thị trƣờng yêu cầu thấp hơn. Thực tế 

cho thấy sự nghiệp giáo dục và đào tạo là vũ khí cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong thời 



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |59 

đại “thế giới phẳng” ngày nay. Để tận dụng những cơ hội và vƣợt qua những thách thức lớn mà 

hội nhập quốc tế mang lại, giáo dục – đào tạo của Việt Nam nói chung và giáo dục đại học cần 

có những giải pháp và bƣớc đi phù hợp trong bối cảnh mới.  

Thứ nhất, mỗi cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng một triết lý giáo dục rõ ràng, thể hiện 

vai trò của nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ trong đào tạo nguồn nhân 

lực. Ví dụ: “Chất lƣợng - phát triển bền vững - hội nhập” chính là triết lý giáo dục của trƣờng 

Đại học Tân Trào, thể hiện mục tiêu của Đại học Tân Trào không chỉ cung cấp cho sinh viên 

chƣơng trình đào tạo tiến bộ, chất lƣợng cao và phù hợp với xu hƣớng quốc tế mà còn tạo điều 

kiện thuận lợi cho sinh viên phát triển tiềm năng cá nhân. Đại học Tân Trào chú trọng việc bồi 

dƣỡng cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của xã hội, đồng thời đề cao tinh thần tìm tòi, nghiên cứu và học tập ở sinh viên để học tập suốt 

đời. Điều này sẽ giúp sinh viên cải thiện bản thân, phát triển tiềm năng sáng tạo và kỹ năng hội 

nhập để thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong thời đại mới.  

Thứ hai, các trƣờng đại học địa phƣơng cần tích cực nghiên cứu thị trƣờng lao động trên 

địa bàn để có những định hƣớng mở rộng đào tạo các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu ngay tại 

địa phƣơng và các vùng lân cận. Theo báo cáo khảo sát mang tên “Thị trường  ao  ộng trong làn 

sóng Covid thứ 4: Thực trạng và Hư ng  i” năm 2021 của Navigos Group dựa trên phân tích 

dựa trên ý kiến của 400 doanh nghiệp và 1200 ngƣời tìm việc đã chỉ ra rằng Công nghệ thông tin 

là ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất. Dựa trên khảo sát, mức độ tăng trƣởng về tuyển dụng 

tại các doanh nghiệp trong thời gian này tại Hà Nội có tỷ lệ cao hơn TP. Hồ Chí Minh, lần lƣợt là 

50% và 45,2%. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin có quy mô từ 101 – 300 

nhân lực có sự tăng trƣởng lớn nhất về tuyển dụng nhân sự.  

Thứ ba, chƣơng trình đào tạo là xƣơng sống của bất kỳ ngành đào tạo nào; nó quyết định 

mức độ đáp ứng của ngƣời học sau khi tốt nghiệp đối với các yêu cầu của nguồn nhân lực trong 

thời đại mới - thời đại của kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Ở các quốc gia phát triển, quy 

trình khảo sát, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đƣợc tiến hành bởi các cơ quan, tổ chức độc lập, 

chuyên nghiệp làm cơ sở để xây dựng các chính sách của Nhà nƣớc và kế hoạch đào tạo cho các 

cơ sở giáo dục. Trong khi ở Việt Nam, ngành Giáo dục và Đào tạo chƣa có đƣợc sự phối hợp cần 

thiết đó. Chúng ta cần nhanh chóng tiếp thu và triển khai phù hợp với thực tiễn đất nƣớc để tạo 

ra sự phối hợp giữa các ngành, các lĩnh vực trong phát triển giáo dục; thay đổi tƣ duy cho rằng 

phát triển giáo dục đào tạo là trách nhiệm của riêng ngành Giáo dục. Chỉ có nhƣ vậy, việc khảo 

sát, dự báo mới thực sự đem lại hiệu quả. 

Nội dung chƣơng trình và giáo trình cần đƣợc tổ chức xây dựng và triển khai theo hƣớng 

mở, gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành nghề mà ngƣời học đang theo đuổi. Về 

phƣơng pháp dạy học cần đa dạng hóa theo nguyên tắc “Lấy ngƣời học là trung tâm”, giảm tải 

phù hợp giờ giảng lý thuyết thuần túy trên lớp để ngƣời học nâng cao năng lực tƣơng tác và các 

kỹ năng mềm cũng nhƣ dành nhiều thời gian tự học và tự nghiên cứu. Đồng thời, các trƣờng cần 

chú trọng đào tạo ngoại ngữ, các kỹ năng mềm và khởi nghiệp cho sinh viên nhằm tăng chất 

lƣợng đầu ra đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trƣờng lao động trong thời kỳ hội nhập. 

Thứ tƣ, với hệ thống giáo dục mở nhƣ hiện nay, việc đảm bảo tính liên thông dọc, liên 

thông ngang giữa các cơ sở đào tạo trong và ngoài nƣớc là yêu cầu cần thiết đối với bất kỳ ngành 

đào tạo, chƣơng trình đào tạo nào. Để đáp ứng đƣợc yêu cầu đó, việc đối sánh chƣơng trình đào 

tạo với các cơ sở giáo dục khác trong và ngoài nƣớc là việc làm bắt buộc trong quá trình đánh 
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giá chƣơng trình đào tạo. Công việc này hiện nay đã đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ 

trong việc xây dựng, cập nhật chƣơng trình đào tạo, tuy nhiên việc tiếp cận với các chƣơng trình 

đào tạo mới của các trƣờng đại học ở nƣớc ngoài còn gặp nhiều khó khăn. Chính phủ và ngành 

Giáo dục cần có các cơ chế tích cực trong việc đẩy mạnh tham khảo có chọn lọc những kinh 

nghiệm của những nƣớc có nền giáo dục phát triển để áp dụng cho nền giáo dục tại nƣớc ta. Việc 

này sẽ giúp chúng ta giảm bớt khó khăn, tiết kiệm đƣợc thời gian, đi đúng hƣớng phát triển của 

thế giới.  

Thứ năm, thực tế cho thấy việc triển khai kiểm định chất lƣợng đại học nghĩa là chúng ta 

có thêm những “Thầy thuốc” để “Đo sức khỏe” của các trƣờng đại học, của hệ thống giáo dục 

đại học Việt Nam. Từ đó, chúng ta có thể biết vị thế của mình ở đâu và cần làm gì để thúc đẩy 

quá trình phát triển. Trong bối cảnh toàn cầu hóa với các yêu cầu của hội nhập quốc tế, giáo dục 

đại học Việt Nam không những phải đẩy mạnh hơn nữa “Văn hóa chất lƣợng” trong mọi hoạt 

động của mình mà còn phải đặt ra mục tiêu cũng nhƣ có kế hoạch hành động phù hợp nhằm thực 

hiện kiểm định chất lƣợng theo các tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định chất lƣợng quốc tế có 

uy tín trên thế giới. Điều này sẽ là cơ sở cần thiết để văn bằng của các trƣờng đại học Việt Nam 

đƣợc thừa nhận ở các nƣớc trong khu vực và thế giới, đƣa nguồn nhân lực và trí tuệ nƣớc nhà 

vƣơn xa trên trƣờng quốc tế. 

Thứ sáu, các trƣờng đại học địa phƣơng cần phát huy toàn diện các thế mạnh của mình đối 

với hội nhập. Tăng cƣờng các hoạt động nghiên cứu và công bố quốc tế, tiến tới quốc tế hóa các 

tiêu chuẩn đánh giá khoa học và các hoạt động về chuyên môn tại các cơ sở giáo dục đại học là 

một trong những giải pháp quan trọng đƣa giáo dục đại học Việt Nam hội nhập sâu hơn vào môi 

trƣờng quốc tế. Nhà nƣớc và các cơ sở giáo dục đại học cần có các cơ chế chính sách động viên, 

khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu và công bố các sản phẩm khoa học trên các ấn phẩm 

khoa học quốc tế uy tín. Ngoài ra, các trƣờng đại học cũng cần có các chính sách cử giảng viên, 

nghiên cứu viên tham gia học tập, nâng cao trình độ ở nƣớc ngoài; tích cực tham gia các chƣơng 

trình, đề án của Chính phủ về nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên cho giáo dục đại học. Bên 

cạnh đó, chú trọng đến việc quảng bá hình ảnh, uy tín cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam 

thông qua việc công bố các công trình nghiên cứu, bằng sáng chế trên toàn cầu, trao đổi giảng 

viên, sinh viên với các trƣờng đại học nƣớc ngoài.  

Một giải pháp mang tính quyết định nhất đó chính là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin và tăng cƣờng chuyển đổi số trong giáo dục. Để thực hiện đƣợc điều đó, trƣớc hết phải phát 

triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hƣớng đáp ứng các yêu cầu của chuyển 

đổi số. Đại học địa phƣơng muốn nâng cao chất lƣợng đào tạo thì phải chuẩn hoá đội ngũ giáo 

viên. Việc chuẩn hoá này thông qua phối hợp với các doanh nghiệp để giảng viên tiếp cận với 

quy trình công việc thực tiễn hoặc thực hiện các nghiên cứu hợp tác và chuyển giao công nghệ 

giữa trƣờng đại học với doanh nghiệp về các ngành nghề mà trƣờng đang đào tạo. 

Đồng thời, các trƣờng đại học địa phƣơng cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển 

giao gắn liền với đào tạo và tăng cƣờng hội nhập quốc tế. Chuyển đổi số trong công tác đào tạo 

nghĩa là phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công 

tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài 

nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục 

vụ giáo dục, hƣớng tới đào tạo cá thể hóa, trong đó thử nghiệm chƣơng trình đào tạo cho phép 

học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chƣơng trình. Ứng dụng công nghệ số 
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để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trƣớc khi đến lớp học. Nhƣ vậy, việc 

chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo tập trung vào hai nội dung chính: Chuyển đổi số trong 

quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá. 

Chuyển đổi số trong quản lý là số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ 

liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 để quản 

lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ các cấp lãnh đạo, quản lý ra quyết định trong lãnh đạo, điều hành. 

Chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá là số hóa học liệu (bài giảng điện tử, 

kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến), thƣ viện số, phòng thí 

nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến…; chuyển đổi toàn bộ cách thức, phƣơng pháp 

giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tƣơng tác với ngƣời học sang không gian số, khai thác công 

nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công. Nếu nhƣ ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo 

dục chủ yếu đề cập đến những chƣơng trình, phần mềm riêng lẻ, tách biệt, chuyển đổi số yêu cầu 

tất cả những thứ riêng lẻ này phải tƣơng thích và kết nối với nhau, tích hợp trên cùng một nền 

tảng số. Nền tảng số cho phép các hoạt động giảng dạy, quản lý, học tập, kiểm tra, đánh giá, thi 

cử, quản lý ngƣời học và việc giảng dạy, cũng nhƣ toàn bộ việc tƣơng tác giữa ngƣời học với 

giáo viên và nhà trƣờng cùng diễn ra. 

Để thực hiện “Chuyển đổi số”, các cơ sở giáo dục đại học nói chung và nhất là các trƣờng 

đại học địa phƣơng - có điều kiện tài chính và cơ sở vật chất khó khăn hơn cần phải có những 

chiến lƣợc phân bổ tài chính phù hợp nhằm đầu tƣ hạ tầng công nghệ mới, trang thiết bị mới cho 

cả ngƣời học, ngƣời trực tiếp giảng dạy đi kèm với các ứng dụng phần mềm, các nền tảng công 

nghệ để toàn bộ mọi hoạt động giáo dục và quản lý của các cấp diễn ra trên đó. Đối ngƣời học, 

cần triển khai có hệ thống văn hóa giáo dục số, gồm các vấn đề về thái độ học tập, hiểu biết về 

đạo đức học thuật, tính tự giác, ý thức về học tập suốt đời.  

3. Kết luận 

Quan sát kinh nghiệm của một số quốc gia đã có những thành công vƣợt bậc trong công 

cuộc đổi mới kinh tế gắn liền với các mô hình phát triển nguồn nhân lực ƣu việt, chúng ta càng 

thấy rõ sức mạnh của nguồn nhân lực chất lƣợng cao và tính cấp thiết cần phải xây dựng chiến 

lƣợc phát triển nguồn nhân lực cấp quốc gia, nhất là khi Việt Nam đang cần có những bƣớc nhảy 

vọt trong phát triển kinh tế trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay. Với truyền thống luôn trọng 

dụng nhân tài, “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, Chính phủ Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế trong 

việc thực thi các chính sách phát triển nguồn nhân lực của đất nƣớc. Chúng ta cần xác định rõ 

xây dựng chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực quốc gia chính là hƣớng đến xây dựng đƣợc một 

lực lƣợng lao động có trình độ cao và đáp ứng đƣợc nhu cầu của thị trƣờng lao động trong bối 

cảnh cuộc cách mạng 4.0. Vì vậy, chuyển đổi số trong giáo dục đại học là xu thế tất yếu. Nó đòi 

hỏi có sự tham gia của các trƣờng đại học trên cả nƣớc, nhất là các trƣờng đại học địa phƣơng - 

nguồn cung cấp trực tiếp nhân lực và có tác động quyết định tới chất lƣợng nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng.  
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THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 

ThS. Lê Nhƣ Quỳnh 

Trường Đại học Thương mại 

Tóm tắt: 

Vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI) có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là với các nƣớc đang 

phát triển. Vốn FDI không những bổ sung nguồn vốn đầu tƣ phát triển góp phần đẩy nhanh 

tốc độ tăng trƣởng kinh tế, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong 

nƣớc, mà còn kênh quan trọng để thu hút công nghệ nguồn từ các nƣớc có nền công nghiệp 

tiên tiến vào Việt Nam, góp phần không nhỏ vào việc đổi mới, nâng cao trình độ công 

nghệ của sản xuất - kinh doanh và toàn bộ nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Bài 

viết trình bày một số lý luận về chuyển giao công nghệ (CGCN), phân tích thực trạng, đánh 

giá thành công, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy CGCN qua thu hút vốn 

FDI vào Việt Nam. 

Từ khóa:  

Chuyển giao công nghệ; vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài; vốn FDI; Việt Nam. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sau hơn 30 năm đổi mới và mở cửa, thu hút vốn FDI của Việt Nam đã có nhiều thành tựu 

đáng kể. FDI đã góp phần thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ, từng bƣớc nâng cao năng 

lực sản xuất của một số ngành trong nƣớc. Thông qua FDI, trình độ công nghệ sản xuất trong 

nƣớc đã đƣợc nâng cao một cách rõ rệt so với thời kỳ trƣớc đó. Một số ngành đã tiếp thu đƣợc 

công nghệ tiên tiến với trình độ hiện đại của thế giới nhƣ: bƣu chính - viễn thông, dầu khí, xây 

dựng, cầu đƣờng…  

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cho đến nay hoạt động CGCN qua các dự án 

FDI ở Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế thể hiện ở số lƣợng các dự án CGCN còn ít, hiệu ứng 

lan tỏa của các doanh nghiệp FDI chƣa nhiều, lĩnh vực chuyển giao mới tập trung vào một số 

ngành.... Chính vì thế, trong thời gian tới, chúng ta cần có những giải pháp quyết liệt hơn nhằm 

chọn lọc những dự án đầu tƣ chất lƣợng với hàm lƣợng công nghệ cao, tập trung thu hút vốn vào 

các hoạt động GTGT cao, giới thiệu công nghệ mới, các hoạt động R&D chuyên sâu và hiệu ứng 

lan tỏa mạnh mẽ để giúp các DN trong nƣớc hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó thúc 

đẩy chuyển giao công nghệ qua hoạt động thu hút vốn FDI. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Một số lý luận về chuyển giao công nghệ qua hoạt động thu hút vốn FDI 

2.1.1. Khái ni m chuy n giao công ngh  

Theo quan niệm chung của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, chuyển giao công nghệ đƣợc 

hiểu là chuyển giao và nhận công nghệ qua biên giới. Điều đó có nghĩa công nghệ đƣợc chuyển 
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và nhận thông qua con đƣờng thƣơng mại quốc tế, qua các dự án đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc qua 

chuyển và nhận tự giác hay không tự giác (học tập, hội thảo khoa học, tình báo kinh tế, công 

nghiệp,...) [3]. 

Theo Luật CGCN, năm 2006: “CGCN là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng 

một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền CGCN sang bên nhận công nghệ. CGCN có 

thể tại Việt Nam, từ nƣớc ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nƣớc ngoài”. Theo đó, đối 

tƣợng công nghệ đƣợc chuyển giao có thể là một phần hoặc toàn bộ công nghệ, bao gồm: các bí 

quyết kỹ thuật; kiến thức kỹ thuật về công nghệ đƣợc chuyển giao dƣới dạng phƣơng án công 

nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ 

thuật, chƣơng trình máy tính, thông tin dữ liệu về công nghệ chuyển giao; giải pháp hợp lý hoá 

sản xuất, đổi mới công nghệ. Đối tƣợng công nghệ đƣợc chuyển giao có thể gắn hoặc không gắn 

với đối tƣợng sở hữu công nghiệp [5]. 

Từ đó, có thể hiểu: Chuyển giao công nghệ qua hoạt  ộng thu hút vốn FDI là hình thức 

chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có 

quyền CGCN sang bên nhận công nghệ thông qua hoạt  ộng thu hút các dự án  ầu tư trực tiếp 

nư c ngoài. 

2.1.2. Các cấp độ và phạm vi chuyển giao công nghệ 

a) Các cấp  ộ chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao công nghệ có các cấp độ chủ yếu sau: 

- Trao kiến thức: Việc chuyển giao chỉ dừng lại ở mức độ truyền đạt, hƣớng dẫn, huấn 

luyện, tƣ vấn các kiến thức về công nghệ đƣợc chuyển giao. 

- Chìa khóa trao tay: Bên CGCN chỉ cam kết CGCN vận hành đƣợc cho bên nhận chuyển 

giao sử dụng. Cấp độ này có thể gây rủi ro cho bên nhận CGCN, bởi vì rất có thể công nghệ 

đƣợc chuyển giao chỉ vận hành đƣợc khi có mặt bên chuyển giao, sau khi chìa khóa đã trao tay 

rồi thì công nghệ đó lại không vận hành đƣợc. 

- Sản phẩm trao tay: Bên CGCN cam kết CGCN vận hành đƣợc cho bên nhận chuyển giao 

sử dụng và đảm bảo rằng có loạt sản phẩm đƣợc sản xuất bằng cách áp dụng công nghệ đó, cấp 

độ chuyển giao này có ít rủi ro cho bên nhận chuyển giao hơn so với cấp độ chìa khóa trao tay. 

- Thị trường trao tay: Bên CGCN cam kết CGCN vận hành đƣợc cho bên nhận chuyển 

giao sử dụng và đảm bảo rằng có loạt sản phẩm hàng hóa đƣợc sản xuất bằng cách áp dụng công 

nghệ đó, đồng thời đảm bảo có thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm đó, cấp độ chuyển giao này ít có rủi 

ro cho bên nhận chuyển giao. Trách nhiệm của bên chuyển giao nhƣ vừa nêu đã hạn chế khả 

năng CGCN cho thêm một/những chủ thể khác ngoài chủ thể nhận CGCN ghi trong hợp đồng 

chuyển giao, nhƣng sẽ không có thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa do áp dụng công nghệ 

đƣợc chuyển giao, nếu bên nhận chuyển giao thực hiện các hành vi nhƣ đã phân tích ở trên 

b) Phạm vi chuyển giao công nghệ  

 Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do các bên thỏa thuận, bao gồm: 

- Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ; 

- Đƣợc chuyển giao lại hoặc không đƣợc chuyển giao lại quyền sử dụng công nghệ cho bên 

thứ ba; 
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- Lĩnh vực sử dụng công nghệ; 

- Quyền đƣợc cải tiến công nghệ, quyền đƣợc nhận thông tin cải tiến công nghệ; 

- Độc quyền hoặc không độc quyền phân phối, bán sản phẩm do công nghệ đƣợc chuyển 

giao tạo ra. 

- Phạm vi lãnh thổ đƣợc bán sản phẩm do công nghệ đƣợc chuyển giao tạo ra.  

2.2.  Thực trạng chuyển giao công nghệ qua hoạt động thu hút vốn đầu tƣ trực 

tiếp nƣớc ngoài vào Việt Nam 

Từ năm 1988 - 2021, Việt Nam đã thu hút đƣợc đầu tƣ của hàng nghìn tập đoàn, DN đến 

từ 136 quốc gia và vùng lãnh thổ (xem bảng 1). 

Bảng 1. Vốn  ăng  ý của 20 nhà  ầu tư FDI   n nhất tại Việt Nam giai  oạn 2015-2021  

      Đơn vị: triệu USD 

TT Nƣớc đầu tƣ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Hàn Quốc 6.983,2 7.036,3 8.494,3 7.212,1 7.917,0 3.949,11   4.953,19  

2 
Đặc khu hành 

chính Hồng Công 
1.148,1 1.640,2 1.486,3 3.231,6 7.868,6 1.999,57   2.315,77  

3 Singapore 2.082,5 2.419,1 5.307,8 5.071,0 4.501,7 8.994,11 10.711,98  

4 Nhật Bản 180,4 2.589,9 9.111,9 8.599,0 4.137,6 2.367,98   3.897,48  

5 Trung Quốc 744,1 1.875,2 2.168,4 2.464,9 4.062,9 2.459,43   2.921,72  

6 Đài Loan 1.468,2 1.860,2 1.459,9 1.074,1 1.842,3 2.058,40 1.251,99  

7 
Quần đảo Vigin 

thuộc Anh 
1.217,3 858,2 1651,3 1.866,3 1.372,0 902,93 569,56  

8 Samoa 1.394,7 527,8 466,8 336 886,7 242,18   277,56  

9 Thái Lan 430,5 86,6 1036,3 387 827,8 1.785,49   349,74  

10 Hà Lan 430,5 86,6 1036,3 387 827,8 896,54   1.122,32  

11 
Quần đảo 

Caymon 
258,3 644,8 398,0 242,9 508,2 388,27   431,27  

12 Hoa Kỳ 224,4 400,4 868,8 550,5 460,5 360,24   738,66  

13 Vƣơng quốc Anh 1288,7 220,3 239,5 234,3 303,3 249,44   303,00  

14 Seychelles 289,2 283,9 164,7 207,2 267,1 258,65  152,83  

15 Australia 200,4 447,6 159,5 609,1 226,5 71,26  65,25  

16 Malaysia 2.478,8 914,0 291,3 435,5 216,1 195,02  142,84  

17 Pháp 99,0 198,3 106,3 587,3 178,5 134,38  39,22  

18 Canada 6,1 67,7 45,3 85,8 178,5 67,46  62,35  

19 CHLB Đức 74,3 44,9 414,0 397,6 137,7 146,06  126,01  

20 Thụy Sỹ 102,2 54,4 44,7 85,5 110,4 102,23   170,73 

TỔNG 22.757 24.858 35.884 35.466 38.019 27.628,75 30.603,47 
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Năm 2021, đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tƣ tại Việt Nam. Trong đó, 

Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tƣ trên 10,7 tỷ USD, chiếm 34,4% tổng vốn đầu tƣ vào Việt 

Nam, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2020; Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 5 tỷ USD, 

chiếm 15,9% tổng vốn đầu tƣ, tăng 25,4% so với cùng kỳ; Nhật Bản đứng thứ 3 với tổng vốn 

đầu tƣ đăng ký gần 3,9 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tƣ, tăng 64,6% so với cùng kỳ; tiếp 

theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,…[6] (Biểu  ồ trên Hình 1) 

 

Hình 1. Vốn  ầu tư trực tiếp nư c ngoài của Việt Nam theo  ối t c  ầu tư năm 2021 [6] 

Có thể thấy, trong những năm qua, các nƣớc dẫn đầu có số lƣợng vốn đầu tƣ FDI vào Việt 

Nam chủ yếu thuộc khu vực Châu Á nhƣ Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung 

Quốc, Đài Loan,… Số dự án và vốn FDI đăng ký từ các quốc gia này tăng nhanh và luôn chiếm 

tỷ lệ cao (chiếm khoảng 75% tổng vốn FDI). Trong khi đó, các nƣớc phƣơng Tây nơi có nhiều 

NĐT lớn, có công nghệ cao, công nghệ nguồn cũng đang dần dịch chuyển dòng vốn hƣớng tới 

Việt Nam nhƣ: Hà Lan, Hoa Kỳ, Anh, Seychelles, Úc, Pháp, Canada, Đức, Thụy Sỹ nhƣng quy 

mô vốn còn thấp. Các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao (hiện 

mới chỉ thu hút đƣợc trên 100 trong tổng số 500 tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu thế giới).  

Điều này cho thấy mức độ công nghệ trong các dự án FDI tại Việt Nam chƣa cao. Việt 

Nam có thể là nơi “gia công” của các doanh nghiệp ASEAN, Trung Quốc để tận dụng các lợi thế 

do quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam tạo ra, nhất là các lợi thế khi xuất khẩu vào 

thị trƣờng Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản,... từ các Hiệp định thƣơng mại và các liên kết quốc tế giữa 

Việt Nam và các đối tác này. Từ đó có thể gây trở ngại cho Việt Nam khi khối doanh nghiệp FDI 

(phần lớn từ Trung Quốc, ASEAN, Đài Loan, Hàn Quốc...) có thể lấn át các doanh nghiệp Việt 

Nam trong xuất nhập khẩu, làm suy yếu các doanh nghiệp này trong sản xuất kinh doanh. Các dự 

án FDI này không chỉ khiến quá trình CGCN và nâng cao năng suất lao động của Việt Nam 

chậm lại, mà còn có các hệ lụy kèm theo từ việc công nghệ lạc hậu ảnh hƣởng đến môi trƣờng 

sống của Việt Nam (dự án FOMOSA, VEDAN,... là ví dụ điển hình), bất ổn xã hội khi số lƣợng 

lao động Trung Quốc theo các dự án FDI vào Việt Nam làm việc rất cao.  

Theo tờ trình phê duyệt Đề án “Chiến  ược hợp t c  ầu tư nư c ngoài giai  oạn 2021-

2030” đƣợc Bộ KH&ĐT gửi Thủ tƣớng Chính phủ vào ngày 31/8/2020 [7], tỷ trọng dự án đầu 

tƣ nƣớc ngoài sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao còn khiêm tốn và chƣa đƣợc cải thiện 

rõ rệt. Cụ thể, chỉ có 5% doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài có sử dụng CNC, 80% công nghệ trung 
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bình, còn lại 14% là sử dụng công nghệ thấp. Trong khi đó, công nghệ trung bình và công nghệ 

thấp là các công nghệ đã lạc hậu và gây ảnh hƣởng đến ô nhiễm môi trƣờng. Trong đó, theo số 

liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện tại, phần lớn các hợp đồng chuyển giao công nghệ 

đƣợc đăng ký tại cơ quan quản lý về khoa học và công nghệ tập trung vào chuyển giao quy trình 

công nghệ, bí quyết công nghệ (73%) trợ giúp kỹ thuật (77%), đào tạo 71%, trong khi đó chuyển 

giao công nghệ bao gồm đối tƣợng sở hữu công nghiệp chiếm số lƣợng không nhiều, chỉ 13%. 

 Những năm gần đây, Việt Nam đã đạt đƣợc những thành công nhất định trong việc tiếp 

nhận công nghệ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, từng bƣớc nâng cao trình độ công nghệ 

sản xuất trong nƣớc. Chúng ta đã triển khai thành công một số hoạt động CGCN trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin và truyền thông với hai cƣờng quốc lớn là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong lĩnh 

vực công nghệ cao, việc thu hút các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài vào 3 khu công nghệ cao Quốc gia, 

trong đó Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đƣợc kết quả khả quan. Sau 15 năm 

thành lập, đến nay Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 130 dự án đầu tƣ 

với tổng số vốn đăng ký gần 7.000 triệu USD với sự hiện diện của những Tập đoàn hàng đầu thế 

giới trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn nhƣ Intel, Microsoft, 

Nidec, Sanofi, Nipro, Samsung,... . Đặc biệt, việc Samsung đƣa vào hoạt động một trung tâm 

R&D với số VĐT hàng trăm triệu đô la đã khẳng định đƣợc hƣớng đi đúng đắn của Khu công 

nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, hiện đang có hàng trăm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 

công nghệ thông tin (một trong 04 lĩnh vực ƣu tiên theo Luật công nghệ cao) hoạt động trong các 

khu công nghệ thông tin tập trung. Các dự án đầu tƣ từ các tập đoàn đa quốc gia trên là dấu hiệu 

rõ nét cho thấy nƣớc ta đang chuyển dịch từ ngành công nghiệp sản xuất giá trị thấp sang sản 

xuất có giá trị cao hơn. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh dòng vốn FDI đang có 

những khó khăn cũng nhƣ cạnh tranh lớn hiện nay.  

Mặc dù trình độ công nghệ của khu vực FDI thƣờng cao hơn hoặc bằng các thiết bị tiên 

tiến đã có trong nƣớc và tƣơng đƣơng các nƣớc trong khu vực. Hầu hết các doanh nghiệp có vốn 

FDI thƣờng áp dụng phƣơng thức quản lý tiên tiến, đƣợc kết nối và chịu ảnh hƣởng của hệ thống 

quản lý của công ty mẹ. Tuy nhiên, có thể thấy việc mang công nghệ hiện đại vào Việt Nam và 

CGCN là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Do đó nhìn chung tuy có những khởi sắc nhƣng 

CGCN qua hoạt động thu hút vốn FDI vào Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế.  

2.3.  Đ n  giá chung về chuyển giao công nghệ qua hoạt động thu hút vốn FDI tại 

Việt Nam thời gian qua 

2.3.1. Thành công 

Sau hơn 30 năm thu hút vốn, FDI đã góp phần thúc đẩy đổi mới và chuyển giao công nghệ, 

từng bƣớc nâng cao năng lực sản xuất của một số ngành trong nƣớc. Một số thành công cụ thể 

của CGCN qua hoạt động thu hút vốn FDI thời gian qua nhƣ sau: 

Thứ nhất, thông qua FDI, trình độ công nghệ sản xuất trong nƣớc đã đƣợc nâng cao một 

cách rõ rệt so với thời kỳ trƣớc đây. Một số ngành đã tiếp thu đƣợc công nghệ tiên tiến với trình 

độ hiện đại của thế giới nhƣ: bƣu chính - viễn thông, dầu khí, xây dựng, cầu đƣờng… 

Thứ hai, nhiều doanh nghiệp trong nƣớc đã đổi mới hoặc nâng cấp các trang thiết bị đáp 

ứng yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao của nền kinh tế. Cũng từ việc thu hút đƣợc nhiều công 

nghệ mới, tiên tiến mà Việt Nam đã sản xuất ra đƣợc nhiều sản phẩm mới mà trƣớc đây trong 

nƣớc chƣa có. Việc chuyển giao công nghệ từ nƣớc ngoài thông qua FDI đã hạn chế đến mức tối 
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đa việc nhập khẩu nhiều loại hàng hóa thuộc các lĩnh vực: dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng 

mới, hàng điện tử gia dụng, phƣơng tiện giao thông… 

 Thứ ba, các doanh nghiệp FDI đã tạo ra đƣợc nhiều sản phẩm có chất lƣợng cao, với hình 

thức, mẫu mã đẹp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu sản phẩm ra 

nƣớc ngoài nhƣ các sản phẩm điện tử, cơ khí, chế tạo… 

Thứ tư, chuyển giao công nghệ qua các dự án FDI vào Việt Nam thời gian qua đã diễn ra 

ngày càng đa dạng và phong phú. Nhiều công nghệ mới, hiện đại đƣợc du nhập vào nƣớc ta nhất 

là trong các lĩnh vực dầu khí, điện tử, viễn thông, ôtô xe máy... Nhiều ngành nghề, sản phẩm mới 

đƣợc tạo ra với công nghệ hiện đại, chất lƣợng tạo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tăng đáng kể 

năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam. Điều này đã góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nhiều nguồn lực trong nƣớc nhƣ 

lao động, đất đai, tài nguyên đƣợc khai thác và sử dụng tƣơng đối hiệu quả. 

Đi liền với chuyển giao công nghệ là quá trình tiếp nhận kinh nghiệm quản lý tiên tiến trên 

thế giới và đào tạo đƣợc đội ngũ lao động có trình độ cao, có khả năng sử dụng đƣợc các công 

nghệ hiện đại. Ngoài ra, chuyển giao công nghệ còn góp phần giải quyết việc làm cho ngƣời lao 

động, năng lực công nghệ trong nƣớc đƣợc nâng cao. Những thành tựu đạt đƣợc nêu trên đã 

khẳng định chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc đối với thu hút FDI, cũng nhƣ chính 

sách khuyến khích, thu hút công nghệ của nƣớc ngoài để đổi mới công nghệ, góp phần nâng cao 

năng lực công nghệ quốc gia. 

2.3.2. H n chế và nguyên nhân 

Trên thực tế, mức độ CGCN ở Việt Nam qua thu hút vốn FDI trong thời gian qua còn thấp. 

Điều này đƣợc thể hiện trên một số khía cạnh sau đây: 

Thứ nhất, số lƣợng hợp đồng CGCN tại Việt Nam còn rất hạn chế. Theo Hiệp hội doanh 

nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài, các hợp đồng CGCN đều đƣợc thực hiện dƣới dạng chuyển giao từ 

công ty mẹ sang công ty con tại Việt Nam, chƣa có hợp đồng nào chuyển giao từ doanh nghiệp 

FDI sang các doanh nghiệp trong nƣớc.  

Thứ hai, các đối tác đầu tƣ đến từ các quốc gia nắm giữ công nghệ nguồn còn rất ít. Xem 

xét cơ cấu NĐT cho thấy, các dự án của các quốc gia sở hữu công nghệ nguồn nhƣ Mỹ, Nhật 

Bản, EU rất ít trong tổng dự án FDI vào Việt Nam. Về cơ bản, FDI vào Việt Nam vẫn dựa trên 

các lợi thế theo đánh giá của nhà đầu tƣ là lao động rẻ, nhiên liệu rẻ, tài nguyên, thị trƣờng đông, 

tiêu chuẩn về môi trƣờng thấp... Rất ít doanh nghiệp cho rằng tay nghề tốt hay chuỗi cung ứng 

địa phƣơng có năng lực cạnh tranh là thế mạnh của Việt Nam. Việt Nam chƣa thực sự chủ động, 

chọn lọc thu hút các dự án FDI có hàm lƣợng công nghệ cao và kiểm soát chặt chẽ mức độ ô 

nhiễm. Nhiều dự án FDI là ngành sản xuất thô, tính gia công cao, mức độ phát thải lớn, giá trị 

gia tăng thấp, thiếu những ngành công nghiệp mang tính nền tảng nhƣ: công nghiệp hỗ trợ, công 

nghệ cao. Các doanh nghiệp FDI chủ yếu tập trung vào hoạt động gia công, lắp ráp, nguyên vật 

liệu chủ yếu nhập từ nƣớc ngoài nên giá trị gia tăng chƣa cao. 

Thứ ba, mức độ hiện đại và cập nhật của các công nghệ đƣợc chuyển giao vào Việt Nam 

rất thấp. Thực tế, trong nhiều khảo sát ở các doanh nghiệp FDI, kết quả cho thấy nhiều máy móc, 

công nghệ đƣợc nhập vào Việt Nam không phải là công nghệ mới, mà đều đã cũ, thậm chí hết 

khấu hao và lao động Việt Nam chỉ đƣợc giao phụ trách công đoạn đơn giản.  



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |69 

Thứ tư, tỷ lệ nội địa hóa thấp làm hạn chế mức độ CGCN. Tỷ lệ nội địa hóa trong các 

ngành công nghiệp Việt Nam rất thấp gây trở ngại cho quá trình CGCN của các doanh nghiệp 

FDI.  

Thứ năm, khoảng cách công nghệ có tác động ngƣợc chiều đến hiệu ứng lan tỏa công nghệ 

từ FDI đến các doanh nghiệp sản xuất trong nƣớc [9]. Khoảng cách công nghệ càng lớn thì càng 

cản trở doanh nghiệp trong nƣớc tiếp cận và bắt chƣớc các kỹ thuật, công nghệ mới từ FDI, từ đó 

làm hạn chế khả năng hấp thụ lan tỏa công nghệ từ FDI. Mặc dù chất lƣợng công nghệ của doanh 

nghiệp FDI tại Việt Nam là khá thấp nhƣng mặt bằng công nghệ chung của khối FDI vẫn cao 

hơn hoặc bằng công nghệ tiên tiến đã có trong nƣớc. Sự tồn tại khoảng cách công nghệ lớn với 

doanh nghiệp trong nƣớc đƣợc xem là một rào cản quan trọng, nhất là đối với các doanh nghiệp 

trong nƣớc có trình độ công nghệ sản xuất lạc hậu, khiến cho hiệu ứng lan tỏa công nghệ từ FDI 

không diễn ra với quy mô lớn nhƣ mong đợi. Do vậy, để tối đa hóa hiệu ứng lan tỏa công nghệ 

tích cực từ FDI thì cần chú trọng các giải pháp rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa doanh 

nghiệp trong nƣớc và doanh nghiệp FDI.  

Một số nguyên nhân của tình trạng trên như sau: 

Thứ nhất, công nghệ mà các doanh nghiệp FDI đƣa vào Việt Nam tuy cao hơn mức Việt 

Nam có, nhƣng phần lớn là các công nghệ trung bình, hoặc trung bình tiên tiến so với các nƣớc 

trong khu vực (trừ một số các dự án có quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử - viễn thông, thiết 

bị tin học...). Đây cũng là các công nghệ đƣa vào Việt Nam theo lợi ích của nhà đầu tƣ, không 

theo nhu cầu đổi mới công nghệ do Việt Nam chủ động đƣa ra hoặc đòi hỏi. Mặt khác, công tác 

thẩm định, quản lý công nghệ FDI đƣa vào Việt Nam chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, sự liên kết 

trong quản lý công nghệ FDI nhập khẩu, vận hành giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc chƣa đƣợc 

chặt chẽ. Chƣa nhận thức rõ rằng: nhà đầu tƣ thƣờng chú trọng hàng đầu đến lợi ích đầu tƣ, đầu 

tƣ để sinh lời, nên tìm cách bỏ qua các quy định về bảo vệ môi trƣờng trong nhập khẩu và vận 

hành công nghệ, thiết bị do chính họ đƣa vào. Bên cạnh đó, chính quyền một số tỉnh, thành phố 

và ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp chƣa chú ý nâng cao năng lực thẩm định để lựa 

chọn dự án FDI công nghệ cao, hiện đại gắn với CGCN nhằm thực hiện có hiệu quả tái cấu trúc 

nền kinh tế theo mô hình tăng trƣởng mới. Không ít trƣờng hợp do dễ dãi trong việc thẩm tra 

năng lực nhà đầu tƣ, nên đã nhập khẩu máy móc, thiết bị qua sử dụng, lạc hậu, đã bị thải loại ở 

nƣớc ngoài. 

Thứ hai, Việt Nam đã có định hƣớng chung về thu hút công nghệ cao, song lại chƣa có 

định hƣớng chi tiết (hay kế hoạch chi tiết) cho từng ngành nghề, trên cơ sở xây dựng đƣợc các 

danh mục dự án công nghệ cao. Các dự án FDI công nghệ cao cần thu hút thì đƣợc sắp xếp theo 

thứ tự ƣu tiên (nhƣ ƣu tiên 1, ƣu tiên 2... theo từng ngành nghề), do vậy chƣa có đƣợc các giải 

pháp cụ thể để thu hút FDI công nghệ cao cho từng ngành và lĩnh vực, nên cũng chƣa tiếp cận 

đƣợc với các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tiềm năng có công nghệ cao tƣơng ứng.  

Thứ ba, việc tiếp thu FDI công nghệ cao còn yếu, thể hiện qua việc chúng ta chƣa chủ 

động đào tạo, bố trí cán bộ và công nhân kỹ thuật trẻ vào làm việc tại các doanh nghiệp FDI 

công nghệ cao, để lực lƣợng này có thể từng bƣớc tiếp nhận, vận hành và làm chủ đƣợc công 

nghệ, áp dụng vào thực tiễn Việt Nam sau này. Ngƣợc lại, đầu tƣ cho hoạt động R&D của các 

doanh nghiệp FDI còn ít, mới chỉ ở mức công nghệ nhỏ, đơn giản..., hoặc để cải tiến phù hợp với 

điều kiện của Việt Nam, do vậy việc học hỏi công nghệ thông qua FDI nhìn chung chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu. 
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Thứ tư, chƣơng trình đào tạo kỹ thuật ở các cơ sở dạy nghề vẫn còn nặng về lý thuyết, ít 

điều kiện thực hành, nên ngƣời lao động cũng nhƣ cán bộ quản lý khi đƣợc tiếp xúc với công 

nghệ mới khó vận hành, tiếp thu, không đáp ứng đƣợc đòi hỏi tuyển dụng của các doanh nghiệp 

FDI công nghệ cao. Đó là chƣa kể lƣợng công nhân có tay nghề cao, đƣợc đào tạo bài bản không 

đủ cung cấp cho các doanh nghiệp FDI công nghệ cao có quy mô lớn. 

Thứ năm, hoạt động liên kết sản xuất sản phẩm công nghệ cao giữa các doanh nghiệp FDI 

với các doanh nghiệp Việt Nam hầu nhƣ chƣa có [10]. Nguyên nhân xuất phát từ hỗ trợ của Nhà 

nƣớc cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất 

còn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu và tổ chức thực hiện định hƣớng, chƣơng trình phát triển công 

nghệ cao còn yếu. 

2.4.  Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ qua hoạt 

động thu hút vốn FDI của Việt Nam 

 Trong bối cảnh dòng vốn FDI ngày càng hạn hẹp, sự cạnh tranh trên toàn cầu ngày càng 

gay gắt buộc Việt Nam phải có cơ chế lựa chọn, nhắm mục tiêu một cách chính xác để đạt hiệu 

quả tối đa. Để có thể tiếp nhận đƣợc CGCN một cách hiệu quả từ các doanh nghiệp FDI, cần 

thực hiện các giải pháp mang tính tổng thể sau đây:  

Thứ nhất, Việt Nam cần tạo môi trƣờng pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hoạt động CGCN, 

nhất là cơ chế bắt buộc đăng ký CGCN từ nƣớc ngoài vào Việt Nam, tăng cƣờng kiểm soát và 

xây dựng chiến lƣợc nhập khẩu công nghệ phù hợp để hạn chế tình trạng chuyển giá, gian lận và 

tiếp nhận công nghệ không thân thiện với môi trƣờng.  

Thứ hai, cần tập trung đánh giá, xem xét kỹ từng công đoạn trong chu trình đầu tƣ - kinh 

doanh của FDI tại Việt Nam (từ xúc tiến đầu tƣ, thẩm định cấp phép, quản lý sau cấp phép) để 

tìm hiểu nguyên nhân cụ thể ở từng khâu còn có các tồn tại nhƣ mất cân đối trong tỷ lệ những 

nhà đầu tƣ tiềm năng, cấp phép chƣa phù hợp quy hoạch, dự án chậm triển khai (dự án treo), gây 

ô nhiễm môi trƣờng, doanh nghiệp bỏ trốn, qua đó đƣa ra các giải pháp để các doanh nghiệp FDI 

có lộ trình CGCN.  

Thứ ba, cần đổi mới thể chế, thay thế chính sách ƣu đãi dựa trên lợi nhuận bằng chính sách 

ƣu đãi dựa trên hiệu quả. Đồng thời xem xét lại toàn bộ khung chính sách ƣu đãi đầu tƣ hiện tại 

và tái thiết lập sự cân bằng giữa các chính sách ƣu đãi dựa trên lợi nhuận với ƣu đãi dựa trên hiệu 

quả và đổi mới mô hình tăng trƣởng. Theo đó, cần chuyển các quy định tƣơng ứng về ƣu đãi từ 

Luật Đầu tƣ, Luật Đất đai sang Luật Thuế và Luật Hải quan, Luật CGCN... với sự hỗ trợ của một 

hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả. Hiện nay, Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào chính 

sách miễn thuế có thời hạn, miễn thuế có thời hạn một phần cũng nhƣ các chế độ thuế suất ƣu đãi 

và miễn thuế nhập khẩu để thu hút đầu tƣ FDI. Tuy nhiên, cơ chế này chƣa phải là phù hợp để 

Việt Nam đẩy mạnh thu hút FDI mang tính đổi mới sáng tạo và sử dụng công nghệ tiên tiến, đòi 

hỏi lao động có tay nghề cao, có thu nhập cao hơn và thúc đẩy đổi mới và năng lực kinh doanh.  

Thứ tư, cần đƣa ra một thể chế và chính sách để thu hút các doanh nghiệp FDI phù hợp với 

các mục tiêu, các lĩnh vực, các sản phẩm mà Việt Nam cần ƣu tiên phát triển, loại hình đầu tƣ mà 

Việt Nam cần trong tƣơng lai. Nhờ đó, có thể tăng tối đa hiệu ứng lan toả và giá trị gia tăng của 

FDI. Chúng ta cần xác định rõ định hƣớng, quy hoạch phát triển thu hút FDI trong giai đoạn tới 

gắn với quy hoạch phát triển ngành, từng địa phƣơng, các khu kinh tế, khu công nghiệp hiện có, 

các đặc khu kinh tế dự kiến đƣợc thành lập. Theo đó, cần xây dựng các dự án gọi vốn FDI cụ thể 
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của từng ngành, địa phƣơng, khu kinh tế, trên cơ sở đó có giải pháp tiếp cận các nhà đầu tƣ tiềm 

năng mà Việt Nam cần. Không nên chỉ chờ nhà đầu tƣ vào, trình hồ sơ và xem xét hồ sơ của họ, 

mà cần lựa chọn nhà đầu tƣ để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, tốc độ phát triển kinh tế, xây 

dựng đƣợc nền kinh tế tự cƣờng với sự liên kết chặt chẽ của các doanh nghiệp Việt với các 

doanh nghiệp FDI.  

Thứ năm, xây dựng các chính sách, các quy định khuyến khích đối tác FDI liên doanh, liên 

kết với doanh nghiệp trong nƣớc cũng là biện pháp cần cân nhắc. Việt Nam cần xây dựng thí 

điểm vài khu công nghiệp sinh thái hƣớng tới chỉ thu hút các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 

nội địa cùng ngành, cùng lĩnh vực và có liên kết, hỗ trợ nhau phát triển. Những khu công nghiệp 

sinh thái này sẽ khuếch tán trực tiếp hoặc gián tiếp cho các công ty trong nƣớc...  

Thứ sáu, Việt Nam cần gắn hoạt động CGCN với việc nâng cao năng lực công nghệ, phát 

triển giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh sự phát triển khu vực kinh tế tƣ nhân nhằm phục vụ cho việc 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ. Việc hỗ trợ doanh 

nghiệp tiếp cận công nghệ cần đƣợc thực hiện đồng bộ, tƣơng thích và có lộ trình, phù hợp với 

mục tiêu phát triển kinh tế, khoa học và công nghệ từng giai đoạn.  

3. KẾT LUẬN 

Đầu tƣ nƣớc ngoài hiện là nguồn vốn bổ sung quan trọng và là một kênh CGCN hiệu quả 

nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Tuy nhiên thực tế cho 

thấy, các dự án FDI hiện nay chủ yếu tập trung vào lắp ráp, gia công, tỷ lệ nội địa hoá thấp, giá 

trị tạo ra tại Việt Nam không cao, sự lan toả công nghệ từ DN FDI sang DN trong nƣớc còn hạn 

chế, chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nƣớc trong giai đoạn tới, vì thế mục tiêu về CGCN 

trong thời gian qua chƣa đạt đƣợc nhƣ mong đợi. Do đó, để có thể tiếp nhận đƣợc CGCN một 

cách hiệu quả từ các doanh nghiệp FDI, cần thực hiện các giải pháp mang tính tổng thể nhƣ: tạo 

môi trƣờng pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hoạt động CGCN; đƣa ra một thể chế và chính sách để 

thu hút các doanh nghiệp FDI phù hợp với các mục tiêu, các lĩnh vực, các sản phẩm mà Việt 

Nam cần ƣu tiên phát triển, loại hình đầu tƣ mà Việt Nam cần trong tƣơng lai; xây dựng các 

chính sách, các quy định khuyến khích đối tác FDI liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong 

nƣớc cũng là biện pháp cần cân nhắc; gắn hoạt động CGCN với việc nâng cao năng lực công 

nghệ, phát triển giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh sự phát triển khu vực kinh tế tƣ nhân nhằm phục vụ 

cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và công nghệ… 
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Tóm tắt:  

Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến 

năm 2030 Việt Nam là nƣớc đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình 

cao, đến năm 2045 trở thành nƣớc phát triển, thu nhập cao. Trong đó, khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo là một nội dung quan trọng trong các đột phá chiến lƣợc và đƣợc xác 

định là động lực chính để tăng trƣởng kinh tế. Từ thực tiễn hoạt động khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trong thời gian qua và yêu cầu cấp thiết của công 

cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, việc thúc đẩy sự phát triển 

của KHCN&ĐMST có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bài viết này tác giả trên cơ sở khái 

quát những mặt thành tựu và hạn chế của KHCN&ĐMST ở Việt Nam để trình bày một số 

giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển KHCN&ĐMST trong giai đoạn tới.  

Từ khóa:  

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giải pháp, Việt Nam 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

KHCN&ĐMST có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã 

hội của quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đã trở 

thành một xu hƣớng của thời đại, thì Việt Nam cần phải chuyển đổi mô hình tăng trƣởng cũ sang 

mô hình dựa trên KHCN&ĐMST. Có nhƣ vậy mới có thể nâng cao năng suất và năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế để phát triển đất nƣớc nhanh, bền vững, độc lập, tự chủ, sớm ngang tầm với 

các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng này, 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến 

năm 2030 Việt Nam là nƣớc đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, 

đến năm 2045 trở thành nƣớc phát triển, thu nhập cao [3].  

Từ thực tiễn hoạt động KHCN&ĐMST tạo sau 35 năm đổi mới đất nƣớc, Việt Nam đã có 

sự chuyển biến tích cực với nhiều thành tựu trong nghiên cứu cũng nhƣ ứng dụng vào sản xuất 

và đời sống ngƣời dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả của tất cả các ngành, 

các lĩnh vực.  

Tuy nhiên, để KHCN&ĐMST thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong 

giai đoạn tiếp theo thì vẫn còn nhiều vấn đề cần đƣợc quan tâm, giải quyết. Trƣớc thực trạng này 

cùng với yêu cầu cấp thiết của công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 

việc thúc đẩy sự phát triển của KHCN&ĐMST có ý nghĩa cấp bách.  
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2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1.  Vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển 

củ  đất nƣớc 

2.1.1. Trong lĩ   vực chính tr  

KHCN có vai trò cung cấp các luận cứ sâu sắc và kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh 

đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng chính trị của 

Đảng, khẳng định con đƣờng đi lên Chủ nghĩa xã hội của đất nƣớc; đổi mới đồng bộ thể chế kinh 

tế, chính trị và xã hội; đóng góp thiết thực trong việc bảo đảm sự ổn định chính trị của đất nƣớc 

trong điều kiện mới và đề xuất các chủ trƣơng, chính sách lớn để đất nƣớc.  

2.1.2. Trong lĩ   vực kinh tế 

Thứ nhất, KHCN&ĐMST là yếu tố quyết định thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế trong dài hạn. 

Khác với các yếu tố đầu vào nhƣ vốn, lao động và tài nguyên là có giới hạn, nguồn lực 

KHCN&ĐMST dƣờng nhƣ không có giới hạn, nguồn lực này khi trao cho ngƣời khác sử dụng, 

chủ thể sở hữu vẫn không mất đi quyền sử dụng nguồn lực đó, và càng có nhiều ngƣời sử dụng 

thì chi phí để tạo ra nguồn lực đó càng tiến gần tới không.  

Thứ hai, KHCN&ĐMST là chìa khóa chuyển đổi mô hình tăng trƣởng kinh tế từ chiều 

rộng sang chiều sâu. KHCN&ĐMST là phƣơng tiện để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực 

khác. Với nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, KHCN&ĐMST làm cho việc phát hiện, khai thác 

trở nên dễ dàng hơn, tăng hiệu quả sử dụng, tìm ra nhiều nguồn năng lƣợng mới thay thế cho cho 

nguồn năng lƣợng truyền thống đang bị cạn kiệt dần. Với nguồn lực lao động: KHCN&ĐMST 

làm thay đổi căn bản phƣơng thức lao động của con ngƣời, chuyển từ lao động thể lực (chân tay, 

giản đơn) sang lao động trí lực (lao động có chuyên môn kỹ thuật, lao động phức tạp), giúp năng 

suất lao động tăng lên nhiều lần. Với nguồn lực vốn: thông qua quá trình hiện đại hóa các tổ 

chức trung gian tài chính, các hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt là cuộc cách mạng số đã và sẽ 

làm cho các giao dịch ngân hàng trở nên nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi, an toàn, chính xác, thúc 

đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Thứ ba, KHCN&ĐMST thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng sức cạnh tranh cho hàng 

hóa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thị trƣờng. KHCN phát triển mạnh mẽ không những đẩy 

nhanh tốc độ phát triển của các ngành mà đồng thời còn làm cho hoạt động phân công lao động 

trong xã hội ngày một sâu sắc hơn, từ đó dẫn đến hệ quả của việc phân chia ngành kinh tế thành 

nhiều ngành nhỏ, có nhiều ngành nghề mới xuất hiện cùng với nhiều lĩnh vực kinh tế mới. Kết 

quả cuối cùng là giúp làm cho nền cơ cấu kinh tế đƣợc thay đổi theo chiều hƣớng tích cực.  

2.1.3. Trong lĩ   vực xã h i – nhân vă  

KHCN đã phát triển hệ thống lý luận mới về vai trò của văn hóa, lịch sử, con ngƣời và các 

nhân tố tạo nên sự phát triển bền vững. Những thành tựu của nó tác động vào quá trình thay đổi 

nhận thức và hành vi, bồi đắp trí tuệ của con ngƣời Việt Nam trong xã hội hiện đại; định hƣớng 

bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa của dân tộc, góp phần xây dựng các nền tảng của một xã 

hội văn minh và hội nhập với thế giới. 
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2.1.4. Trong lĩ   vực khoa h c tự nhiên 

Các nghiên cứu cơ bản định hƣớng ứng dụng đã tạo ra nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực 

hóa học, cơ học, khoa học thông tin và máy tính, sinh học nông nghiệp, y sinh dƣợc học; nhiều 

nhà khoa học trẻ Việt Nam đã nhận đƣợc các giải thƣởng khoa học danh giá trong nƣớc và quốc 

tế. Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trƣờng đã góp phần nâng cao năng lực 

dự báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Nghiên cứu 

cơ bản trong khoa học tự nhiên có đóng góp rất quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực trình độ cao, đặc biệt là bậc sau đại học; gia cố nền tảng, năng lực nghiên cứu và đội 

ngũ cán bộ khoa học tài năng trong các trƣờng đại học, viện nghiên cứu. 

2.1.5. Trong lĩ   vực b o v  và c ă  sóc s c khỏe c ng đ ng 

Nhiều công nghệ và kỹ thuật tiên tiến đã đƣợc áp dụng trong chẩn đoán và điều trị, giúp 

nâng cao rõ rệt chất lƣợng dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm chi phí cho ngƣời dân và xã hội. Việt 

Nam nằm trong tốp 3 nƣớc ASEAN và 43 nƣớc trên thế giới tự sản xuất đƣợc vắc xin, rất thành 

công trong công tác phòng ngừa và thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; làm chủ đƣợc 

các kỹ thuật và công nghệ y học hiện đại ở trình độ cao nhƣ ghép tạng và đa tạng, thụ tinh nhân 

tạo, ứng dụng tế bào gốc và kỹ thuật sinh học phân tử,… Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, 

chúng ta đã kịp thời đặt hàng nghiên cứu, thiết kế, sản xuất robot, máy thở, phác đồ điều trị và 

kháng thể đơn dòng để sản xuất thuốc đặc hiệu điều trị ngƣời lây nhiễm. Đây là một trong những 

nguyên nhân quan trọng hàng đầu giúp Việt Nam kiểm soát và khống chế dịch bệnh, là minh 

chứng rõ nhất cho hiệu quả của sự đầu tƣ kiên trì và chiến lƣợc cho tiềm lực KHCN nƣớc nhà 

trong nhiều năm qua. 

2.1.6. Trong lĩ   vực quốc phòng và an ninh quốc gia 

Có ý nghĩa trong hoạt động thiết kế, chế tạo mới và cải tiến đƣợc nhiều loại vũ khí, trang 

thiết bị kỹ thuật công nghệ cao; xây dựng đƣợc các hệ thống giám sát và kiểm soát an toàn, an 

ninh thông tin trên không gian mạng. Đa số vũ khí trang bị kỹ thuật của Tổng cục Công nghiệp 

Quốc phòng là kết quả nghiên cứu trong nƣớc, đáp ứng các yêu cầu tác chiến. 

2.2.  Thực trạng sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của  

Việt Nam trong thời gian qua 

2.2.1. Những thành tựu đ t đ  c  

Thứ nhất, có những  ư c tiến   ng  ể trong bảng xếp hạng chỉ số ĐMST toàn cầu 

Theo công bố của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2019, xếp hạng chỉ số ĐMST toàn 

cầu của Việt Nam tiếp tục cải thiện lên vị trí thứ 42/129 nền kinh tế, tăng 3 bậc so với năm 2018, 

tăng 17 bậc so với năm 2016 và 34 bậc so với năm 2012. Sang năm 2021 Việt Nam lại tiếp tục 

thăng hạng, xếp thứ 44/132 quốc gia và nền kinh tế, Việt Nam nằm trong số 50 nền kinh tế GII 

có tiến bộ đáng kể nhất trong xếp hạng đổi mới sáng tạo theo thời gian [6]. 

Cùng với Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Philippines, Việt Nam có tiềm năng thực sự 

để thay đổi cục diện ĐMST toàn cầu trong những năm tới. Đó là chìa khóa để các quốc gia khác 

học hỏi từ các quốc gia nhƣ Việt Nam và tham gia nhóm các quốc gia liên tục đi lên về ĐMST. 

Việt Nam cũng là 1 trong 4 quốc gia có thu nhập trung bình đƣợc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 

đánh giá là đang bắt kịp đà tăng chỉ số ĐMST của thế giới [6].  
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Kết quả trên đã đƣa Việt Nam lên xếp thứ nhất trong 31 quốc gia có thu nhập trung bình 

thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN (sau Singapore và Malaysia). Chỉ số liên quan đến đầu vào và 

đầu ra của KHCN&ĐMST, trong đó các chỉ số “đầu vào” của Việt Nam năm 2021 là 60, tăng 2 

bậc so với năm 2020 [7]. 

Thứ hai, tiềm lực và trình  ộ KHCN  ược nâng lên rõ rệt 

Giai đoạn 2011-2020, năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,5% (2011-2015) lên 

45,7% (2016-2020), tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng 

hóa xuất khẩu đạt 50% năm 2020. Ba khu công nghệ cao quốc gia là Hòa Lạc, TP Hồ Chí Minh 

và Đà N ng đã thu hút hàng trăm dự án đầu tƣ với số vốn hàng chục tỷ USD [8]. 

Nguồn lực tài chính từ xã hội cho KHCN gia tăng, thể hiện qua tỷ trọng đầu tƣ giữa Nhà 

nƣớc và doanh nghiệp là 52/48 so với tỷ lệ 70/30 của 5 năm trƣớc đó. Vai trò của doanh nghiệp 

trong chuỗi hoạt động nghiên cứu và ĐMST ngày càng trở nên quan trọng [8]. Thị trƣờng công 

nghệ ngày càng phát triển, cả nƣớc hiện có 15 sàn giao dịch công nghệ, 9 cơ sở ƣơm tạo công 

nghệ cao và ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, hơn 50 cơ sở ƣơm tạo và doanh nghiệp thúc 

đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 186 tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp và mạng lƣới các 

trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN trên toàn quốc [8]. 

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - 

xã hội, hoạt động KHCN&ĐMST của Việt Nam vẫn đạt đƣợc những thành tựu vô cùng quan 

trọng, Bộ KH&CN đã công bố 895 tiêu chuẩn quốc gia, tăng 127% so với năm 2019; thẩm định 

148 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng (tăng 60% so với năm 2019); 

cơ chế hậu kiểm đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí 892 tỷ đồng. Cùng với đó, đã xử lý 

69.971 đơn đăng ký xác nhận quyền sở hữu công nghiệp (tăng 8,3% so với năm 2019); cấp văn 

bằng bảo hộ cho 47.168 đối tƣợng sở hữu công nghiệp (tăng 15,6% so với năm 2019) [8]. 

Những đổi mới mạnh mẽ về cơ chế, chính sách đã góp phần nâng cao tiềm lực và trình độ 

KHCN của cả nƣớc. Đến nay, cả nƣớc có 687 tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, 236 trƣờng đại học, 3 khu công nghệ cao quốc gia, 13 khu công nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, 8 khu công nghệ thông tin tập trung và gần 67.000 cán bộ nghiên cứu. Các viện nghiên 

cứu công nghệ công nghiệp theo mô hình tiên tiến của thế giới ở khu vực công lập và tƣ nhân 

đƣợc hình thành [8]. Hạ tầng nghiên cứu một số lĩnh vực nhƣ công nghệ sinh học, hóa dầu, vật 

liệu, năng lƣợng, tự động hóa, nano, công nghệ tính toán, y học đƣợc đầu tƣ tăng cƣờng. Nguồn 

lực thông tin, nền tảng Tri thức Việt số hóa đƣợc đầu tƣ, kết nối và chia sẻ trong cộng đồng. Thị 

trƣờng công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển sôi động, hệ thống sở hữu trí tuệ 

và tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng ngày càng hoàn thiện, tạo môi trƣờng thuận lợi cho doanh 

nghiệp, khuyến khích sự ra đời của hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng 

tăng trƣởng. 

2.2.2. Những mặt h n chế 

Mặc dù KHCN&ĐMST đã đạt đƣợc nhiều kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn vừa qua, 

tuy nhiên hoạt động lĩnh vực quan trọng này vẫn còn một số hạn chế, bất cập: 

Một là, KHCN&ĐMST chƣa thực sự trở thành động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế 

- xã hội, cho tăng trƣởng, cơ cấu lại nền kinh tế và tăng năng suất lao động xã hội. Nhiều quy 

hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phƣơng chƣa dựa trên cơ sở khoa học chuyên 
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sâu, dẫn đến đầu tƣ dàn trải, thiếu tính khả thi. Một số nhiệm vụ nghiên cứu chƣa bám sát yêu 

cầu sản xuất và đời sống. 

Hai là, trình độ KHCN quốc gia nhìn chung còn khoảng cách so với nhóm đầu khu vực 

Đông Nam Á. Trừ một số lĩnh vực có tốc độ đổi mới công nghệ khá nhanh, nhƣ công nghệ thông 

tin - viễn thông, dầu khí, hàng không, tài chính - ngân hàng, ... nhiều doanh nghiệp trong lĩnh 

vực sản xuất vẫn đang sử dụng công nghệ lạc hậu so với mức trung bình của thế giới. Năng lực 

hấp thụ và đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong nƣớc còn hạn chế. Năng 

lực nghiên cứu ứng dụng của các cơ sở giáo dục đại học còn khiêm tốn. 

Ba là, hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách còn thiếu đồng bộ, chƣa thực sự tạo động lực 

cho phát triển KHCN&ĐMST, cho việc ứng dụng các kết quả này vào sản xuất, nhất là các chính 

sách đầu tƣ, thuế, đấu thầu ... Cơ chế, chính sách chƣa tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm 

KHCN trong nƣớc và nƣớc ngoài đƣợc trao đổi, mua bán trên thị trƣờng. Còn thiếu những cơ 

chế, chính sách thực sự khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ đổi mới, nhập khẩu công nghệ, nhất 

là đối với những ngành, lĩnh vực chủ lực, mũi nhọn để nhanh chóng ứng dụng vào sản xuất, kinh 

doanh tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Các trung tâm dịch vụ KHCN chƣa thực sự 

phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy dịch vụ môi giới, chuyển giao, tƣ vấn, đánh giá, định giá, 

thẩm định, giám định công nghệ. 

Bốn là, ngân sách dành cho đầu tƣ phát triển KHCN&ĐMST còn hạn chế: đầu tƣ để phát 

triển KH&CN tuy đã có nhiều chuyển biến, đƣợc chú trọng nhƣng mới chỉ đạt dƣới 2% tổng chi 

ngân sách nhà nƣớc - một con số còn hạn chế so với nhu cầu của hoạt động KH&CN, tỷ lệ chi 

cho KH&CN trên GDP chƣa tƣơng xứng với tốc độ phát triển kinh tế của đất nƣớc. Các nƣớc 

tiên tiến đầu tƣ cho phát triển KH&CN, đặc biệt là nghiên cứu các sản phẩm khoa học ứng dụng 

luôn đạt từ 3-5% ngân sách. Sự chênh lệch về vốn đầu tƣ cho KH&CN thực sự là một thách thức 

lớn cho năng suất lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, đầu tƣ cho hoạt động nghiên cứu và phát 

triển của Việt Nam còn thấp. Năm 2018, kinh phí hoạt động nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam 

chỉ ở khoảng 0,4% GDP so với con số 3,4% của Nhật Bản; 2,2% của Singapore và 2,1% của 

Trung Quốc [8]. 

Năm  à, Thị trƣờng KHCN phát triển còn chậm, ít tổ chức trung gian có uy tín, kinh 

nghiệm trong hoạt động kết nối cung - cầu. Cơ chế, chính sách chƣa tạo điều kiện thuận lợi tối đa 

cho các sản phẩm KHCN trong nƣớc và nƣớc ngoài đƣợc trao đổi, mua bán trên thị trƣờng. Còn 

thiếu chính sách thực sự khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ, nhất là đối với những 

ngành, lĩnh vực chủ lực, mũi nhọn để nhanh chóng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh tạo ra sản 

phẩm mới có giá trị gia tăng cao. 

Sáu là, về nhân lực KHCN, đội ngũ cán bộ KHCN tuy gia tăng về số lƣợng nhƣng thiếu 

các chuyên gia giỏi đầu ngành trong nhiều lĩnh vực tiên phong, thiếu các tập thể khoa học mạnh, 

các chuyên gia đầu ngành có khả năng dẫn dắt các hƣớng nghiên cứu mới hoặc chỉ đạo triển khai 

các nhiệm vụ quốc gia ở trình độ quốc tế. Hiệu quả hoạt động của các tổ chức KHCN công lập 

chƣa cao. Các công trình nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, có đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội còn ít; KHCN chƣa thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Bảy là, cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị cho hoạt động KHCN&ĐMST còn thiếu và 

chƣa đồng bộ. Ở một số địa phƣơng, ngân sách đầu tƣ phát triển cho KHCN&ĐMST chƣa đƣợc 

phân bổ, sử dụng đúng mục đích; máy móc, trang thiết bị của các trung tâm ứng dụng tiến bộ 

KHCN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng còn nghèo nàn và lạc hậu, chƣa đƣợc 

đầu tƣ, mua sắm kịp thời và đồng bộ.  
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Tám là, hệ thống ĐMST quốc gia ở Việt Nam đang trong quá trình hình thành, các thành 

tố và các mối quan hệ giữa các thành tố trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia đang từng 

bƣớc đƣợc hoàn thiện và còn mờ nhạt. Hoạt động nghiên cứu và phát triển trong khu vực doanh 

nghiệp còn hạn chế. Năng lực áp dụng và hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp còn rất thấp. Hoạt 

động đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học còn thiếu sự gắn kết với nghiên cứu khoa học và 

với doanh nghiệp. Chƣa thiết kế đƣợc nhiều nhiệm vụ KHCN có tầm vóc và phạm vi tác động 

sâu rộng liên ngành, do đó mục tiêu cụ thể của một số chƣơng trình KHCN chƣa đƣợc nhƣ kỳ 

vọng, chƣa tạo đƣợc sản phẩm KHCN thực sự mang tính đột phá. 

2.3.  C c n óm địn   ƣớng và giải p  p t úc đẩy sự phát triển khoa học công 

nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt N m tron   i i đoạn tới 

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý và tập trung nguồn lực  ể thực hiện nội  ung  ột phá 

chiến  ược về khoa học - công nghệ và   i m i sáng tạo theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Thực hiện tốt vai trò điều phối của Bộ KH&CN cùng với các bộ, ngành, địa phƣơng trong 

quản lý, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và đặc 

biệt là trong doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo động lực nâng cao năng suất, chất lƣợng và hiệu 

quả của nền kinh tế. 

Triển khai áp dụng khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong một số dự án khoa học - công nghệ cụ 

thể hoặc một số nhóm đối tƣợng đặc thù, nhƣ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, viện nghiên 

cứu, trƣờng đại học... 

Bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách nhà nƣớc tối thiểu 2%, phân bổ và sử dụng có hiệu quả và 

trọng tâm nguồn lực ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng 

tạo. Khuyến khích nhiều doanh nghiệp thành lập và tăng quy mô các quỹ phát triển KHCN, sử 

dụng quỹ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ. Thúc đẩy, khuyến khích 

khu vực tƣ nhân và doanh nghiệp đầu tƣ mạnh mẽ cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống   i m i sáng tạo quốc gia, trong  ó  oanh nghiệp  óng vai 

trò trung tâm, c c cơ sở giáo dục  ại học là các chủ thể nghiên cứu mạnh 

Đối với doanh nghiệp: Rà soát, sửa đổi các quy định về xét duyệt nhiệm vụ KHCN theo 

hƣớng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và 

ứng dụng kết quả nhiệm vụ KHCN vào sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai các chính sách 

để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, biến khởi nghiệp sáng tạo là một 

trong những động lực đột phá cho đổi mới mô hình tăng trƣởng. Xây dựng và phát triển các 

trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia trƣớc mắt là tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà N ng và 

Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cƣờng liên kết các mạng lƣới đổi mới sáng tạo trong và ngoài 

nƣớc. Có chính sách thúc đẩy khu vực tƣ nhân, cá nhân và các doanh nghiệp lớn đầu tƣ mạo 

hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng cơ chế hợp tác công - tƣ trong đầu tƣ mạo hiểm cho 

KHCN&ĐMST. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ, tổng thể các giải pháp nâng cao năng suất lao 

động, chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp thông qua các hoạt động hỗ trợ về đổi 

mới, chuyển giao, ứng dụng và làm chủ công nghệ, tiêu chuẩn - đo lƣờng - chất lƣợng, khai thác 

sáng chế và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, thông tin về KHCN. 
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Đối với các viện nghiên cứu, trƣờng đại học: Có chính sách khuyến khích chuyển dịch, 

liên thông nguồn nhân lực trình độ cao giữa các viện nghiên cứu, trƣờng đại học và khu vực 

doanh nghiệp. Nghiên cứu xây dựng các quy định phù hợp để giảng viên, cán bộ nghiên cứu ở 

các cơ sở giáo dục đại học dành thời gian nhất định trong năm thực hiện công tác nghiên cứu, cải 

tiến, đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế ƣu tiên tăng cƣờng tiềm lực, hỗ trợ 

cho các nhóm nghiên cứu mạnh tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tham gia 

thực hiện nhiệm vụ trong các chƣơng trình khoa học - công nghệ cấp quốc gia, tham dự các hội 

thảo, hội nghị quốc tế, công bố quốc tế. Xây dựng và thực hiện chƣơng trình phát hiện và bồi 

dƣỡng các nhóm nghiên cứu trẻ tiềm năng, ƣơm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trong các cơ sở giáo dục đại học. Xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong nghiên cứu khoa 

học phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Thứ ba, tập trung xây dựng năng  ực công nghệ cốt  õi, thúc  ẩy năng suất, chất  ượng, tận 

dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Triển khai hiệu quả và đồng bộ, có trọng điểm các chƣơng trình KHCN cấp quốc gia và có 

sự cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025, trong đó doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm, phục vụ 

thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng, tổ chức thực hiện 1 - 2 chƣơng 

trình, dự án phát triển công nghệ lớn, có tầm vóc, với sự tham gia của cả khu vực công và tƣ, có 

cơ chế thu hút đa dạng nguồn lực (vốn đầu tƣ phát triển, sự nghiệp KHCN, sự nghiệp kinh tế, 

nguồn lực từ doanh nghiệp,...) để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tƣ nguồn lực 

để tổ chức triển khai thực hiện chiến lƣợc về trí tuệ nhân tạo (AI), chiến lƣợc vũ trụ. Phát triển 

Khu công nghệ cao Hòa Lạc thành trung tâm hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, gắn 

kết với hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) để nghiên 

cứu, thử nghiệm, phát triển công nghệ tiên tiến. 

Thứ tư, sửa   i, hoàn thiện chính s ch tài chính, quy  ịnh quản lý nhiệm vụ khoa học - 

công nghệ  ể thúc  ẩy khoa học - công nghệ và   i m i sáng tạo. 

Tiếp tục tháo gỡ rào cản, vƣớng mắc từ quy định sử dụng quỹ phát triển KHCN&ĐMST 

của doanh nghiệp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ mạnh mẽ cho hoạt động đổi mới, ứng 

dụng, làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo. Rà soát, hoàn thiện chính sách về đầu tƣ công để 

khuyến khích hợp tác công - tƣ trong lĩnh vực KHCN&ĐMST. Tiếp tục hoàn thiện các quy định 

về xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí phù hợp với đặc điểm của hoạt 

động KHCN&ĐMST, đặc biệt là tính rủi ro, để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ KHCN theo 

phƣơng thức khoản chi đến sản phẩm cuối cùng. Tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc trong việc 

chuyển giao tài sản hình thành trong nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nƣớc, chuyển giao kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào đời sống. Sửa đổi đồng bộ giữa các quy 

định của pháp luật về thuế và quy định pháp luật về KHCN để triển khai có hiệu quả các cơ chế 

ƣu đãi thuế đối với doanh nghiệp cho đầu tƣ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ. Xây dựng 

cơ chế ƣu đãi thuế thu nhập cá nhân cho các đối tƣợng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ. Sửa đổi các chính sách về mua sắm công nhằm khuyến khích việc sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới, phát triển công nghệ của 

doanh nghiệp. 

Thứ năm, chuyển   i số và hiện  ại hóa hoạt  ộng quản  ý nhà nư c về khoa học - công 

nghệ và   i m i sáng tạo 
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Số hóa nhiệm vụ KHCN các cấp để công khai, minh bạch, bảo đảm xây dựng đƣợc hệ thống 

cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KHCN, phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc và nhu cầu tra cứu của nhà 

khoa học và công dân. Phát triển cơ sở dữ liệu về tiềm lực KHCN (tổ chức, nhân lực, tài chính, 

cơ sở vật chất, thông tin), bảo đảm đƣợc cập nhật theo thời gian. Số hóa toàn bộ hoạt động chỉ 

đạo, điều hành và quản lý hồ sơ, công việc của Bộ KH&CN, hồ sơ công việc đƣợc xử lý trên môi 

trƣờng mạng đƣợc kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu. Thực hiện công tác cải cách hành chính, 

đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chƣơng trình chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch chuyển đổi số 

của Bộ KH&CN: Tập trung thực hiện hiệu quả 6 giải pháp trong chƣơng trình cải cách hành chính 

của Chính phủ. Sử dụng công nghệ số để kết nối, hỗ trợ mạng lƣới các nhà quản lý, nhà khoa 

học, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. Đơn giản hóa TTHC 

đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của Bộ KH&CN, đẩy mạnh việc cắt giảm 

TTHC, điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành; lấy ngƣời dân và nhà khoa học làm trung 

tâm phục vụ; hƣớng tới cắt giảm thời gian và chi phí giải quyết TTHC một cách thực chất. Cung 

cấp thông tin minh bạch, hỗ trợ cho các nhà khoa học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN. 

3. Kết luận 

KHCN&ĐMST luôn đƣợc đánh giá giữ một vai trò quan trọng, đƣợc xác định là một nội 

dung trọng tâm trong các đột phá chiến Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của nƣớc ta trong 

10 năm tới (2021-2030). Mặc dù Việt Nam đã có những nỗ lực, đầu tƣ cho sự phát triển 

KHCN&ĐMST, đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trong trong thời gian vừa qua. Song nhìn lại, 

KHCN&ĐMST nƣớc ta vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chƣa phát huy hết tiềm năng của đất nƣớc và 

chƣa thực sự trở thành động lực cho thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Các nhóm giải pháp nhằm 

góp phần thúc đẩy sự phát triển của KHCN&ĐMST Việt Nam trong thời gian tới cần có sự nghiên 

cứu và áp dụng một cách đồng bộ, có sự thống nhất, quyết tâm cao để đạt đƣợc hiệu quả./. 
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TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 BỘC LỘ RÕ VAI TRÒ  

CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN  

Ở NHÀ TRƢỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY 

TS. Bùi Văn Mạnh  

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 

ThS. Trần Xuân Cần 

Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng 

Tóm tắt:  

Nhà trƣờng quân đội là một bộ phận cấu thành của nền giáo dục nƣớc ta, có vai trò to lớn 

trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng, phục vụ trực tiếp sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, đại dịch Covid-19 đã có những tác 

động sâu sắc, toàn diện tới hoạt động giáo dục - đào tạo của các nhà trƣờng quân đội, đặc 

biệt là những nhà trƣờng có cơ sở đào tạo phân bố ở nhiều nơi. Điều đó đòi hỏi phải có 

những nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn về vai trò của khoa học công nghệ đối với đội ngũ 

giảng viên trƣớc tác động của đại dịch Covid-19.  

Bài viết dƣới đây bàn một cách đầy đủ, bài bản tác động của đại dịch covid-19 tới lực 

lƣợng giảng viên, qua đó làm nổi bật vai trò của khoa học công nghệ đối với đội ngũ này ở 

các nhà trƣờng quân đội hiện nay. 

Từ   ó :  

Quân đội, tác động, giảng viên, giảng dạy, đại dịch. 

1. DẪN LUẬN 

Khoa học và công nghệ thực sự đang thực hiện vai trò dẫn dắt sự phát triển, tác động và 

thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, nhất là trong khoảng 5 

năm trở lại đây, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (hay còn gọi là cách mạng công nghiệp 

4.0) đã thể hiện những tác động ngày càng rõ ràng, sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, 

trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp nhƣ hiện nay, thế giới 

phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt để hạn chế sự lây 

lan, bùng phát của dịch bệnh, lĩnh vực giáo dục nói chung phải tìm cách để thích nghi và tiếp tục 

phát triển. Vì vậy, trƣớc tác động của đại dịch Covid-19, với những lợi thế quan trọng của mình, 

khoa học công nghệ đã thể hiện sâu sắc vai trò quan trọng đối với các lực lƣợng sƣ phạm nói 

chung, và với đội ngũ giảng viên ở nhà trƣờng quân đội hiện nay nói riêng. Các lực lƣợng sƣ 

phạm ở các nhà trƣờng quân đội cần nắm vững vai trò đó, khai thác, ứng dụng triệt để thành tựu 

từ cuộc cách mạng, nâng cao chất lƣợng giảng dạy, nghiên cứu khoa học quân sự, xây dựng các 

nhà trƣờng chính quy, tiên tiến, mẫu mực, tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, phục vụ sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 
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2. NỘI DUNG 

Trong điều kiện dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp, khó lƣờng, khoa học công 

nghệ cơ bản tạo ra những tác động tích cực tới xã hội, trong đó có các tác động tích cực tới nhận 

thức và hành vi của cán bộ, giảng viên ở các nhà trƣờng quân đội. Nhận diện và chủ động khai 

thác các tác động tích cực của khoa học, công nghệ tới đội ngũ giảng viên là điều cần thiết, là sự 

cụ thể hóa phƣơng châm “đi tắt, đón đầu” trong hoạt động giáo dục đào tạo ở nhà trƣờng quân 

đội hiện nay. Các tác động đó trên một số khía cạnh cơ bản sau: 

Thứ nhất,  àm thay   i l n nhận thức của giảng viên về vị trí, vai trò của khoa học công 

nghệ  ối v i giáo dục nói chung v i công tác giảng dạy nói riêng 

Vai trò của khoa học và công nghệ đã đƣợc các nhà kinh điển đƣa ra dự báo cách đây đã 

lâu, và ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của nó. C.Mác đã khẳng định: “Theo đà phát 

triển của đại công nghiệp, việc tạo ra của cải thực sự trở nên ít phụ thuộc vào thời gian lao động 

và số lƣợng lao động đã chi phí …, mà đúng ra chúng phụ thuộc vào trình độ chung của khoa 

học và vào sự tiến bộ của kỹ thuật, hay là phụ thuộc vào việc ứng dụng khoa học ấy vào sản 

xuất”
17
. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung, ở các nhà trƣờng quân đội hiện nay nói 

riêng, nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ khá thống nhất. Trong thời đại cách mạng 

công nghiệp 4.0, giáo dục đƣợc tiếp cận với tƣ cách là nền giáo dục thông minh với sự hỗ trợ rất 

nhiều của công nghệ, cung cấp cho ngƣời học chƣơng trình học tập “mọi lúc, mọi nơi”, phù hợp 

với nhiều đối tƣợng đào tạo khác nhau (khả năng thích nghi cao), một số nhà trƣờng đại học còn 

hƣớng tới “cá nhân hóa” nội dung đào tạo. Đối diện với xu thế thay đổi nhanh chóng này, vai trò 

của giảng viên là vô cùng quan trọng để sinh viên không bỡ ngỡ và tiếp cận nhanh, hiệu quả 

những tri thức mới. Tuy nhiên, sự nhận thức về vấn đề này còn ở nhiều cấp độ nhận thức khác 

nhau, không đồng đều. Một số giảng viên vẫn thực hiện các nội dung giáo dục theo “đƣờng mòn 

lối cũ”, chỉ chú trọng đến việc cung cấp tri thức, học để thi cử, khiến ngƣời học sẽ quên ngay 

kiến thức đã học sau khi kết thúc nội dung học tập. Đó là vấn đề mâu thuẫn với quan điểm giáo 

dục hiện đại hƣớng tới phát triển ở ngƣời học tƣ duy phân tích, tổng hợp, phản biện, khuyến 

khích sáng tạo, tăng cƣờng hợp tác, dạy phƣơng pháp, rèn kỹ năng đọc hiểu và đề cao tự học, tự 

nghiên cứu. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, hoạt động giáo dục đào tạo ở nhiều 

nhà trƣờng quân đội cũng chịu những ảnh hƣởng to lớn. Việc duy trì giãn cách khiến công tác 

giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên gặp nhiều khó khăn; sự gắn kết giữa ngƣời dạy với 

ngƣời học bị ảnh hƣởng sâu sắc; công tác điều hành tiến trình giáo dục đào tạo của nhà trƣờng 

đại học gặp khó khăn. Điều đó đặt ra vấn đề cần có sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của 

khoa học công nghệ đối với giáo dục nói chung, với đội ngũ giảng viên nói riêng trƣớc những tác 

động to lớn của dịch bệnh Covid-19 để có sự điều chỉnh phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao 

chất lƣợng giáo dục, duy trì hoạt động của nhà trƣờng đại học trong điều kiện mới, vừa đáp ứng 

đƣợc nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đội ngũ giảng viên nhận thức rõ hoạt động giáo dục hiện nay cần có sự thay đổi cho phù 

hợp điều kiện thực tiễn. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, sinh viên có thể tiếp 

cận tri thức từ nhiều nguồn khác nhau, nhất là tận dụng tài nguyên internet, học liệu mở, thƣ viện 

số; có thể tham gia nhiều hình thức học tập khác với truyền thống với sự ứng dụng rộng rãi khoa 

học công nghệ, nhƣ: học online, học và làm việc theo nhóm, cá nhân tự học tập và trao đổi với 
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giảng viên, bạn học thông qua các ứng dụng công nghệ… Vì thế, giảng viên cũng có thể dùng 

công nghệ hiện đại để tiến hành hoạt động giảng dạy để đạt hiệu quả cao nhất. Ví dụ nhƣ sử 

dụng internet, giảng viên có thể dễ dàng làm việc trực tuyến với ngƣời học, có thể trao đổi tƣ liệu 

giảng dạy của mình đến ngƣời học và đồng nghiệp thông qua hòm thƣ điện tử (email), website cá 

nhân… Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ giúp kích thích sự năng động và sáng tạo của 

giảng viên trong việc biên soạn và trình bày bài giảng; giúp tiết kiệm đƣợc thời gian, công sức 

của họ trong nhiều hoạt động nhƣ: sƣu tầm tƣ liệu giảng dạy, biên soạn bài giảng. Thậm chí, khi 

tiến hành giảng dạy, giảng viên cũng hạn chế thời gian “chết” khi không phải tốn nhiều thời gian 

để viết bảng, vì vậy ngƣời dạy có thêm thời gian để truyền đạt nội dung, ý tƣởng của mình đến 

ngƣời học. Nhận thức nêu trên của đội ngũ giảng viên là cơ sở, bƣớc đi ban đầu, đồng thời là cái 

quyết định chất lƣợng chuyển đổi số, nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng khoa học công nghệ 

vào trong quá trình dạy và học 

Thứ hai, nâng cao năng  ực của  ội ngũ giảng viên trong khai thác và ứng dụng công nghệ 

thông tin  

Trong điều kiện phức tạp của dịch Covid-19, đội ngũ giảng viên ở nhà trƣờng quân đội 

càng nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học hiện đại, coi đó là 

yêu cầu quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo 

nói chung, cũng nhƣ trong giảng dạy nói riêng. Một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay đối 

với giảng viên là phải sử dụng các phƣơng tiện kỹ thuật trong nghiên cứu và giảng dạy. Các 

phƣơng tiện đó bao gồm: máy vi tính, laptop, máy ghi âm, máy chiếu, video, radio… Các 

phƣơng tiện này nhằm bổ sung và làm phong phú thêm cho những nội dung của bài giảng; thay 

đổi cách học và phƣơng pháp học, tạo sự hứng thú, kích thích tìm tòi, đi sâu nghiên cứu của học 

viên, làm cho sinh viên phát huy đƣợc tính chủ động, sáng tạo. Sử dụng các phƣơng tiện kỹ thuật 

nhằm thay đổi phƣơng pháp dạy chay, học chay; giúp sinh viên tiếp cận đƣợc khoa học kỹ thuật, 

gợi mở cho họ gắn lý luận với thực tiễn, gắn học với hành. Hiện nay, sử dụng thành tạo vi tính là 

một trong những kỹ năng hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả cho việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy 

của giảng viên, giúp giảng viên soạn bài giảng powerpoint, giới thiệu giáo trình, tài liệu tham 

khảo, hình ảnh hay videoclip minh hoạ…. 

Khai thác và sử dụng công nghệ thông tin của mỗi giảng viên tập trung vào nâng cao kỹ 

năng sử dụng máy tính và các phần mềm hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Những kỹ năng, thao tác mà giảng viên ở nhà trƣờng quân đội hiện nay thƣờng sử dụng là tra 

cứu, tìm kiếm thông tin, soạn giảng, cách sử dụng một số phƣơng tiện nhƣ máy ghi âm, ghi hình, 

máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh, cách thiết kế các phần mềm cơ bản, thông dụng để soạn 

giảng, làm đề thi, kiểm tra, nhất là về trắc nghiệm…. Bên cạnh việc tham gia các lớp tập huấn về 

công nghệ thông tin đƣợc nhà trƣờng tổ chức, mỗi giảng viên thƣờng xuyên tự học tập, trau dồi 

những kiến thức liên quan phục vụ cho công việc nghiên cứu và giảng dạy. Mỗi nhà trƣờng cũng 

có cơ chế phù hợp khuyến khích đội ngũ giảng viên phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu 

sáng tạo, tham gia viết phần mềm, thiết kế giáo án điện tử, bài giảng điện tử, tập hợp sƣu tầm các 

kho tƣ liệu để chia sẻ, trao đổi thông tin, thống nhất phần mềm trong khai thác, ứng dụng soạn 

giảng. Cùng với đó là chống mọi biểu hiện thụ động, đối phó hay ngại học hỏi để ứng dụng công 

nghệ thông tin trong thực hiện đổi mới phƣơng pháp giảng dạy. Song song với các hoạt động 

trên, giảng viên hƣớng dẫn và trang bị cho học viên có đƣợc những kỹ năng về công nghệ thông 

tin phù hợp để họ có thể phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, tìm kiếm, 
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khai thác, tiếp thu và xử lý các thông tin liên quan từ kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại để 

biến chúng thành kiến thức của mình. 

Việc tổ chức học tập trực tuyến cũng đƣợc các nhà trƣờng chú trọng thực hiện để đảm bảo 

tiến trình huấn luyện và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mặc dù so với các 

trƣờng đại học dân sự, việc thực hiện giảng dạy trực tuyến của nhà trƣờng quân đội còn có 

khoảng cách nhất định, song trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực. Trong giảng dạy 

trực tuyến, những phần mềm đƣợc sử dụng phổ biến nhƣ Zoom Cloud Meeting, Google 

Classroom… Ngƣời dạy và ngƣời học tiến hành học tập trực tuyến thông qua máy tính máy tính 

bảng hay điện thoại thông minh có kết nối internet. Khi đăng nhập vào hệ thống, không gian 

đƣợc tổ chức nhƣ một lớp học, giảng viên có thể trực tiếp giảng dạy cho ngƣời học hoặc giao bài 

tập, lƣu trữ bài giảng, tài liệu học tập dƣới nhiều định dạng khác nhau nhƣ word, pdf, video,… 

Học viên có thể theo dõi bài giảng trực tuyến hoặc có thể học tập bất cứ lúc nào, nộp bài tập cho 

giáo viên, thảo luận trong forum, thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, đúng sai,… 

Đây thực sự là những thay đổi lớn trong công tác giảng dạy nói chung, và giảng dạy lý luận nói 

riêng ở nhà trƣờng quân đội.   

Thứ ba, góp phần duy trì và nâng cao chất  ượng nghiên cứu khoa học của  ội ngũ giảng 

viên  

Nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu trong các cơ sở giáo dục đại học, đối 

với các nhà trƣờng quân đội, đây đƣợc xác định là một trong hai chức năng quan trọng của giảng 

viên; góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ 

sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện đại dịch 

Covid-19 có những diễn biến phức tạp kéo dài, khoa học công nghệ đã thể hiện rõ vai trò quan 

trọng trong bảo đảm duy trì mọi hoạt động nghiên cứu khoa học và từng bƣớc nâng cao chất 

lƣợng công tác này của đội ngũ giảng viên ở nhà trƣờng quân đội. 

Mặc dù phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch nghiêm ngặt, nhƣng với việc ứng 

dụng khoa học công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng viên đã có điều kiện 

nghiên cứu sâu sắc hơn, nắm bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp 

giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến thức chƣa chuẩn xác trong bài giảng 

của mình; đồng thời vừa củng cố lại kiến thức chuyên môn, vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết 

nhiều hơn từ những kiến thức từ các chuyên ngành khoa học khác.  

Thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng 

viên các nhà trƣờng đại học trong quân đội đã phát huy tốt khả năng tƣ duy, năng lực sáng tạo, 

khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri thức và các phƣơng pháp nhận thức khoa học; đồng thời, 

hình thành ở giảng viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu. Vận dụng khoa học công nghệ 

trong quá trình thực hiện đề tài, nhất là khi đƣợc tiếp cận với các hƣớng nghiên cứu mới, tham 

dự các hội thảo trong và ngoài nƣớc thông qua internet, nền tảng trực tuyến, thƣ viện số, thƣ viện 

mở…, tự thân mỗi giảng viên sẽ nảy sinh ra nhiều hƣớng giải quyết khác nhau. Quá trình này sẽ 

giúp chính bản thân giảng viên rèn luyện và phát triển thêm tƣ duy độc lập, tƣ duy phản biện, 

biết bảo vệ lập trƣờng khoa học của mình. Đánh giá chung trong quá trình thực hiện, triển khai 

các đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian dịch bệnh Covid-19, đội ngũ giảng viên nhà 

trƣờng quân đội đã cho thấy sự phát triển và hoàn thiện hơn các kỹ năng cần thiết cho việc giảng 

dạy và nghiên cứu. Đây cũng là những phẩm nhất mà một ngƣời giảng viên của thời kỳ số hóa 

cần phải có.  
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Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đội ngũ 

giảng viên có thể tự cập nhật thông tin, kiến thức một cách thực sự hiệu quả, nhất là những thành 

tựu mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ quân sự thế giới, những tri thức khoa học nghệ thuật 

quân sự nhân loại, tổng kết thực tiễn hoạt động quân sự - quốc phòng của các quốc gia,... Trong 

những năm qua, với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, đội ngũ giảng viên các 

nhà trƣờng quân đội đã thu nhận đƣợc nhiều tri thức mới để đánh giá và hoàn thiện lại những 

kiến thức của chính bản thân mình. Với một số hình thức mới đƣợc triển khai nhờ ứng dụng 

khoa học kỹ thuật nhƣ: thông qua các diễn đàn trao đổi học thuật online, tranh luận các vấn đề có 

tính chất mở, hội nghị trực tuyến khoa học giảng viên, báo cáo của các chuyên gia..., giảng viên 

tìm tòi, phát hiện ra đƣợc những vấn đề mới, những nội dung còn khúc mắc, trăn trở để trình bày 

và nhận đƣợc sự tƣ vấn của đồng nghiệp, giải đáp của các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. 

Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu khoa học cũng đã góp phần 

quan trọng trong thực hiện nghiên cứu khoa học của sinh viên các nhà trƣờng quân đội. Dƣới sự 

dẫn dắt của giảng viên, sinh viên tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học với những thay 

đổi ở nhiều khâu, nhiều bƣớc. Ví dụ, việc khảo sát của sinh viên đƣợc thực hiện thông qua thiết 

kế phiếu xin ý kiến online (dựa vào các nền tảng Google form hay Survey Monkey…) thay cho 

việc trực tiếp gửi phiếu điều tra xã hội học; hoặc việc báo cáo kết quả các bƣớc nghiên cứu của 

sinh viên với giảng viên hƣớng dẫn không thực hiện trực tiếp mà thông qua sử dụng các phần 

mềm trực tuyến trên internet. Đối với với những đề tài cần thu thập số liệu phức tạp, có sự thay 

đổi điều chỉnh về nội dung điều tra, sinh viên có thể nhập liệu trực tiếp trên một số hệ thống (nhƣ 

phần mềm KoBoToolbox) thay cho bộ công cụ thu thập số liệu truyền thống. Công cụ này còn 

có ƣu điểm lớn là giúp sinh viên nhập liệu kết quả khảo sát trên thiết bị điện thoại thông minh 

ngay cả khi không có kết nối internet; đồng thời giảng viên hƣớng dẫn có thể trợ giúp kịp thời 

cho sinh viên thông qua các góp ý trên nền tảng nhập liệu này. 

Có thể khẳng định, việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ của giảng viên đã góp 

phần duy trì và nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiên cứu khoa học, rèn luyện phƣơng pháp tƣ 

duy, kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra, qua đó cũng để nâng cao vị thế, uy tín của mỗi 

nhà trƣờng đại học. 

Thứ tư, thúc  ẩy xu hư ng chuyển   i số ở c c nhà trường quân  ội 

Chuyển đổi số là một xu hƣớng tất yếu, nhƣng do nhiều lý do khác nhau mà thƣờng các 

nhà trƣờng quân đội đi chậm hơn một bƣớc so với khối các nhà trƣờng dân sự. Có nhiều cách 

tiếp cận khác nhau nên định nghĩa về “chuyển đổi số” không giống nhau, nhƣng đều thống nhất 

ở chỗ đó là chuyển các hoạt động của chúng ta từ thế giới thực sang thế giới ảo ở trên môi trƣờng 

mạng. “Chƣơng trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030” đƣợc 

phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3.6.2020 của Thủ tƣớng Chính phủ nhƣ sau: 

“Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản 

lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng 

dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, 

hƣớng tới đào tạo cá thể hóa. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong 

đó thử nghiệm chƣơng trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% 

nội dung chƣơng trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị 

của học sinh trƣớc khi đến lớp học”. Có thể thấy, việc chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo 

tập trung vào hai nội dung chính: Chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, 
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kiểm tra, đánh giá.Chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, đánh giá là số hóa học liệu (sách 

giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), 

thƣ viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến…; chuyển đổi toàn bộ 

cách thức, phƣơng pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp học, tƣơng tác với ngƣời học sang không 

gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức giảng dạy thành công. 

Tình hình dịch bệnh vừa qua, khoa học và công nghệ đã đƣợc khai thác, ứng dụng mạnh 

mẽ hơn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở nhà trƣờng quân đội. Theo đó, cở 

các nhà trƣờng quân đội đã chứng kiến rất rõ sự tăng tiến độ số hóa, tích cực hóa ứng dụng công 

nghệ thông tin của giảng viên, làm thay đổi toàn bộ cách thức vận hành, mô hình hoat động, cách 

thức tố chức các hoạt động giáo dục, đào tạo của các nhà trƣờng quân đội, theo hƣớng chuyển từ 

các mô hình truyền thống, dựa trên văn bản giấy, sang mô hình số hóa dựa vào các trục công 

nghệ mới nhƣ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, loT… Chuyển đổi số trong các nhà trƣờng quân 

đội hỗ trợ đổi mới giáo dục và đào tạo theo hƣớng giảm truyền thụ kiến thức đơn thuần sang 

hƣớng chú trọng phát triển năng lực của ngƣời học 

Chuyển đổi số trong các nhà trƣờng quân đội trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tƣ (CMCN4.0) góp phần hoàn thiện hạ tầng và dịch vụ giáo dục số, xây dựng các nhà 

trƣờng chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Các nhà trƣờng đã đầu tƣ xây dựng hệ thống trang thiết bị 

kỹ thuật hiện đại, phù hợp, đồng bộ để giúp giảng viên và học viên chủ động, tích cực trong 

nghiên cứu và học tập, cụ thể nhƣ: hệ thống giảng đƣờng, phòng học chuyên dụng với PC, 

projector, mạng nội bộ… (phục vụ việc giảng dạy và thảo luận, làm việc nhóm của học viên); hệ 

thống phòng đọc thƣ viện, phòng truy cập mạng (phục vụ việc tự học, tìm kiếm và khai thác 

thông tin liên quan); website và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu CNTT của nhà trƣờng (cung cấp 

thông tin chính thống liên quan đến các hoạt động của nhà trƣờng, của các khoa về thời khóa 

biểu, kế hoạch dạy học, các tài liệu trong thƣ viện điện tử)... Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng, 

đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống trang thiết bị công nghệ hiện đại, đồng bộ để 

đáp ứng nhu cầu giảng dạy là yêu cầu cần thiết hiện nay, nhƣng việc khai thác và sử dụng cho 

hiệu quả lại là việc liên quan nhiều đến đội ngũ giảng viên và học viên. Chỉ khi nào có sự phối 

hợp đồng bộ giữa các bộ phận này thì mới hy vọng sự hỗ trợ của công nghệ phát huy đƣợc tính 

ƣu việt của nó trong quá trình dạy học trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng 

nhƣ hiện nay. 

Thứ năm, tăng  hả năng thích ứng trong tương  ai của  ội ngũ giảng viên trư c những 

biến  ộng của thực tiễn 

Dịch bệnh tuy có diễn biến phức tạp, song cũng chính với những tiến bộ của khoa học và 

công nghệ, dịch bệnh sẽ sớm đƣợc khống chế, cuộc sống sẽ trở lại bình thƣờng. Trong tƣơng lai, 

con ngƣời có thể vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, tác động tới mọi mặt của 

đời sống con ngƣời, trong đó có giáo dục và đào tạo. Trƣớc mắt có thể thấy, thế giới “hậu Covid-

19” sẽ có những thay đổi mang tính cách mạng. Các hoạt động online, trong đó có dạy học online sẽ 

phát triển mạnh, kể cả khi Covid-19 đƣợc khống chế hoàn toàn và học sinh sẽ đến trƣờng nhƣ trƣớc. 

Vì thế, ngƣời giáo viên buộc phải thay đổi, thích nghi để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt 

động này. Bên cạnh sự thích nghi do những tác động của dịch bệnh, giảng viên giảng dạy cũng phải 

thƣờng xuyên thay đổi để phù hợp với triết lý giáo dục và yêu cầu chuẩn đầu ra của nhà trƣờng. 

Trƣớc đây chỉ yêu cầu về kiến thức nhƣng hiện nay và trong tƣơng lai, kiến thức đƣợc đặt chung và 

ngang hàng với kỹ năng và thái độ. Nhƣ vậy giảng viên chắc chắn sẽ phải thay đổi cách dạy, cách tổ 
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chức lớp học, cách đánh giá, họ sẽ phải ghi chép, thống kê nhiều hơn, phải sử dụng các phần mềm 

tính toán (nhƣ excel) nhiều hơn để ghi lại các thay đổi, tiến bộ, đóng góp của từng học viên trong 

quá trình học tập, nghiên cứu. 

Do đó, tố chất quan trọng của ngƣời giáo viên cần có, bên cạnh kiến thức chuyên môn và 

năng lực sƣ phạm còn phải là khả năng thích nghi với sự thay đổi và tinh thần học tập suốt đời. 

Thích ứng thay đổi, học tập suốt đời là nhiệm vụ của ngƣời giáo viên. Thực tế đang đòi hỏi 

ngƣời thầy hiện đại cần có kiến thức tổng quát bên cạnh những kiến thức chuyên môn vì ngày 

nay sự kết nối đa lĩnh vực đã trở nên phổ biến. Việc lặp đi lặp lại một bài giảng đƣợc chuẩn bị 

s n trong giáo án đã không còn phù hợp mà cần đƣợc cập nhật thƣờng xuyên gắn với thực tiễn. 

Chính vì thế, ngƣời thầy cũng phải tự học thêm nhiều nội dung chuyên sâu để làm nền tảng vững 

chắc trong việc định hƣớng kiến thức cho học trò, vừa phải mở rộng kiến thức qua nhiều kênh 

học liệu, thông tin và cả kiến thức thực nghiệm. Thực tiễn còn đòi hỏi giáo viên phải tự trau dồi 

năng lực ngoại ngữ để tiếp cận với nguồn học liệu của nhiều nƣớc tiên tiến trên thế giới, đồng 

thời có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để có thể tổng hợp, hệ thống và kết nối 

tri thức mới, s n sàng thích ứng với dạy học trực tuyến để truyền tải kiến thức, định hƣớng cho 

ngƣời học có thể tự học, trải nghiệm. Qua đại dịch Covid-19 càng đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải 

chủ động trong việc tiếp cận công nghệ, sử dụng công nghệ thành thạo để giảng dạy. Ngoại ngữ 

cũng là yêu cầu rất quan trọng đối với giáo viên trong thời đại hiện nay. Với năng lực ngoại ngữ 

tốt không đơn thuần để giáo viên sử dụng giao tiếp mà giúp họ có thể tự cập nhật kiến thức, tiếp 

cận công nghệ, bồi dƣỡng phƣơng pháp giảng dạy theo hƣớng hiện đại. 

3. Kết luận 

Trƣớc tác động của đại dịch Covid-19, khoa học công nghệ đã thể hiện vai trò hết sức quan 

trọng đối với hoạt động giáo dục nói chung, đối với giảng viên ở nhà trƣờng quân đội nói riêng. 

Có thể thấy, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy hiện nay là một xu thế tất yếu, có 

vai trò quan trọng và sẽ đem lại lợi ích nhất định cho các cá nhân, tập thể và cho toàn xã hội. Khi 

nhận thức đƣợc vấn đề này một cách rõ ràng và chắc chắn, chúng ta sẽ s n sàng chấp nhận, tích 

cực phấn đấu, thay đổi tƣ duy, chung tay đổi mới toàn diện giáo dục theo hƣớng hiện đại. Đối 

với giảng viên ở nhà trƣờng quân đội, việc nhận thức và áp dụng từng bƣớc khoa học công nghệ 

vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học sẽ góp phần nâng cao tính sáng tạo và trở nên chủ động, linh 

hoạt hơn trong quá trình thực hiện. Giảng viên không bị gò bó, đóng khung trong khối lƣợng 

kiến thức hiện có mà còn đƣợc tìm hiểu thêm và kết nối những kiến thức của cả những chuyên 

ngành khác nhƣ tin học và học hỏi đƣợc các kỹ năng sử dụng hình ảnh, âm thanh trong việc thiết 

kế bài giảng, bài giảng ngày càng phong phú, hấp dẫn hơn, dễ dàng chia sẻ bài giảng với đồng 

nghiệp, cùng nhau thảo luận và nâng cao chất lƣợng bài giảng của mình. Thích nghi và thực hiện 

tốt công việc hiện tại trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay là tiền 

đề để đội ngũ giảng viên ở nhà trƣờng Quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tƣơng lai./.  
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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO -  

CHÌA KHOÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

KINH TẾ, XÃ HỘI ĐỊA PHƢƠNG 

                                                                                       TS. Nguyễn Thị Hồng Miên 

Trường Sư phạm Điện Biên                       

Tóm tắt: 

Khoa học và công nghệ là hai lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đời sống, 

kinh tế và xã hội của các quốc gia. Việc chú trọng nghiên cứu, tăng cƣờng phát triển khoa 

học, công nghệ là chìa khoá của sự phát triển kinh tế- xã hội. Ở Việt Nam, trong quá trình 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo luôn đƣợc Đảng, Nhà nƣớc coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và 

bền vững; là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển và đóng vai trò quan 

trọng trong tăng trƣởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi lĩnh vực của đời sống, 

xã hội. Trong bối cảnh mới hiện nay, việc đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đã giúp các địa phƣơng khai thác đƣợc tiềm năng, thế mạnh, chủ động phát 

triển kinh tế- xã hội một cách bền vững, sáng tạo. Bài viết trình bày tầm quan trọng của 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế- xã hội địa phƣơng và 

định hƣớng một số giải pháp phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phƣơng. 

Từ khóa:  

Khoa học, công nghệ; đổi mới- sáng tạo; kinh tế- xã hội; địa phƣơng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khoa học, công nghệ đang đƣợc coi là nền tảng và động lực phát triển của các quốc gia. 

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, Việt Nam đang ngày càng 

tiếp cận với nhiều nguồn khoa học và công nghệ hiện đại khác nhau. Đó là cơ sở để Đảng và Nhà 

nƣớc ta đã ban hành nhiều chủ trƣơng, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo, và xem đó là quốc sách hàng đầu. Ngày nay, khoa học, công nghệ hiện 

đại ngày càng đóng vai trò quan trọng, to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Khoa học, 

công nghệ đã thúc đẩy sự tăng trƣởng và phát triển kinh tế theo chiều sâu và chuyển dịch theo 

hƣớng hiện đại, tích cực, kéo theo phân công xã hội ngày càng đa dạng. Đồng thời, sự phát triển 

khoa học, công nghệ hiện đại góp phần phục vụ đời sống con ngƣời, nâng cao đời sống ngƣời 

dân. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, vai trò 

quan trọng của khoa học và công nghệ, xác định, cần “Phát triển mạnh mẽ khoa học và công 

nghệ, đổi mới sáng tạo” [3], coi khoa học và công nghệ phải là động lực then chốt thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội, trong đó vấn đề đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng quyết định đến 

năng suất, chất lƣợng, sức cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế. Việc đẩy mạnh phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là chìa khoá để các địa phƣơng trên cả nƣớc phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của mình trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi 

mục tiêu “vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc” [3].  
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2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

2.1.1. Khoa h c, công ngh  

Khoa học, công nghệ theo cách hiểu chung nhất là toàn bộ các hoạt động đảm bảo có hệ 

thống và sáng tạo hỗ trợ phát triển các kho tàng kiến thức chung của nhân loại. Đó là kiến thức 

về con ngƣời, về đời sống, xã hội, tự nhiên... mang tính quy luật khách quan. Những tri thức đó 

giúp con ngƣời áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội; 

đồng thời, vận dụng các quy luật ấy để sáng tạo ra nguyên lý, các giải pháp tác động vào các sự 

vật, hiện tƣợng nhằm biến đổi trạng thái của chúng phục vụ cho sự phát triển của đời sống con 

ngƣời và thế giới tự nhiên. Luật Khoa học và Công nghệ 2013, xác định: “Khoa học là hệ thống 

tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tƣợng tự nhiên, xã hội và tƣ 

duy”; “Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo 

công cụ, phƣơng tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm” [8]. 

Hoạt động khoa học, công nghệ là  hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt 

động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa 

sản xuất và nhiều hoạt động khác nhằm phát hiện, tìm hiểu các hiện tƣợng, sự vật, các quy luật 

tự nhiên; đƣa ra các giải pháp ứng dụng các sáng kiến vào đời sống, xã hội thực tiễn; sáng tạo và 

hoàn thiện những công nghệ mới, sản phẩm mới và đƣa nghiên cứu khoa học, công nghệ vào 

thực tiễn đáp ứng nhu cầu phát triển của đời sống xã hội.    

2.1.2. Đổi mới sáng t o 

Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải 

pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lƣợng, giá 

trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa và các hoạt động xã hội. Sáng tạo là điểm khởi đầu của đổi 

mới và đổi mới là kết quả của sáng tạo. Sáng tạo là hoạt động tri thức và tinh thần của ngƣời con 

ngƣời nhằm đƣa ra ý tƣởng mới và đổi mới là việc áp dụng những ý tƣởng mới vào thực tế công 

việc nhằm nâng cao hiệu quả chất lƣợng [9].   

Đổi mới sáng tạo không chỉ nằm trong tƣ duy, mà còn bao gồm cả việc ứng dụng tƣ duy đó 

vào thực tế. Đổi mới sáng tạo đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tồn tại và phát triển 

kinh tế - xã hội, vì chúng tạo ra những thay đổi khác biệt và hỗ trợ hiệu quả trong việc giải quyết 

những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, đổi mới sáng tạo là một trong 

những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Việt Nam đã 

và đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, coi đây là nguồn lực nội sinh, chìa khóa để tạo đột phá trong 

phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 

2.2.  Tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát 

triển kinh tế, xã hội đị  p ƣơn  

2.2.1. Quan đ  m của Đ ng, Nhà   ớc về phát tri n khoa h c, công ngh  và đổi mới 

sáng t o 

Khoa học và công nghệ đang đƣợc coi là nền tảng và động lực phát triển của các quốc gia. 

Xác định rõ tầm quan trọng của khoa học và công nghệ, từ rất sớm, Đảng và Nhà nƣớc ta đã 

thƣờng xuyên quan tâm xây dựng tiềm lực phát triển khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Cƣơng 
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lĩnh 2011 khẳng định: "Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực 

lƣợng sản xuất hiện đại... Phát triển khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, phát triển kinh tế tri thức, vƣơn lên trình độ tiên tiến của thế 

giới"[1]. Hiến pháp năm 2013, khẳng định:  “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng 

đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc” [7]. Văn kiện 

Đại hội XII của Đảng xác định: “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, làm cho khoa học, 

công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lƣợng sản 

xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh” [2].  

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá đầy đủ, toàn diện tầm quan trọng 

của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và xác định: “Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức 

cạnh tranh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ” [3]. Đồng thời yêu cầu: “Có 

thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vƣợt trội, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; nâng 

cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới, hình thành năng lực sản xuất mới có 

tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế; lấy doanh nghiệp làm trung tâm 

nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ số. Phát triển hệ 

thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo” [3]. 

Quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nƣớc về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, thời gian qua đã có nhiều chủ trƣơng, chính sách, giải pháp thúc đẩy khoa học, công 

nghệ của Việt Nam phát triển với nhiều tiến bộ và đạt đƣợc những thành tựu quan trọng. Tuy 

nhiên, sự phát triển của khoa học, công nghệ còn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng. Hiện nay, 

trong điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, vai trò của khoa học, công nghệ 

càng đƣợc đề cao, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, toàn diện để thúc đẩy phát triển 

mạnh mẽ khoa học, công nghệ, để khoa học, công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để 

phát triển kinh tế -  xã hội nhanh, bền vững. 

2.2.2. Vai trò của khoa h c, công ngh  và đổi mới sáng t o trong phát tri n bền vững 

kinh tế, xã h i đ a p  ơ   

Trong thời đại ngày nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành chìa khoá 

cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Sự phát triển và biến đổi của thế giới đã đặt ra 

nhiều thách thức mới đối với tất cả các nƣớc, nhƣ mâu thuẫn địa chính trị toàn cầu, biến đổi khí 

hậu, ô nhiễm môi trƣờng và đại dịch COVID-19... Do vậy, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quan trọng để giải quyết những thách thức và duy 

trì tăng trƣởng nhanh và bền vững ở mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động 

tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, khi nhiều nƣớc rơi vào suy thoái, Việt Nam nằm 

trong nhóm ít các quốc gia duy trì tăng trƣởng dƣơng, kiểm soát tốt dịch bệnh, đạt nhiều kết quả 

ấn tƣợng. Có đƣợc thành quả đó là nhờ một phần vào sự chú trọng phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo.   

Thực hiện chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, các địa phƣơng đã xác định rõ tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trong phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng một cách bền vững. Xác định khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá để phát triển toàn diện. Bởi, trong các nguồn lực phát triển 
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kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một thành tố đóng vai trò rất quan 

trọng, xét về lý thuyết cũng nhƣ thực tiễn. 

Thứ nhất, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy sự tăng trƣởng kinh tế và phát 

triển kinh tế của các địa phƣơng. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần mở rộng 

khả năng phát hiện và khai thác có hiệu quả các nguồn lực, sản phẩm khoa học, công nghệ đóng 

góp trực tiếp vào GDP; tạo điều kiện chuyển đổi phát triển kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu. 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng tiến 

bộ, phân công lao động ngày càng sâu sắc hơn và phân chia thành các ngành nhỏ; làm xuất hiện 

nhiều ngành nghề mới, nhiều lĩnh vực mới, thay đổi cơ cấu trong nội bộ ngành, thay đổi sản xuất 

theo hƣớng tăng năng suất và hiệu quả, tạo ra khả năng thay đổi cơ cấu tiêu dùng. Tỷ trọng và vị 

trí GDP của công nghiệp và dịch vụ tăng dần, nông nghiệp giảm dần; góp phần tăng năng suất 

các nhân tố tổng hợp, nhờ tác động của các yếu tố nhƣ đổi mới công nghệ, hợp lý hóa quy trình 

sản xuất, cung cấp dịch vụ cải tiến phƣơng pháp quản lý, nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc của 

ngƣời lao động, tăng năng suất, cải thiện và nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng, từ đó góp phần 

chuyển đổi mô hình tăng trƣởng kinh tế theo chiều sâu, giúp các địa phƣơng khẳng định vai trò, 

thế mạnh của mình trong sự phát triển của quốc gia và hƣớng ra thế giới. Ví dụ:Trong nông 

nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giúp các ngành địa phƣơng chọn tạo các giống 

cây trồng, vật nuôi mới, tiến bộ kỹ thuật ứng dụng trong thực tiễn sản xuất nâng cao năng suất, 

chất lƣợng sản phẩm. Trong công nghiệp, đã chế tạo thành công và ứng dụng nhiều thiết bị, dây 

chuyền sản xuất, chủng loại vật liệu mới phục vụ phát triển sản xuất đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội.     

Thứ hai, sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế của mỗi địa phƣơng. Mỗi địa phƣơng có điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khác nhau. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ giúp các 

địa phƣơng khai thác, phát huy đƣợc tiềm năng, thế mạnh của mình trong phát triển kinh tế, xác 

định đƣợc ngành nghề chủ đạo, sản phẩm đặc thù, đầu tƣ trọng điểm, mở rộng quy mô sản xuất, 

nâng cao chất lƣợng sản phẩm, mở rộng thị trƣờng tiêu dùng, tạo ra thị trƣờng mới, hƣớng về 

xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh trên thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế. Đặc biệt, áp dụng các tiến 

bộ khoa học, công nghệ sẽ giúp các địa phƣơng tăng cƣờng sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên 

vật liệu tại địa phƣơng đầu tƣ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất 

lƣợng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh không chỉ ở thị trƣờng trong 

nƣớc mà cả thị trƣờng ngoài nƣớc. 

Thứ ba, giúp các địa phƣơng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. Sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã 

giúp các địa phƣơng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan hành chính địa phƣơng đã có tác dụng quan trọng, giảm đƣợc chi phí, thời gian đi lại của 

ngƣời dân; tạo thuận lợi, nhanh nhạỵ, kịp thời hơn trong xử lý công việc của các cơ quan hành 

chính và doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các xã, các cơ quan ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc 

ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc đã khắc phục đƣợc vấn đề khó khăn về 

khoảng cách trong việc triển khai cách chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc và quản lý 

điều hành công việc của địa phƣơng. Sự phát triển khoa học, công nghệp đã giúp các địa phƣơng 

ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính quyền, xây dựng 

một chính quyền hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trƣờng thuận lợi phát 

triển kinh tế - xã hội. 
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Thứ tư, nâng cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân tại các địa phƣơng. Sự phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần thiết thực phục vụ đời sống con ngƣời, nâng 

cao đời sống ngƣời dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Khoa học, công nghệ phát triển làm xuất 

hiện nhiều ngành nghề mới, tạo nhiều việc làm mới, nhất là tăng năng suất lao động, từ đó tăng 

thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân. Sự phát triển của công nghệ sinh học, hóa học đã sản 

xuất nhiều loại thuốc mới, nhiều loại vacxin, thiết bị y tế hiện đại…đã mở ra nhiều cách thức 

điều trị bệnh mới, tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho ngƣời dân tại tuyến cơ sở ở các 

địa phƣơng góp phần giảm tải cho y tế tuyến trên và giảm chi phí đi lại cho ngƣời dân. Việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục đã giúp các địa phƣơng đẩy mạnh đổi mới hoạt 

động giáo dục, nâng cao hiệu quả, chất lƣợng giáo dục và thích ứng linh hoạt trong bối cảnh đại 

dịch covid -19. Khoa học, công nghệ phát triển làm tăng khả năng tiếp cận của con ngƣời tại các 

địa phƣơng với tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ qua các phƣơng tiện thông tin và dịch vụ vận 

chuyển. 

Hàng loạt thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ hiện đại lần lƣợt ra đời đã giúp cuộc sống 

của ngƣời dân hiện đại hơn, cải thiện cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, thu ngắn khoảng cách 

về tri thức và hiểu biết của ngƣời dân giữa miền ngƣợc với miền xuôi, vùng sâu, vùng xa với 

thành thị. Các thiết bị điện tử hiện nay thay thế lao động con ngƣời, tiết kiệm nhân lực. Một số 

sản phẩm đƣợc ứng dụng rộng rãi hiện nay bao gồm: điện thoại thông minh, máy tính xách tay, 

điều hòa, xe hơi, các loại máy móc sản xuất…Đặc biệt, công nghệ điện tử, tin học viễn thông 

phát triển với việc phủ sóng mạng lƣới internet, điện thoại đến hầu khắp các làng, bản trên toàn 

quốc đã thu ngắn khoảng cách địa lý, góp phần tăng sự giao lƣu xã hội nâng cao trình độ hiểu 

biết cho ngƣời dân, tạo thuận lợi cho sự trao đổi chia sẻ thông tin về tiến bộ khoa học, kỹ thuật, 

kinh nghiệm sản xuất, kiến thức cuộc sống cho ngƣời dân các địa phƣơng làm cho đời sống tinh 

thần con ngƣời phong phú, tốt đẹp hơn… 

Thứ năm, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển góp phần và tạo điều kiện cải 

thiện môi trƣờng sinh thái, tạo sự phát triển bền vững tại các địa phƣơng. Hoạt động sản xuất và 

tiêu dùng của con ngƣời liên tục phát triển, dẫn đến chất thải không ngừng tăng, gây tác hại cho 

con ngƣời và môi trƣờng sinh thái. việc khai thác các nguồn tài nguyên, thiên nhiên chƣa hợp lý 

đã dẫn đến cạn kiệt các nguồn tài nguyên. Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, hóa học 

các chất thải đƣợc xử lý, cải thiện và góp phần bảo vệ môi trƣờng. Khoa học, công nghệ phát 

triển cũng góp phần tiết kiệm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, làm giảm chất thải, tìm kiếm nguồn 

năng lƣợng, vật liệu mới thay thế các nguồn lực truyền thống, không gây ô nhiễm môi trƣờng; 

góp phần phát hiện và dự báo chính xác hơn các thảm họa thiên nhiên tại các địa phƣơng để chủ 

động phòng ngừa.  

2.3.  Địn   ƣớng giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế, xã hội đị  p ƣơn    

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì sự phát triển nhanh và bền vững 

kinh tế - xã hội vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản trong chiến lƣợc phát triển toàn diện đất 

nƣớc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

là một trong các đột phá chiến lƣợc quan trọng nhất tiến tới phát triển nhanh, bền vững. Đồng 

thời yêu cầu: “Có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vƣợt trội, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ mới, hình thành năng lực 

sản xuất mới có tính tự chủ và khả năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế; lấy doanh nghiệp 
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làm trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ 

số. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo”. [3]. Để 

triển khai, thực hiện tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc về phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, các địa phƣơng cần 

thực hiện đồng bộ một số định hƣớng giải pháp cơ bản nhƣ sau: 

Một là, cần xác định đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của phát triển khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo trong phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội địa phƣơng. Từ đó, nâng 

cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, 

nhà khoa học và toàn xã hội đối với hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu chi phối và quyết định việc triển khai và thực hiện các 

chủ trƣơng, chính sách của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt kết 

quả. Bởi vì, chỉ khi có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tầm quan trọng của khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo, thì mới có định hƣớng đúng, hành động đúng, đem lại hiệu quả cao trong 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền 

vững kinh tế - xã hội địa phƣơng. 

Hai là, ƣu tiên và tăng cƣờng huy động các nguồn lực cho phát triển mạnh mẽ khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phƣơng, làm cơ sở nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế. Đẩy mạnh huy động và sử dụng 

hiệu quả nguồn lực trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hoạt 

động xã hội hoá. Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng kết hợp với 

phát triển công nghệ nhất là trong một số ngành, lĩnh vực mới có tiềm năng, thế mạnh. Cần xác 

định khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo chính là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và 

bền vững kinh tế - xã hội; là lực lƣợng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của mô hình phát 

triển kinh tế - xã hội địa phƣơng.  

Ba là, có chính sách thúc đẩy hơn nữa sự phối kết hợp giữa Nhà nƣớc và xã hội, giữa nhà 

khoa học với nhà quản lý và doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất; kết hợp tốt hơn giữa nội lực và ngoại lực, tăng cƣờng sự 

liên kết, hợp tác giữa các địa phƣơng trong nƣớc, khu vực và mở rộng hợp tác quốc tế. Chú trọng 

tính thiết thực, hiệu quả phù hợp thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khoa 

học công nghệ và đổi mới sáng tạo, không làm theo phong trào, gây lãng phí, ứng dụng thấp. 

Cần chú trọng đầu tƣ cho nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ, coi đây là con đƣờng 

ngắn nhất để đạt đƣợc hiệu quả, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững hơn các ngành 

kinh tế mũi nhọn mang tính đặc thù của địa phƣơng. 

Bốn là, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; có những cơ chế đặc thù để khuyến khích và thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ công, nhất là hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi 

mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ công. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính tạo tiền đề hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sớm; nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm trong chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ. Tập trung hoàn thiện hệ 

thống đổi mới sáng tạo địa phƣơng với doanh nghiệp là trung tâm. Xây dựng chính sách khuyến 

khích và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp; hỗ trợ, hƣớng dẫn các doanh 

nghiệp có tiềm năng tiếp cận với các chƣơng trình khoa học và công nghệ của quốc gia, các quỹ 

đổi mới công nghệ. Xây dựng quỹ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo địa phƣơng, hỗ trợ 
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kịp thời các tổ chức, cá nhân có ý tƣởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hiệu quả; có chính sách 

nhằm thu hút và cộng tác với các chuyên gia giỏi ở trong và ngoài nƣớc. Tạo sự liên kết giữa 

viện nghiên cứu, trƣờng đại học và doanh nghiệp địa phƣơng nhằm kiến tạo và tích lũy tài sản trí 

tuệ, tạo ra nguồn lực mới cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững.Thúc đẩy liên kết các mạng 

lƣới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nƣớc. Tập trung phát triển sản phẩm đặc thù địa phƣơng 

dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm mới, 

giá trị gia tăng cao, nhất là lĩnh vực mà địa phƣơng có tiềm năng và thế mạnh.  

Năm  à, không ngừng cải tiến công tác quản lý Nhà nƣớc về khoa học, công nghệ, thực 

hiện tốt công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cần tăng cƣờng phối kết hợp 

với các tổ chức, các cấp, các ngành trong công tác quản lý khoa học công nghệ và đổi mới sáng 

tạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Cần có 

sự liên kết, phối hợp trong toàn hệ thống quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ 

Trung ƣơng đến địa phƣơng.Thực tiễn cho thấy, mỗi địa phƣơng không thể có đủ kinh phí và cán 

bộ kỹ thuật để tự mình trang bị đầy đủ và vận hành các trang thiết bị, phƣơng tiện quản lý hoạt 

động khoa học, công nghệ. Cần xây dựng mô hình tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phù hợp, hiệu quả trên nguyên tắc đảm bảo tính đa ngành, đa lĩnh vực, không có sự 

chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, đối tƣợng quản lý giữa các cơ quan chuyên 

môn; tạo môi trƣờng thuận lợi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển 

hiệu quả, khuyến khích các đề tài, dự án khoa học mang tính ứng dụng cao tại địa phƣơng.  Tập 

trung nguồn lực hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính cấp thiết, phục vụ 

nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phƣơng. 

3. Kết luận 

Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, 

khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo chính là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền 

vững đất nƣớc; là lực lƣợng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của mô hình phát triển kinh tế - 

xã hội địa phƣơng. Chính vì vậy, để đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo, phát huy vai trò của khoa học công nghệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các địa phƣơng 

cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội địa phƣơng, để khoa học, 

công nghệ xứng đáng là quốc sách, là chìa khoá phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc 

phòng góp phần quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nƣớc Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa hùng cƣờng, thịnh vƣợng.    
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VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Nguyễn Thị Nhƣ Quyến 

Trường Đại học Đồng Tháp 

Tóm tắt:  

Khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, trong đó 

có giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Sự phát triển của xã hội cùng với 

những đổi mới của giáo dục thì khoa học công nghệ là nền tảng căn bản để đổi mới 

phƣơng pháp dạy học, phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên và ngƣời học. Bài viết là 

những quan điểm của tác giả về vai trò của khoa học công nghệ trong trƣờng đại học trong 

giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, qua thực tế giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở 

giáo dục đại học chúng tôi chỉ ra những mặt lợi ích và thách thức mà khoa học công nghệ 

mang lại để chúng ta vận dụng, khai thác với nhiều mục đích khác nhau. Bài viết có cấu 

trúc nhƣ sau: Một số quan niệm về khoa học công nghệ, vai trò của khoa học công nghệ 

trong giáo dục, một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo nói chung  

Từ khóa:  

Khoa học, công nghệ, giáo dục đại học, vai trò của khoa học công nghệ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khoa học công nghệ là nền tảng cho những sự phát triển các lĩnh vực trong xã hội, là cơ sở 

để đổi mới cơ sở lý luận khoa học khác. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam đã khẳng 

định phải “đổi mới phƣơng pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn 

luyện thành nếp tƣ duy sáng tạo của ngƣời học. Từng bƣớc áp dụng các phƣơng pháp tiên tiến và 

phƣơng pháp hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên 

cứu cho học sinh...” (theo nội dung Nghị quyết Trung ƣơng II - khoá VIII); Chỉ thị số 29 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo nêu rõ “Công nghệ thông tin là phƣơng tiện để tiến tới một xã hội hóa học 

tập”, mà “giáo dục và đào tạo phải đóng vai trò quan trọng mang tính quyết định đến sự phát 

triển của Công nghệ Thông tin”. Ngoài ra, Chiến lƣợc phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 của Thủ tƣớng Chính phủ đã chỉ rõ: “Phát triển nhanh giáo 

dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trƣờng lao động, của ngƣời dân và yêu 

cầu ngày càng cao về số lƣợng, cơ cấu, chất lƣợng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất 

nƣớc trong từng giai đoạn”[3]. Kỹ năng nghề cùng với, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) là sự kết hợp giữa kiến thức kỹ năng và sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ để đội ngũ 

nguồn nhân lực đƣợc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội cũng nhƣ đáp ứng nhu cầu một công dân 

toàn cầu. Trong mỗi hoạt động của giáo dục và đào tạo đều có sự hiện diện của khoa học công 

nghệ, khoa học công nghệ là nền tảng cho mọi sự đổi mới từ phƣơng pháp giảng dạy đến các 

khâu kiểm tra, đánh giá và đổi mới nội dung chƣơng trình dạy học…  

 Hơn nữa, khoa học công nghệ có những đóng góp trong việc duy trì độ tăng trƣởng kinh tế 

của đất nƣớc. Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Thế giới, đánh giá Quý I/2020 Việt Nam tăng 
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trƣởng kinh tế đạt 3,82% cao nhất của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á [1]. Vì vậy, 

khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng là bản lề, là nền tảng cho mọi sự đổi mới và phát 

triển giáo dục nói chung.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Một số qu n niệm về   o   ọc côn  n  ệ 

Khoa học công nghệ là nền tảng cho mọi hoạt động cùng với sự phát triển của các lĩnh vực 

khác trong xã hội. Vì vậy, khái niệm khoa học công nghệ cần đƣợc đặt đúng vị trí trong các mối 

quan hệ ở mức độ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao… Trong bài viết này tác giả chia sẻ một 

số quan niệm về khoa học công nghệ nhƣ sau: 

Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện 

tƣợng tự nhiên, xã hội và tƣ duy [2]. 

Khoa học là một tiến trình điều tra bao gồm nhiều hoạt động nhƣ mông một số hoạt động 

chính của khoa học mà nhà nghiên cứu cần thực hiện. Nhƣ là, thực hiện quan sát thực chứng, xây 

dựng giả thuyết thực chứng, xây dựng và biện luận các lý thuyết, nỗ lực đƣa ra các dự đoán, giải 

pháp…[4, tr.11]. 

Công nghệ là một thuật ngữ xuất phát từ chữ Hy Lạp là “Techne” mang ý nghĩa là nghệ 

thuật, là kỹ năng và “Logia” có nghĩa là khoa học, nghiên cứu. Công nghệ chính là kiến thức, 

là kết quả của khoa học ứng dụng có mục đích biến đổi nguồn lực trở thành nguồn lợi ích 

cho con ngƣời [7]. 

Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm theo 

công cụ, phƣơng tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm [2]. 

Khoa học công nghệ là một tập hợp của những hoạt có hệ thống, có sự sáng tạo với 

mục đích chính là phát triển kiến thức có liên quan đến con ngƣời, xã hội, tự nhiên nhằm tạo 

ra tri thức mới, ứng dụng mới… Từ đó có thể phát huy toàn bộ những sáng kiến, hoạt động 

sáng tạo để phát triển khoa học và công nghệ [7]. 

Vì vậy, khoa học công nghệ là kết quả của trí tuệ, tri thức m i, chúng  ược kết hợp  an 

xen nh m vào mục tiêu cải tiến các hoạt  ộng sản xuất, thực nghiệm, tạo ra sản phẩm nh m  em 

lại sự tiện lợi nhất cho cuộc sống của con người.  

2.2. Sự cần t iết củ    o   ọc côn  n  ệ tron  dạy  ọc 

Ngày nay ở mỗi cấp học đều có sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, tùy theo nhu cầu cụ thể 

mà mỗi giáo viên sử dụng, vận dụng khoa học công nghệ vào tiết dạy nhiều hay ít. Hiện nay, cả 

ngƣời dạy và ngƣời học đều có xu hƣớng dạy – học theo hƣớng tiếp cận năng lực, cho nên giáo 

án lên lớp không đơn giản là những trang giấy (viết tay/đánh máy) mà là giáo án điện tử, lớp học 

không còn gói gọn trong bốn bức tƣờng với bảng đen, phấn trắng mà thay vào đó là lớp học ảo, 

bảng thông minh, thiết bị học tập hiện đại và tiến đến giáo án điện tử, tài liệu số, ngƣời học số và 

ngƣời dạy số. 

Xu thế phát triển của thế giới đòi hỏi ngƣời học và ngƣời dạy luôn tự mình phải tiếp cận, 

đổi mới tƣ duy, đổi mới phƣơng pháp dạy và học đáp ứng nhu cầu, nội dung chƣơng trình đào 

tạo. Ví dụ, hoạt động dạy học tích hợp và thực hiện kiểm tra, đánh giá trên các đề thi tích hợp 
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của các môn khoa học tự nhiên hay các môn khoa học xã hội… Trong quá trình dạy và học việc 

thực hiện thí nghiệm, thực hành các môn học tích hợp giúp cho ngƣời học liên tƣởng và biết vận 

dụng một cách sáng tạo các kiến thức đã học vào thực tiễn. Thông qua các mô hình môn học, 

thông qua phƣơng thức tổ chức, phƣơng pháp dạy học. Trong đó có phƣơng pháp dạy học dự án 

với sự vận dụng của phƣơng pháp dạy học STEM (Science - khoa học, Technology - công 

nghệ, Engineering - kỹ thuật và Math - toán học) vào các môn học khoa học tự nhiên, xã hội 

đƣợc ngƣời học tiếp nhận hiệu quả hơn. Bởi vì bản thân của phƣơng pháp STEM là sự tích hợp, 

đan xen giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội mà ngƣời dạy luôn biết cách cân nhắc, thiết 

kế nội dung bài dạy phù hợp với năng lực của ngƣời học nói chung. Các kỹ năng của ngƣời học 

đƣợc rèn luyện theo từng mức độ (từ thấp đến cao) thông qua phƣơng pháp STEM. Nhƣ vậy, 

ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình giáo dục là yếu tố tất yếu để chất lƣợng giáo dục 

ngày càng hiệu quả hơn và bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới. Ngoài ra, khoa học công 

nghệ còn là giải pháp đột phá thích ứng với những biến đổi của thiên nhiên. Chính khoa học 

công nghệ đã không làm gián đoạn các hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực của xã hội nhất là giáo 

dục và đào tạo trong đại dịch Covid-19.  

2.3. V i trò củ    o   ọc côn  n  ệ tron   i o dục 

Khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng trong xã hội nhƣ: mở rộng sản xuất, thúc đẩy 

sự tăng trƣởng, phát triển kinh tế; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng sức cạnh tranh cho 

hàng hóa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thị trƣờng. Trong giáo dục, khoa học công nghệ trang 

bị cho ngƣời học và ngƣời dạy nguồn tri thức, kinh nghiệm quan trọng để giúp ngƣời học thích 

nghi với những trang thiết bị hiện đại. Những ứng dụng để khai thác dữ liệu, tài nguyên cung cấp 

cho nhu cầu học và dạy [7]. Trong đó, Big Data là kết quả của quá trình nghiên cứu, Big Data 

chứa nguồn tài nguyên khổng lồ để ngƣời học và ngƣời dạy khai thác, tìm kiếm tri thức khoa học 

mới, đáp ứng nhu cầu học tập, dạy học, tự học và nghiên cứu khoa học.  

Ngoài ra, vai trò của khoa học công nghệ trong giáo dục đại học còn thể hiện ở:  

Sự thúc đẩy giáo dục mở, làm cho các hoạt động giáo dục trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả 

hơn và thích ứng với những biến đổi của tự nhiên, dịch bệnh. Khoa học công nghệ là giải pháp 

thích ứng hiệu quả trong đại dịch mà mọi lĩnh vực hoạt động trong trạng thái “bình thƣờng mới” 

để đảm bảo đƣợc sự phát triển kinh tế, văn hóa, sức khỏe, giáo dục của đất nƣớc. Công nghệ 

khoa học giúp con ngƣời tiếp cận đƣợc nguồn thông tin đa chiều, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp 

không gian, tiết kiệm tối đa về thời gian của ngƣời dạy và ngƣời học. Sự tiện lợi trong phƣơng 

thức học tập trực tuyến đã giúp cho giảng viên và sinh viên có nhiều thời gian để đầu tƣ, nghiên 

cứu cho tiết dạy, bài học nhiều hơn. Sự đào sâu kiến thức và đáp ứng yêu cầu của môn học hiệu 

quả hơn; 

Ngƣời học và ngƣời dạy dễ dàng thu thập, tổng hợp, lƣu trữ thông tin và cập nhật thông tin 

nhanh chóng, tiện lợi. Khoa học công nghệ là chìa khóa để con ngƣời mở cửa trí tuệ, sự am hiểu 

và vận dụng đƣợc sự hỗ trợ của khoa học công nghệ sẽ nhanh đạt kết quả hơn. Có nghĩa là khoa 

học công nghệ là nền tảng cho mọi sự phát triển từ tƣ duy, năng lực cho đến thủ thuật, kỹ xảo mà 

cá nhân cần đạt tới; 

Vai trò quan trọng nhất của khoa học công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học đạt kết quả và hiệu quả cao nhất. Sử dụng phần mềm để thực hiện thống kê 

số liệu trong nghiên cứu, phác họa biểu đồ hay mô phỏng mô hình cho vấn đề nghiên cứu thì 
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không thể thiếu công nghệ. Hơn nữa, chuyển giao công nghệ là khâu quan trọng đánh giá mức 

độ vận dụng, ứng dụng của nội dung nghiên cứu và thực tiễn. Đó là cơ sở để đổi mới cơ sở lý 

luận phù hợp với thực tiễn ở mỗi thời điểm, mỗi địa phƣơng. Dƣới đây là một số trích dẫn về 

việc hỗ trợ của khoa học công nghệ trong nghiên cứu khoa học.  

 

Biểu  ồ thể hiện sản  ượng và giá trị sản xuất thủy sản của nư c ta, giai  oạn 2005 – 2017 

 (Nguồn: https://toploigiai.vn/cach-nhan-xet-bieu-do-cot-ket-hop-voi-duong) 

 

Biểu  ồ Histogram cho biến IQ (chỉ số thông minh IQ) riêng biệt cho hai nhóm gi i tính 

(Nguồn: https://mosl.vn/cach-ve-do-thi-trong-phan-mem-r/) 

Những con số thống kê với kết quả là con số quá nhỏ/lớn chúng ta không thể thực hiện thủ 

công à phải cần đến sự hỗ trợ của nhiều công cụ khác.  

2.4. Ứng dụng hiệu quả của khoa học công nghệ trong giáo dục 

Thời gian dịch bệnh đã qua làm thay đổi cuộc sống trong trạng thái “bình thƣờng mới” ở 

tất cả các hoạt động của xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Hình thức học tập trực tiếp đã 

thay thế bằng phƣơng thức học tập trực tuyến mà khoa học công nghệ đã đem lại cho nền giáo 
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dục những ứng dụng, kết quả học tập không phải bị gián đoạn. Thực tiễn ở nhiều địa phƣơng với 

mỗi cấp học có những ứng dụng của khoa học công nghệ hỗ trợ cho hoạt động dạy và học nhƣ: 

Ở cấp tiểu học hầu hết học sinh học đƣợc giao việc, giao nhiệm vụ học tập bởi ứng dụng Zalo, 

Google Meet...; học sinh phổ thông đƣợc học tập qua ứng dụng Microsoft Team, Zoom, Google 

Meet, Google Document (lƣu trữ dữ liệu)…, sinh viên học trên các ứng dụng học tập trực tuyến 

của mỗi cơ sở giáo dục đại học… Ngoài những ứng dụng trên của khoa học công nghệ đã mang 

lại sự tiện lợi cho cộng đồng còn có ứng dụng EdTech (Education Technology - ứng dụng khoa 

học và công nghệ vào giáo dục) hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động học tập cũng nhƣ công tác 

kiểm tra đánh giá… EdTech đƣợc áp dụng hiệu quả nhất ở 3 hình thức: Quản lý thông tin và quy 

trình (Management of information and processes); Hƣớng dẫn (Tài liệu giảng dạy) – Instruction 

(Teaching material) theo mỗi phƣơng pháp học tập khác nhau nhƣ: học trực tuyến (E- learning), 

học tập thông qua các dự án; học bằng ứng dụng thực tế ảo… Các ứng dụng học tập trực tuyến là 

môi trƣờng giúp cho ngƣời học hạn chế đƣợc vấn nạn tự ti, khi ngƣời học tƣơng tác với ngƣời 

dạy một cách riêng tƣ. Điều đó có nghĩa là, giáo viên sẽ có đƣợc kết quả nhận xét, đánh giá về 

ngƣời học một cách chính xác năng lực của ngƣời học. Tùy thuộc vào nhu cầu mà ngƣời học có 

thể chọn cho mình một mô hình học tập phù hợp nhƣ sau: 

“Learning Management Systems: Mô hình này giúp quản lý lớp học dƣới nền tảng số, nền 

tảng này hiện có đang dạng nhà cung cấp. 

School Administration: Hệ thống quản lý thông tin dành cho các trƣờng học. Phần lớn mô 

hình này đƣợc triển khai trên các nền tảng công nghệ mới nhất, đặc biệt là những hệ thống web-

app quản lý trƣờng học đang đƣợc ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục. 

Broad Online Learning Platforms: Mô hình này giúp hình thành các khóa học online trực 

tuyến ở mọi lĩnh vực. 

Next-Gen Study Tools: Trò chơi giúp cho quá trình học tập diễn ra hấp dẫn hơn. 

Enterprise Learning: Mô hình đào tạo và giáo dục dành cho các kỹ năng trong doanh nghiệp. 

Early Childhood Education: Mô hình giáo dục học tập dành riêng cho trẻ em. 

Tech Learning: Các công cụ học tập lập trình và công nghệ thông tin. 

Language Learning: Áp dụng trong các ứng dụng học ngoại ngữ online” [6]. 

EdTech đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi xu hƣớng dạy và học, đặc biệt 

trong thời kỳ hậu Covid-19. Cùng với đó còn có trí tuệ nhân tạo trở thành một phần không 

thể thiếu trong xu hƣớng EdTech. Sự kết hợp khoa học nhằm tạo nên những ứng dụng đột 

phá trong ngành giáo dục. AI (Artificial Intelligence) đã cho ra đời những sản phẩm ứng 

dụng vào thực tiễn, nhiều nhất trong lĩnh vực y học, quân đội, giáo dục, khách sạn, tôn giáo 

Phật giáo (chùa, thiền viện)… Với robot phụ tá trong các bệnh viện, robot tiếp tân, robot chú 

tiểu giác ngộ, đƣợc xem là giải pháp tối ƣu trong thời gian dịch bệnh và hậu Covid-19. 

Những công bố và thành tựu của khoa học công nghệ nói chung đã và đang làm thay 

đổi lối sống, tác phong, thái độ đối với công việc, nhiệm vụ đƣợc giao của mỗi cá nhân (nhân 

viên, giáo viên…) trong xã hội. Nhƣng không thể phụ thuộc tất cả vào khoa học công nghệ 

mà nhiều bạn trẻ ngày nay mắc phải nhƣ: nghiện game, nghiện trò chơi online mà quên cả 
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nhiệm vụ học tập, lao động… Sự phát triển và mặt trái của khoa học công nghệ cũng và vấn 

đề cần xem xét, quản lý một cách hiệu quả, thấu đáo. 

2.5. Một số   uyến n  ị n ằm nân  c o  iệu quả  i o dục đại  ọc 

Tuy rằng khoa học công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động dạy học nhƣng việc 

áp dụng không hợp lý sẽ phản tác dụng đối với ngƣời dạy và ngƣời học.  

Đối v i người dạy: 

Vận dụng Microsoft PowerPoint và thiết kế bài giảng có nhiều lợi ích nhƣ: làm thu hút 

đƣợc ngƣời nghe, nhìn, quan tâm. Bài dạy đƣợc hỗ trợ các hiệu ứng, tính năng riêng của ứng 

dụng sẽ trở nên sinh động hơn. Tuy nhiên, không phải bất cứ môn học nào cũng đều sử dụng, 

vận dụng Microsoft PowerPoint một cách hiệu quả.  

Thiết kế bài giảng điện tự trên các nền tảng, ứng dụng khác nhau là thách thức lớn đối với 

đội ngũ giáo viên chƣa thành thạo về công nghệ. Một số ứng dụng đơn giản nhƣ ViOlet, ngôn 

ngữ html… hỗ trợ cho việc thiết kế giáo án điện tử hay bài giảng trực tuyến… Để sử dụng, vận 

dụng khoa học công nghệ vào hoạt động giảng dạy đòi hỏi ngƣời dạy am hiểu nhiều, rất nhiều 

thiết bị hỗ trợ và các ứng dụng về Tin học… Bên cạnh đó, ứng dụng có giao diện tiếng Anh thì 

ngoại ngữ lại là khó khăn lớn thứ hai đối với giáo viên tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện chƣa nhiều. 

Giảng viên cần tránh việc học tập và thực hành các kỹ năng công nghệ một cách thụ 

động. Học tập với mục đích cụ thể, yêu cầu thiết yếu cho hoạt động giáo dục, dạy học là yếu 

tố quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc học. Trái lại học để đƣợc cấp chứng chỉ, văn 

bằng theo quan niệm “bổ túc hồ sơ” thì thì việc học cả đời không mang lại giá trị đích thực 

trên con đƣờng tìm kiếm tri thức.  

Đối v i người học: 

Một là, phát triển năng lực tự học cho sinh viên là vấn đề quan trọng trong giáo dục đại học 

nói riêng và là kết quả, chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu xã hội nói chung.  

Hai là, sinh viên cần thiết tham gia tích cực các hoạt động xã hội để suy ngẫm thực trạng, 

vấn đề nan giải của cuộc sống. Từ đó đi tìm cách giải quyết hay những biện pháp đối phó, những 

biện pháp tối ƣu mang tính đột phá… Đó là nền tảng để sinh viên đam mê học tập, tự học, tự 

nghiên cứu. 

Ba là, dẫn dắt sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học khi còn ngồi trên ghế nhà 

trƣờng. Nghiên cứu khoa học là con đƣờng đi đến thành công, thể hiện năng lực chuyên môn và 

phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân. 

3. KẾT LUẬN 

Khoa học công nghệ vừa là công cụ vừa là yếu tố tác động tích cực/tiêu cực, chịu sự ảnh 

hƣởng của khả năng và trí tuệ của con ngƣời trên con đƣờng tìm cách chinh phục hay khai thác 

nó nhằm vào một mục tiêu cụ thể. Sự vận dụng khoa học công nghệ vào hoạt động giáo dục là 

bƣớc đệm cơ bản cho mọi định hƣớng phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân của ngƣời học. 

Chúng tôi rất quan tâm đến việc vận dụng công nghệ vào mỗi hoạt động của giáo dục, kể cả các 

công việc, nhiệm vụ hành chính… Bởi chính khoa học công nghệ đã giúp cho con ngƣời đạt đến 

sự tiện lợi tƣơng ứng với năng lực của ngƣời sử dụng và khai thác chúng. Một thực tế hiển nhiên, 
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trong và sau đại dịch để nhìn nhận đúng về vai trò của khoa học công nghệ trong giáo dục và các 

lĩnh vực khác của xã hội. Khoa học công nghệ đã góp phần xây dựng nên xã hội học tập, xây 

dựng nếp sống, lối sống mới thích ứng với những biến đổi vô thƣờng của thiên nhiên và nhân 

loại. 
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THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

Hồ Diệu Huyền
  

Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông 

Tóm tắt:  

Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay đang có sự gia tăng nhanh 

chóng cả về số lƣợng và chất lƣợng, đƣợc nhân dân và cộng đồng thế giới đánh giá cao. 

Tuy nhiên, nhóm đối tƣợng này cũng phải đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám cũng 

nhƣ có sự chênh lệch về số lƣợng và chất lƣợng giữa các sản phẩm, các vùng, miền, khu 

vực, ngành, nghề. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần phải có những chính sách, giải pháp phù 

hợp nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ này. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những báo 

cáo, số liệu thứ cấp từ nhiều nguồn uy tín, đáng tin cậy, bài viết này sẽ phân tích thực trạng 

nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Việt Nam, từ đó đƣa ra một số gợi mở vận dụng 

vào bối cảnh nƣớc ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu sẽ là tƣ liệu tham khảo hữu ích cho các 

nhà nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam.  

Từ khóa:  

Nhân lực khoa học và công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ, chảy máu chất xám, 

kinh tế tri thức. 

1. Đặt vấn đề 

Thời đại kinh tế tri thức phát triển, đất nƣớc từng bƣớc hội nhập, mở cửa thì vai trò của đội 

ngũ nhân lực khoa học và công nghệ càng trở lên quan trọng. Nhân lực khoa học và công nghệ 

đƣợc nhận định là nguồn lực đặc biệt, là lực lƣợng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Đã 

có nhiều quan niệm khác nhau để giải thích thuật ngữ “nguồn nhân lực khoa học và công nghệ”.  

Theo cuốn Cẩm nang FRASCATI - Hƣớng dẫn thống kê nghiên cứu phát triển của Tổ 

chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nhân lực nghiên cứu phát triển bao gồm những 

ngƣời trực tiếp tham gia vào hoạt động nghiên cứu phát triển hoặc trực tiếp hỗ trợ hoạt động 

nghiên cứu phát triển. Nhân lực nghiên cứu phát triển đƣợc chia thành 3 nhóm:  

Nhóm 1: Các nhà nghiên cứu khoa học (nhà nghiên cứu/nhà khoa học/kỹ sƣ nghiên cứu): 

đây là những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp có trình độ cao đẳng/đại học, thạc sĩ và tiến sĩ hoặc 

không có văn bằng chính thức, song họ vẫn thƣờng xuyên làm các công việc tƣơng đƣơng nhƣ 

nhà nghiên cứu/nhà khoa học, tham gia vào quá trình tạo ra tri thức, sản phẩm và quy trình mới, 

tạo ra phƣơng pháp và hệ thống mới.  

Nhóm 2: Nhân viên kỹ thuật và tƣơng đƣơng: nhóm này bao gồm những ngƣời thực hiện 

các công việc đòi hỏi phải có kinh nghiệm và hiểu biết kỹ thuật trong những lĩnh vực của khoa 

học và công nghệ. Họ tham gia vào nghiên cứu phát triển bằng việc thực hiện những nhiệm vụ 

khoa học và kỹ thuật có áp dụng những khái niệm và phƣơng pháp vận hành dƣới sự giám sát 

của các nhà nghiên cứu khoa học nhóm 1 nhƣ đã nêu trên.  
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Nhóm 3: Nhân viên phụ trợ trực tiếp nghiên cứu phát triển: bao gồm những ngƣời có hoặc 

không có kỹ năng, nhân viên hành chính văn phòng tham gia vào các dự án nghiên cứu phát 

triển. Trong nhóm này bao gồm cả những ngƣời làm việc liên quan đến nhân sự, tài chính và 

hành chính trực tiếp phục vụ công việc nghiên cứu phát triển của các tổ chức nghiên cứu phát 

triển.  

Còn Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) lại đƣa ra khái 

niệm liên quan đến nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là: “Tổng số nhân lực có trình 

độ” và “Số nhân lực có trình độ hiện đang công tác”. Theo UNESCO, nhân lực trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ không đơn giản là phép tính cộng tổng đầu ngƣời, mà bên cạnh việc đếm 

đầu ngƣời cần phải tính đến yếu tố khác nhƣ: quy đổi tƣơng đƣơng thời gian làm việc đầy đủ 

(Full-Time Equivalent, FTE) và các đặc trƣng của họ. Các quan niệm về nhân lực khoa học và 

công nghệ nêu trên của OECD và UNESCO đã đƣợc nhiều quốc gia áp dụng. Các nƣớc thuộc 

khối OECD nhƣ Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản… đều chú trọng vào nhân lực nghiên cứu 

phát triển theo các tiêu chí cụ thể nhƣ: đếm đầu ngƣời (headcount), FTE [11]. 

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 3, Luật khoa học và công nghệ năm 2018 thì: Cá nhân 

hoạt động khoa học và công nghệ là ngƣời thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ. Tác giả 

Nguyễn Thị Quỳnh Giang [6], trên cơ sở phân tích, đánh giá quan niệm về nhân lực khoa học và 

công nghệ của một số nƣớc trên thế giới đã khái quát nhân lực khoa học và công nghệ của nƣớc 

ta gồm 5 thành phần chủ yếu bao gồm: Cán bộ nghiên cứu; Cán bộ kỹ thuật, công nghệ; Các cá 

nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội; Cán bộ quản lý các cấp; Trí thức Việt Nam ở nƣớc ngoài và các 

chuyên gia nƣớc ngoài. Quan niệm này thể hiện cụ thể trong sơ đồ trên Hình 1. 

 

Hình 1. Sơ  ồ t ng hợp quan niệm về nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay [6] 

Theo quan điểm của tôi trong bài viết này thì, nhân lực khoa học và công nghệ đƣợc hiểu 

chung là những ngƣời trực tiếp tham gia vào hoạt động và dịch vụ khoa học và công nghệ. Mặc 

dù có nhiều tiềm năng để phát triển nhƣng số lƣợng và chất lƣợng đội ngũ này ở Việt Nam vẫn 

đƣợc đánh giá là còn thấp, chƣa tƣơng xứng và chƣa đƣợc sử dụng một cách hiệu quả, đặc biệt là 

những chuyên gia đầu ngành, những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

chất lƣợng cao.   

Khi mà chất lƣợng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chính là vấn đề quyết định sự 

chuyển đổi, phát triển và đổi mới kinh tế - xã hội thì thực tiễn cuộc sống càng đòi hỏi nhiều hơn 

ở đội ngũ này. Lúc này, việc đầu tƣ vào nguồn nhân lực khoa học và công nghệ sẽ trở thành nhân 
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tố then chốt quyết định sự phát triển và cho thấy sự khác biệt trong định hƣớng chiến lƣợc của 

mỗi khu vực, vùng, miền trong cả nƣớc. Vậy thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 

ở Việt Nam hiện nay nhƣ thế nào? Cần có giải pháp gì để phát triển nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ này? Trên cơ sở phân tích, đánh giá những báo cáo, số liệu thứ cấp từ nhiều nguồn uy 

tín, đáng tin cậy, mục tiêu của nghiên cứu là trả lời hai câu hỏi trên, từ đó cung cấp tƣ liệu tham 

khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các cơ quan hoạt định chính sách của Việt Nam.  

2.  THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM 

HIỆN NAY 

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có sự tăng  ên cả về số  ượng và chất  ượng cá 

nhân tham gia hoạt  ộng khoa học và công nghệ. 

Từ kết quả Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2014 của Cục Thông tin khoa học 

và công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và công nghệ) cho thấy, gần một nửa (46,6%) số cơ sở 

giáo dục đại học hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, số cơ sở thuộc lĩnh vực 

khoa học kỹ thuật và công nghệ chiếm khoảng 31%, lĩnh vực khoa học y, dƣợc có 9,4%, lĩnh vực 

khoa học tự nhiên có 7,7%, trong khi đó số cơ sở thuộc lĩnh nông nghiệp chỉ có 5,3%. 

Bảng 1. Cơ sở giáo dục  ại học chia theo  ĩnh vực khoa học và công nghệ  

Lĩnh vực Số tổ chức Tỷ lệ (%) 

1. Khoa học tự nhiên 26 7,7 

2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ 105 31,0 

3. Khoa học y, dƣợc 32 9,4 

4. Khoa học nông nghiệp 18 5,3 

5. Khoa học xã hội 143 42,2 

6. Khoa học nhân văn 15 4,4 

Tổng cộng 339 100 

Nguồn: Điều tra tiềm lực của các t  chức khoa học và công nghệ, năm 2014. 

Có thể thấy, hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở nƣớc ta 

rất đa dạng, có độ bao phủ rộng, thuộc nhiều ngành, nghề, lĩnh vực.  

Trình độ học vấn và chuyên môn của các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ cũng 

ngày càng tăng lên cả về số lƣợng và chất lƣợng. Theo thống kê của Bộ Khoa học và công nghệ, 

năm 2018, cả nƣớc có 167.746 ngƣời tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển. Trong đó, 

lƣợng ngƣời tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển trong khu vực nhà nƣớc là 141.084 

ngƣời (chiếm 84,1%), khu vực ngoài nhà nƣớc: 23.183 ngƣời (13,8%), khu vực có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài: 3.479 ngƣời (2,1%). Đặc biệt, số lƣợng có trình độ tiến sỹ: 14.376 ngƣời, thạc sỹ: 

51.128 ngƣời, đại học: 60.719 ngƣời… [10]. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và đào tạo, tính đến 

31/12/2019, các đại học, học viện, trƣờng đại học đào tạo trình độ đại học có 78.250 giảng viên 

trong đó 619 giáo sƣ, 4.831 phó giáo sƣ, 17.035 tiến sĩ, 46.251 thạc sĩ và 9.514 đại học. Đối với 

các trƣờng cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non có 1.891 giảng viên cơ hữu giảng dạy 

chuyên ngành giáo dục mầm non với 02 Phó giáo sƣ, 144 tiến sĩ, 1.363 thạc sĩ và 328 đại học 
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[4]. Cùng với đó, số lƣợng các nhà khoa học có ảnh hƣởng lớn trên thế giới cũng ngày càng tăng 

lên. 

Số lƣợng và chất lƣợng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở nƣớc ta 

hiện nay cũng không ngừng đƣợc tăng lên. Theo thống kê từ năm 2015 đến năm 2020, cả nƣớc 

có hơn 1.450 ngƣời đƣợc công nhận giáo sƣ. Độ tuổi ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sƣ ngày càng 

trẻ hơn từ 45 tuổi - 55 tuổi. Đã có nhiều cá nhân trẻ tuổi nhƣng đã có các công trình nghiên cứu 

đƣợc công bố trên các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI/Scopus, là tác giả của các sáng chế, 

thậm chí đã thành công khi chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất để tạo ra hàng hóa 

phục vụ đời sống, xã hội từ các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Việt Nam hiện có 

236 cơ sở giáo dục đại học với 74.991 giảng viên, trong đó đội ngũ giảng viên trẻ chiếm khoảng 

30%. Trong năm năm gần đây, công bố quốc tế của Việt Nam (ISI/Scoups) đã tăng hơn hai lần, 

năm 2014 là 4.332 bài, đến năm 2018 là 10.000 bài, trong đó các trƣờng hợp đại học đóng góp 

xấp xỉ 70% số bài [8].  

Số  ượng và chất  ượng các sản phẩm khoa học và công nghệ  ạt chất  ượng cao, có ứng 

dụng thực tiễn trong cuộc sống. 

Giai đoạn 2016-2020, những thành tựu của ngành khoa học và công nghệ đã đóng góp vào 

sự phát triển chung của đất nƣớc đƣợc thể hiện qua nhiều lĩnh vực. Đội ngũ nhân lực tăng nhanh 

là nhân tố quan trọng giúp hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua khởi sắc hơn. Cụ thể, 

số công trình của Việt Nam đƣợc công bố trên tạp chí khoa học quốc tế ISI tăng khoảng 

20%/năm. Còn theo báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2017 của Tổ chức Sở 

hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp hạng 47/127 quốc gia và nền kinh tế, vƣợt 12 bậc so 

với năm 2016. Đến năm 2020, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam (GII) xếp thứ 42/131 quốc 

gia, vùng lãnh thổ - dẫn đầu nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 trong ASEAN, 

sau Singapore và Malaysia. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam bắt đầu đƣợc 

hình thành và phát triển với khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, 

số lƣợng vốn đƣợc công bố đầu tƣ vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo liên tiếp tăng 

trƣởng cao, đạt xấp xỉ 1 tỷ USD liên tiếp trong 2 năm gần đây, tăng gấp 3 lần so với năm 2017, 

đƣa Việt Nam trở thành quốc gia năng động thứ 3 Đông Nam Á về khởi nghiệp sáng tạo [1]. 

Bên cạnh đó, khoa học cơ bản của Việt Nam đạt đƣợc vị trí trong top đầu của các nƣớc 

ASEAN. Một số lĩnh vực khoa học tự nhiên nhƣ: Toán học, Vật lý, Hóa học tiếp tục giữ thứ 

hạng cao trong khu vực ASEAN. Nếu năm 2016, Việt Nam tăng 674 bài ISI so với năm 2015 thì 

năm 2017, số bài báo ISI tăng so với năm trƣớc đó là gần 700 bài, năm 2018 là gần 1.400 bài, 

năm 2019 lên hơn 2.600 bài. Năm 2020, số bài báo ISI tăng 3.756 bài so với năm 2019. Số bài 

báo ISI năm 2020 còn lớn hơn tổng số bài báo ISI của ba năm 2017, 2016 và 2015 cộng lại, cũng 

lớn hơn tổng số bài ISI của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm trƣớc đó, từ 2011 đến 2015. Tốc độ 

tăng trƣởng số bài báo ISI của Việt Nam năm 2015 là gần 114% thì đến năm 2018, con số này là 

129%, năm 2019 là 143% và năm 2020 tiếp tục tăng lên 144,7%. Trên bảng xếp hạng của Tổ 

chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCIMAGO đánh giá các cơ sở dữ liệu từ nguồn 

Scopus, Việt Nam đã tăng trƣởng vƣợt bậc về thứ hạng. Năm 2020, Việt Nam xếp vị trí thứ 20 

với ngành kinh tế, vị trí thứ 25 ở ngành kinh doanh, ngành toán đứng thứ 30 trên thế giới [7].  

Thời gian qua, khoa học và công nghệ cũng góp phần giúp sản xuất nông nghiệp tăng 

trƣởng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu trong nƣớc, đƣa Việt Nam tiếp tục trở thành cƣờng quốc 

xuất khẩu nông sản. Khoa học và công nghệ đã đóng góp hơn 30% giá trị gia tăng trong lĩnh vực 

https://www.vietnamplus.vn/tags/ISI%2fScoups.vnp
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nông nghiệp và 38% giá trị gia tăng trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Trong giai đoạn 

2013-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận 529 giống mới (393 giống cây 

trồng, 12 giống thủy sản, 82 giống cây lâm nghiệp và 42 giống vật nuôi). Hầu hết các giống cây 

trồng đều cho năng suất vƣợt giống cây trồng phổ biến cùng loại đang sản xuất từ 10-15%. Việc 

ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp ngày càng đƣợc nhân rộng nhƣ các hệ thống nhà màng, 

nhà kính, nhà lƣới kết hợp với ứng dụng công nghệ số để điều khiển tự động hoặc bán tự động; 

ứng dụng công nghệ Bigdata, IoT, AI trong việc quản lý và chăm sóc cây trồng, vật nuôi, công 

nghệ tƣới tiết kiệm; ứng dụng canh tác không dùng đất nhƣ thủy canh, trồng cây trên giá thể. 

Nhiều nhóm sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, cấp tỉnh có hàm lƣợng ứng dụng khoa học và công 

nghệ rất cao đƣợc áp dụng từ khâu sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến nhƣ: tôm, cá tra… [3]. 

Nếu nhƣ 10 năm trƣớc đây kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu dựa vào 

ngân sách nhà nƣớc (chiếm khoảng 70-80% tổng đầu tƣ cho khoa học và công nghệ) thì đến nay, 

đầu tƣ cho khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nƣớc và từ doanh nghiệp đã tƣơng đối cân 

bằng với tỷ lệ tƣơng ứng là 52% và 48% [1]. Bên cạnh đó, nghiên cứu khoa học và công nghệ đã 

có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch 

Covid-19 tại Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới diễn biến phức tạp.  

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có sự chênh lệch về số  ượng và chất  ượng giữa 

các sản phẩm, các vùng, miền, ngành, nghề, khu vực.  

Tuy nhiên, mặc dù có sự phát triển về số lƣợng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 

trong thời gian gần đây, nhƣng sự phân bố của lực lƣợng này lại không đồng đều giữa các cơ 

quan, tổ chức và khu vực. Cũng theo kết quả Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2014 

của Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và công nghệ) thì hơn hai 

phần ba số tổ chức nghiên cứu và phát triển tập trung ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (69,7%), 

riêng trên địa bàn Hà Nội đã tập trung hơn một nửa số tổ chức nghiên cứu và phát triển (51,9%); 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 4,5% và vùng Tây Nguyên chỉ chiếm 2,8% số tổ chức 

này của cả nƣớc. Cụ thể: 

Bảng 2. T  chức nghiên cứu và phát triển theo vùng  ịa lý 

Vùng 
Tổ chức NC&PT 

Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1. Hà Nội 262 51,9 

2. TP. Hồ Chí Minh 90 17,8 

3. Đồng bằng sông Hồng (không tính Hà Nội) 24 4,7 

4. Trung du miền núi phía Bắc 34 6,7 

5. Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 46 9,1 

6. Tây Nguyên 14 2,8 

7. Đông Nam Bộ (không tính TP. Hồ Chí Minh) 18 3,5 

8. Đồng bằng sông Cửu Long 23 4,5 

Toàn bộ 505 100 

Nguồn: Điều tra tiềm lực của các t  chức khoa học và công nghệ, năm 2014. 
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Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chủ yếu tập trung ở các đơn vị hành chính lớn, 

khu trung tâm, trong khi đó khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa còn thiếu và yếu. Các thành 

tựu của khoa học và công nghệ cũng không đƣợc quan tâm, áp dụng nhiều cho khu vực này. 

Những khu vực cần để phát triển nhƣ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đồng bằng sông 

Cửu Long,… lại không có nhiều cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Cũng bởi vậy mà 

nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ đƣợc đánh giá là xa rời thực tế, không bám sát thực 

tiễn cuộc sống của ngƣời dân địa phƣơng, tính ứng dụng không cao. 

Bên cạnh đó, theo kết quả điều tra, thống kê năm 2015 do Bộ Nội vụ tiến hành đối với 25 

cơ quan Trung ƣơng và 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trong cả nƣớc thì số lƣợng 

viên chức khoa học và công nghệ giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ hạng I và hạng 

II rất thấp, đặc biệt là ở địa phƣơng. Có sự chênh lệch rất lớn giữa tỷ lệ nghiên cứu viên ở trung 

ƣơng (28.46%) và địa phƣơng (0.83%). Số lƣợng viên chức khoa học và công nghệ giữ chức 

danh khoa học, chức danh công nghệ hạng IV ở khối Trung ƣơng chiếm tỷ lệ tƣơng đối thấp, còn 

ở khối địa phƣơng kết quả thống kê cho thấy hoàn toàn không có chức danh trợ lý nghiên cứu. 

Tỷ lệ viên chức khoa học và công nghệ có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chiếm 27.5% (ở địa phƣơng, 

tỷ lệ này chỉ đạt 7%), trình độ đại học là 60.7%. Tỷ lệ có trình độ cao đẳng và tỷ lệ có trình độ 

trung cấp là 11.2%, tuy nhiên, con số này ở địa phƣơng là khoảng 28% [11].  

Về cơ bản, trình độ học vấn, học vị của đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ trên cả 

nƣớc chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển nhân lực Việt Nam nói chung và phát triển nhân lực 

khoa học công nghệ (trong đó có viên chức khoa học và công nghệ nói riêng). Tỷ lệ viên chức 

khoa học và công nghệ ở cả khối Trung ƣơng và địa phƣơng có trình độ đào tạo về tin học và 

ngoại ngữ chiếm rất thấp (trình độ tin học từ trung cấp trở lên ở khối Trung ƣơng là 9.89%, khối 

địa phƣơng là 17.54%; trình độ ngoại ngữ từ cao đẳng trở lên ở khối Trung ƣơng là 1.85%, khối 

địa phƣơng là 9.08%). So với yêu cầu, mục tiêu về trình độ, năng lực và quy định về tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức khoa học và công nghệ thì những số liệu thống kê về 

trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ viên chức khoa học và công nghệ ở cả khối Trung 

ƣơng và địa phƣơng cho thấy đội ngũ này chƣa thực sự đáp ứng yêu cầu theo các quy định của 

Đảng và Nhà nƣớc đặt ra, cũng nhƣ yêu cầu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc 

trong những năm vừa qua và giai đoạn sắp tới [11].  

Bên cạnh đó, số lƣợng nhân lực khoa học và công nghệ còn có sự chênh lệch với chất 

lƣợng đầu ra của sản phẩm khoa học và công nghệ. Một bộ phận không nhỏ nhân lực khoa học 

và công nghệ trình độ cao, đặc biệt là giảng viên trong các trƣờng đại học, không trực tiếp làm 

nghiên cứu và phát triển. Một thực tế hiện nay là, ở một số ngành, nghề đang đó sự di động của 

lực lƣợng khoa học và công nghệ dẫn đến sự chênh lệch, mất cân xứng, cũng nhƣ các vấn đề 

liên quan đến việc sử dụng, quản lý và phát triển tiềm năng của nhóm đối tƣợng này. Theo tác 

giả Đỗ Phú Hải [2], đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao thuộc các lĩnh vực khoa học và công 

nghệ ƣu tiên, các nhà khoa học đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao và hiện đang tham gia 

các hoạt động nghiên cứu khoa học mang tính chuyên nghiệp còn rất ít. Trong khi đó, các cán 

bộ khoa học trẻ lại không đƣợc tạo động lực để phấn đấu theo đuổi và gắn bó với sự nghiệp 

khoa học lâu dài. 

Tình trạng chảy máu chất x m trong  ội ngũ nhân  ực khoa học và công nghệ có chất 

 ượng cao vẫn còn ph  biến.  
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Những chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta trong việc thu hút nhân tài đã có nhiều thay 

đổi tích cực, nhƣng vẫn còn chậm và chƣa triệt để. Nhiều cơ chế, chính sách, điều kiện cơ sở vật 

chất, chế độ đãi ngộ… cho nhóm đối tƣợng này chƣa đƣợc quan tâm đúng mức khiến cho nhiều 

cá nhân không thiết tha bám trụ trong các cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ.  

Tác giả Đỗ Phú Hải đánh giá, ngƣời làm công tác khoa học và công nghệ ở Việt Nam đang 

đƣợc hƣởng một chế độ tiền lƣơng thấp nhất trong hệ thống tiền lƣơng của công chức, viên chức 

nhà nƣớc hiện nay [2]. Điều này là nguyên nhân quan trọng làm cho hiện tƣợng “chảy máu chất 

xám” trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập gia tăng nhanh. Hiện tƣợng một số cá 

nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vừa thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, tổ 

chức hiện tại vừa làm một nửa thời gian cho các tổ chức bên ngoài cũng đƣợc coi là chảy máu 

chất xám. Theo Lã Thu Thủy [5], chảy máu chất xám còn diễn ra ở các đối tƣợng sinh viên cao 

đẳng, đại học. Nhiều sinh viên tốt nghiệp loại ƣu không chấp nhận ở lại trƣờng hoặc về công tác 

tại các vụ, viện, trung tâm nghiên cứu. Với mức lƣơng chênh lệch nên sinh viên lựa chọn các 

công ty nƣớc ngoài, công ty liên doanh. Chảy máu chất xám còn diễn ra khi một số trí thức công 

tác tại các cơ quan khoa học đầu não đƣợc cử đi học tập hoặc công tác ở nƣớc ngoài, nhƣng sau 

đó đã tiếp tục ở lại làm việc theo đúng chuyên môn đã đƣợc đào tạo. Có ý kiến cho rằng, tuy chất 

xám ra đi, nhƣng thông qua đào tạo ở môi trƣờng thuận lợi hơn, phát huy đƣợc khả năng hơn thì 

chất xám sẽ trở nên “xám hơn”. Đến một lúc nào đó, chất xám sẽ lại trở về phục vụ cho đất nƣớc 

mình. Tuy nhiên, để thu hút đƣợc nhân tài phục vụ đất nƣớc, nhất thiết không thể buông lỏng mà 

phải có cơ chế thích hợp cho vấn đề này.  

Tại Việt Nam, thời gian qua, bên cạnh Luật Khoa học và công nghệ năm 2018, Chính phủ 

đã ban hành Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá 

nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Mục tiêu ban hành Nghị định này là nhằm tạo điều kiện, 

môi trƣờng làm việc thuận lợi cho cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ phát huy tối đa 

năng lực và đƣợc hƣởng lợi ích xứng đáng với kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, bảo 

đảm đúng đối tƣợng, tạo điều kiện cho nhân tài thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

quan trọng để phát huy tài năng và đƣợc hƣởng lợi ích xứng đáng với nhiệm vụ đảm nhận. Tuy 

nhiên, theo tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Giang  thì mặc dù các Nghị quyết của Đảng, các văn bản 

pháp luật luôn quan tâm và đề cao vai trò của nhân lực khoa học, nhƣng trên thực tế, các chính 

sách còn chung chung, rời rạc chƣa thống nhất, và hầu nhƣ chƣa có chính sách cụ thể nào để 

thực sự trọng dụng, sử dụng và tôn vinh cán bộ khoa học [6]. Bên cạnh đó, hệ thống số liệu về 

nhân lực khoa học và công nghệ chính thức của nƣớc ta hiện nay mới chỉ dừng lại ở phƣơng thức 

“đếm đầu” đơn giản những ngƣời có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Ngoài ra, kinh phí đầu 

tƣ cho hoạt động khoa học và công nghệ còn khá eo hẹp, nếu chia đều tổng kinh phí ra cho các 

viện nghiên cứu và các trƣờng đại học thì chỉ đảm bảo kinh phí cho khoảng 10% số nhà khoa 

học, nghiên cứu viên thực hiện đề tài nghiên cứu, điều này đồng nghĩa 90% các nhà khoa học, 

học giả, nghiên cứu viên còn lại không có đủ kinh phí hỗ trợ để thực hiện đề tài nghiên cứu.  

3. KẾT LUẬN 

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là lực lƣợng chủ yếu trong việc xây dựng các luận 

cứ khoa học giúp Đảng và Nhà nƣớc xác định đƣờng lối chiến lƣợc, chính sách, kế hoạch công 

nghiệp hóa, hiện đại học đất nƣớc; đồng thời là lực lƣợng nòng cốt trong triển khai thực hiện các 

đƣờng lối chính sách đó. Có thể thấy rằng, đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam 

hiện nay đang có sự gia tăng nhanh chóng cả về số lƣợng và chất lƣợng, đƣợc nhân dân và cộng 
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đồng thế giới đánh giá cao. Những sản phẩm đầu ra của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ 

nƣớc ta có chất lƣợng và tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, nhóm đối tƣợng này cũng phải đối mặt 

với tình trạng chảy máu chất xám cũng nhƣ có sự chênh lệch về số lƣợng và chất lƣợng giữa các 

sản phẩm, các vùng, miền, ngành, nghề, khu vực. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần phải có những 

chính sách, giải pháp phù hợp nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ này. Qua nghiên cứu về 

thực trạng phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay, có thể rút ra 

một số gợi mở vận dụng vào bối cảnh Việt Nam nhƣ sau: 

Thứ nhất, cần có cơ chế, chính sách hợp lý, có thanh tra, kiểm tra chất lƣợng đội ngũ nhân 

lực khoa học và công nghệ, hạn chế tình trạng đào tạo, cấp bằng ồ ạt, gây lãng phí, thất thoát tài 

sản quốc gia.  

Thứ hai, cần có kế hoạch sử dụng, nghiệm thu, quản lý hiệu quả các sản phẩm khoa học và 

công nghệ, cũng nhƣ có cơ chế khuyến khích nhân lực khoa học và công nghệ sáng tạo và công 

bố các sản phẩm đạt chất lƣợng cao. 

Thứ ba, có sự phân bố hợp lý kinh phí đầu tƣ, số lƣợng nhân lực khoa học và công nghệ 

giữa các vùng, miền, ngành, nghề, tránh để xảy ra tình trạng phân bố không đồng đều, gây dƣ 

thừa, lãng phí cho một số khu vực, nhƣng một số khu vực lại thiếu trầm trọng đội ngũ này.  

Thứ tư, có chính sách, cơ chế khuyến khích, thu hút, đãi ngộ hợp lý các cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ, đặc biệt là lao động có tay nghề, có trình độ cao. Cùng với đó, cần hoàn 

thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến vấn đề này, trong đó cần đánh giá chất lƣợng 

đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ thông qua sản phẩm đầu ra và tính ứng dụng thực tiễn.  

Đại hội XIII đã đề ra những mục tiêu và chỉ tiêu về phát triển đất nƣớc trong thời gian tới. 

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh các mục tiêu nhƣ: đến năm 2025, trở thành nƣớc đang phát triển, 

có công nghiệp theo hƣớng hiện đại, vƣợt qua mức thu nhập trung bình thấp (GDP bình quân đầu 

ngƣời ƣớc đạt 4.700-5.000 USD/năm); đến năm 2030 trở thành nƣớc đang phát triển, có công 

nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao (GDP bình quân đầu ngƣời ƣớc đạt khoảng 7.500 

USD/năm) và đến năm 2045 trở thành nƣớc phát triển, thu nhập cao (đến năm đó, tiêu chí sẽ 

thay đổi, theo tiêu chí hiện nay, GDP bình quân đầu ngƣời phải đạt trên 12.535 USD/năm). Có 

thể thấy rằng, một trong những nhân tố cơ bản thúc đẩy Đảng và nhà nƣớc ta hoàn thành đƣợc 

mục tiêu này chính là sự phát triển của khoa học và công nghệ, cũng nhƣ những đóng góp tích 

cực, hiệu quả của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ.  
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Tóm tắt: 

Để thực hiện phát triển khoa học (KH), công nghệ (CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST), 

nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại chính là nguồn nhân lực khoa học công 

nghệ. Đội ngũ cán bộ KHCN nƣớc ta đã đƣợc tăng cƣờng về số lƣợng, nâng cao về chất 

lƣợng và hoạt động năng động, sáng tạo hơn trong cơ chế mới. Tuy nhiên, nguồn nhân lực 

KHCN của Việt Nam vẫn còn hạn chế cả về số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu, những tổ chức 

khoa học công nghệ đƣợc đầu tƣ bài bản, chuyên nghiệp, quy mô lớn còn hạn chế. Trên cơ 

sở phân tích thực trạng, hạn chế, nguyên nhân, tác giả đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm 

phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển KH,CN và 

ĐMST ở Việt Nam trong bối cảnh mới. 

Từ khóa:  

Nguồn nhân lực khoa học công nghệ, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

Việt Nam 

1. MỞ ĐẦU 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập quốc tế hiện nay, phát 

triển nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực chất lƣợng cao nói riêng càng trở nên quan trọng 

và cấp thiết. Nguồn nhân lực chất lƣợng cao là bộ phận cấu thành nguồn nhân lực của quốc gia, 

có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nƣớc. 

Nguồn nhân lực chất lƣợng cao gắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học, công 

nghệ đƣợc coi là một đột phá chiến lƣợc, là yếu tố quyết định trong chiến lƣợc phát triển khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST). Với tƣ cách là nguồn lực con ngƣời, 

NNLKHCN vừa mang những đặc điểm chung của nguồn nhân lực, vừa mang những đặc thù 

riêng gắn liền với đặc thù của lĩnh vực KH,CN - trở thành động lực quan trọng trong phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Bởi vậy, việc nghiên cứu, tìm ra những nét đặc thù của NNL KH,CN và những bất cập 

trong quá trình phát triển NNL KH,CN là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý luận 

* Khái niệm Nguồn nhân lực khoa học, công nghệ 

Bộ Khoa học - Công nghệ vận dụng khái niệm nêu trong Luật Khoa học, Công nghệ đã có 

quy định cụ thể hơn về quan niệm Nguồn nhân lực khoa học, công nghệ gồm các đối tƣợng: “Đã 
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tốt nghiệp  ại học, cao  ẳng và làm việc trong một ngành khoa học và công nghệ;  ã tốt 

nghiệp  ại học, cao  ẳng, nhưng  hông  àm việc trong một ngành khoa học và công nghệ 

nào; chưa tốt nghiệp  ại học, cao  ẳng, nhưng  àm một công việc trong một  ĩnh vực khoa 

học và công nghệ  òi hỏi trình  ộ tương  ương”. 

Nguồn nhân lực khoa học công nghệ là nguồn nhân lực gắn với năng lực ở bậc cao và làm 

việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Nguồn nhân lực này thƣờng đƣợc đào tạo bài bản, vƣợt 

trội và có trình độ vƣợt trội so với nguồn nhân lực ở các lĩnh vực khác
18

 [1]. 

Tổng hợp các quan điểm, quy định nêu trong Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, 

quan niệm của Bộ Khoa học - Công nghệ có thể thấy rằng, Nguồn nhân lực khoa học và công 

nghệ nƣớc ta gồm 5 thành phần chủ yếu sau: 

+ Cán bộ nghiên cứu. 

+ Cán bộ kỹ thuật, công nghệ. 

+ Các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội. 

+ Cán bộ quản lý các cấp. 

+ Tri thức Việt Nam ở nƣớc ngoài và các chuyên gia nƣớc ngoài. 

* Vai trò của nhân lực khoa học công nghệ 

Những đóng góp của nguồn nhân lực KHCN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng đƣợc thể hiện rõ nét ở những 

nội dung sau. 

Thứ nhất, nguồn nhân lực KH, CN là lực lƣợng chủ yếu trong việc xây dựng các luận cứ 

khoa học giúp Đảng và Nhà nƣớc xác định đƣờng lối chiến lƣợc, chính sách, kế hoạch CNH, 

HĐH đất nƣớc; đồng thời là lực lƣợng nòng cốt trong triển khai thực hiện các đƣờng lối chính 

sách đó. 

Thứ hai, nguồn nhân lực KH, CN đảm nhiệm việc nghiên cứu, khảo nghiệm và ứng dụng 

các quy trình công nghệ mới, các thiết bị, công cụ mới, vào sản xuất; cải tiến và hệ thống hóa 

công nghệ truyền thống, nâng cao trình độ công nghệ. 

Thứ ba, có thể nói, đây là lực lƣợng xung kích trong việc lựa chọn, tiếp thu và ứng dụng 

những tiến bộ công nghệ mới của thế giới vào phát triển các ngành kinh tế quốc dân của Việt Nam.  

Thứ tư, đóng góp lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tri thức khoa học, kiến thức 

và công nghệ sản xuất tiên tiến, thực hiện việc dẫn dắt cho những bộ phận có năng lực và trình 

độ thấp hơn đi lên, qua đó góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về KHCN và kỹ thuật sản xuất, 

nâng cao năng lực hoạt động sản xuất của công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. 

2.2. P ƣơn  p  p n hiên cứu 

* Phương ph p thu thập thông tin 

Bài viết sử dụng phƣơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nguồn: bài báo, báo cáo, kết 

quả nghiên cứu trong và ngoài nƣớc công bố trên các báo, tạp chí chuyên ngành và kết quả 
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 Nguyễn Hải Hoàng (2020). Phát triển nguồn nhân lực số   p ứng yêu cầu của kinh tế số. Tạp chí Lý luận 

chính trị. 
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nghiên cứu của các luận án; Niên giám thống kê hàng năm của Bộ Khoa học & Công nghệ, của 

Tổng Cục Thống kê, của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ƣơng…. 

* Phương ph p xử lý thông tin 

Phƣơng pháp phân tích kết hợp với phƣơng pháp tổng hợp: hai phƣơng pháp này đƣợc sử 

dụng trong bài viết khi làm rõ thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ tại Việt 

Nam. Phƣơng pháp tổng hợp đƣợc sử dụng để đánh giá, hệ thống hóa những kết quả đã đạt đƣợc, 

làm rõ những tồn tại, hạn chế từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhữn  điểm mạnh của nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ KHCN nƣớc ta đã đƣợc tăng cƣờng về số lƣợng, nâng cao về 

chất lƣợng và hoạt động năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào những thành tựu của sự 

phát triển KHCN&ĐMST ở Việt Nam. Tổng số nhân lực trong 1.513 tổ chức KH&CN của cả 

nƣớc là 60.543 ngƣời, đạt 7 ngƣời/1vạn dân. Trong đó, số ngƣời có trình độ tiến sĩ là 5.293 

ngƣời (8,74%), trình độ thạc sĩ là 11.081 ngƣời (18,30%), trình độ đại học là 28.689 ngƣời 

(47,39%) và trình độ từ cao đẳng trở xuống là 15.480 ngƣời (25,57%). Số lƣợng này đƣợc phân 

bổ theo 5 lĩnh vực: khoa học xã hội và nhân văn; khoa học tự nhiên; khoa học nông nghiệp; khoa 

học y, dƣợc; khoa học kỹ thuật và công nghệ. Trong tổng số 60.543 ngƣời, 6.420 ngƣời thuộc 

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, chiếm 10,6%; 4.460 ngƣời thuộc lĩnh vực khoa học tự 

nhiên, chiếm 7,4%; 15.302 ngƣời thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, chiếm 25,3%; 6.548 

ngƣời thuộc lĩnh vực khoa học y, dƣợc, chiếm 10,8%; và 27.813 ngƣời thuộc lĩnh vực khoa học 

kỹ thuật và công nghệ, chiếm 45,9%. 

Có thể thấy đây là những tiến bộ đáng khích lệ so với các quốc gia có thu nhập trung bình 

thấp. Khoảng cách giữa Việt Nam và các nƣớc trong khu vực đƣợc rút ngắn đáng kể trong xếp 

hạng năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu và ở một số lĩnh vực khoa học và 

công nghệ có thế mạnh.  

3.2.  Những tồn tại, hạn chế của của nguồn nhân lực khoa học công nghệ  

ở Việt Nam 

Nguồn nhân lực KH&CN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nƣớc. Tuy nhiên, nguồn nhân lực KHCN của Việt Nam hiện nay vẫn còn có nhiều 

điểm hạn chế.  

Thứ nhất, nguồn nhân lực khoa học công nghệ hiện nay của Việt Nam chƣa đảm bảo cả về 

số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu để phục vụ phát triển KHCN&ĐMST. 

Về số lƣợng: NNL KHCN ở Việt Nam hiện nay còn quá nhỏ bé so với yêu cầu (mới chỉ 

chiếm 17,5% lao động xã hội), trong khi đó vẫn còn 2,2% trong tổng số lao động có trình độ 

chƣa có việc làm. Tại Hội chợ Nhân lực phần mềm Việt Nam năm 2015, có tới 63,4% công ty 

phần mềm khẳng định thiếu nhân lực trình độ cao.  

Nguyên nhân là do trƣớc đây chúng ta định hƣớng tập trung vào nhân công giá rẻ để tạo 

công ăn việc làm cho một phần lớn lực lƣợng lao động ở nông thôn, có trình độ thấp. Từ đó dẫn 
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đến việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực khoa 

học công nghệ, 

Về chất lƣợng đội ngũ cán bộ cũng nhƣ các tổ chức KHCN nƣớc ta hiện nay còn nhiều bất 

cập, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của CNH, HĐH, nhất là yêu cầu đi tắt đón đầu về công nghệ. 

Hiện nay, Việt Nam rất thiếu nguồn nhân lực KHCN ở các ngành mũi nhọn, có tính chất quyết 

định nhƣ công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới,… Ví dụ rõ ràng nhất đƣợc thể hiện trong 

việc đăng ký và cấp bằng độc quyền sáng chế rất thấp của các cán bộ KHCN Việt Nam.  

Mặt khác, chất lƣợng các công bố quốc tế của NNL KHCN ở Việt Nam hiện nay cũng còn 

nhiều hạn chế.  theo số liệu từ Viện Thông tin khoa học của Mỹ, số công trình nghiên cứu quốc 

tế của Singapore là 69.107, Malaysia là 54.368, Thái Lan là 39.226 và Việt Nam là 11.953
19

 [2]. 

Về tổ chức Khoa học Công nghệ: Việt Nam có 1.001 tổ chức khoa học công nghệ ở trung 

ƣơng, chiếm tỉ lệ 66,1% và 512 tổ chức khoa học công nghệ ở địa phƣơng, chiếm tỉ lệ 33,9%. 

Theo lĩnh vực hoạt động: Khoa học Xã hội và Nhân văn có 149 tổ chức, chiếm 9,8%; Khoa học 

Tự nhiên có 124 tổ chức, chiếm 8,3%; Khoa học Nông nghiệp có 327 tổ chức, chiếm tỉ lệ 21,6%; 

Khoa học Y-Dƣợc có 103 tổ chức, chiếm tỉ lệ 6,8%; Khoa học kỹ thuật và Công nghệ có 810 tổ 

chức, chiếm gần 53,5% . Số lƣợng các tổ chức khoa học công nghệ tuy nhiều nhƣng số lƣợng tập 

thể khoa học công nghệ mạnh rất ít, các tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt ở khối nhà nƣớc 

đạt trình độ quốc tế gần nhƣ không có, chƣa thực sự mang tính chuyên nghiệp, bài bản và còn 

hạn chế ở nhiều mặt
20

 [3].   

Thứ hai, cơ cấu phân bổ NNL KHCN còn chƣa hợp lý 

Những năm qua, cơ cấu nhân lực KH&CN trong các tổ chức nói chung, trong các địa giới 

hành chính (bộ, ngành, địa phƣơng) nói riêng luôn có sự phân bổ không đồng đều, còn thiếu về 

số lƣợng và yếu về chất lƣợng; 

Nguồn nhân lực khoa công nghệ, cán bộ khoa học công nghệ hiện nay tập trung chủ yếu ở 

các tổ chức khoa học ở khối trung ƣơng nhƣ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ở các trung tâm kinh tế lớn nhƣ Hà Nội, TP. Hồ Chí 

Minh và Đà N ng; ở khối các cơ sở giáo dục đào tạo nhƣ các trƣờng đại học, cao đẳng… Ở các 

khu vực xa trung tâm, tỷ lệ cán bộ khoa học công nghệ làm việc còn rất thấp, thậm chí có nơi 

không có. Nhiều địa phƣơng hiện nay còn thiếu cả về số lƣợng và chất lƣợng đội ngũ nhà khoa 

học, trên 90% số tổ chức KH&CN có số nhân lực dƣới 30 ngƣời, trong đó có nhiều tổ chức có số 

nhân lực dƣới 10 ngƣời. 

Thực trạng phát triển nguồn nhân lực KH&CN tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 

đảo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc ít ngƣời và miền núi cũng luôn là vấn đề đƣợc 

Chính phủ quan tâm. Nhà nƣớc ban hành nhiều chính sách tác động trực tiếp và gián tiếp để thu 

hút, phát triển nguồn nhân lực KH&CN có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi về công tác làm 

việc tại các vùng này. Tuy nhiên, theo Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, việc thực hiện mục tiêu phát 

triển nguồn nhân lực KH&CN tại những vùng, miền núi, dân tộc thiểu số ở nƣớc ta còn rất hạn 

chế. Số ngƣời không có trình độ chuyên môn, kỹ thuật chiếm tỷ lệ tới 86,21% trong tổng lao 
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  Institute of Scientific Information – ISI, Web of Science 02/06/2016.  https://vi.wikipedia.org/      
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  Vũ Tuấn Hƣng, Nguyễn Xuân Bắc, “Tính tất yếu và giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ 

nhằm đáp ứng chuyển đổi số ở Việt Nam 

https://vass.gov.vn/quantri/tintuc/pages/tin-khcn.aspx#_msocom_14
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động trong độ tuổi. Ở một số dân tộc, tỷ trọng nguồn chƣa qua đào tạo trong dân số ở độ tuổi lao 

động còn cao [nhƣ dân tộc Mông 98,7%, dân tộc Khmer 97,7%, dân tộc Thái 94,6%, dân tộc 

Mƣờng 93,3%...]. Mặc dù ở một số tỉnh, tỷ lệ nguồn nhân lực [đã, đang làm việc trực tiếp có liên 

quan đến các lĩnh vực KH&CN] có trình độ đại học trở lên trong tổng số dân số chiếm tới 

77,26%, nhƣng năng lực, trình độ làm việc thực tế của họ còn thấp hơn nhiều, chƣa theo kịp 

miền xuôi. 

Sự bất hợp lý trong cơ cấu NNLKH,CN còn thể hiện ở cơ cấu độ tuổi: hiện nay tuổi đời 

của các cán bộ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là khá cao. Theo điều tra của Bộ Khoa học và 

Công nghệ, hầu hết đội ngũ cán bộ có học hàm giáo sƣ, phó giáo sƣ có độ tuổi trên và gần đủ 60 

tuổi, số ngƣời có độ tuổi dƣới 50 tuổi chỉ chiếm 12%. Hơn 10.000 ngƣời có học vị tiến sĩ, nhƣng 

trình độ so với chuẩn quốc tế còn rất thấp và chỉ có khoảng 25% cán bộ có thể sử dụng thành 

thạo tiếng Anh, Việt Nam đặc biệt thiếu các chuyên gia và các tổng công trình sƣ.  

Cơ cấu phân bổ nguồn nhân lực khoa học công nghệ hiện tại cũng chƣa thực sự hợp lý khi 

đội ngũ lao động trong lĩnh vực này đang làm việc trong bộ máy nhà nƣớc chiếm tỷ lệ cao, 

chiếm 83%; trong khi trong khu vực tƣ nhân lại rất ít, chiếm 17% 
21

 [4]. 

Thứ ba, một bộ phận không nhỏ NNL KH,CN còn chƣa đƣợc sử dụng đúng chuyên môn.  

Một hiện tƣợng phổ biến hiện nay trong các tổ chức khoa học công nghệ là đang thừa 

nhƣng vẫn đang thiếu cán bộ làm nghiên cứu khoa học. Một số cán bộ khoa học không đƣợc sử 

dụng đúng chuyên môn nên không phát huy tối đa năng lực của họ. Nguyên nhân chính dẫn tới 

sự thiếu chuyên nghiệp cũng nhƣ không thể phát triển mạnh mẽ là do nguồn kinh phí dành cho 

phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Ngoài ra, sự gắn kết giữa các 

tổ chức KH&CN công lập với khu vực doanh nghiệp và khu vực đào tạo chƣa chặt chẽ, điều đó 

dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tƣ cho KH&CN. Nhiều kết quả nghiên cứu còn chƣa đƣợc ứng 

dụng vào thực tiễn. 

Thứ tư, chế độ đãi ngộ đối với nguồn nhân lực KHCN chƣa thực sự thỏa đáng. 

Chế độ đãi ngộ với lực lƣợng lao động này còn chƣa tƣơng xứng với năng lực, hiệu quả 

công việc, đặc biệt là các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu. Điều này không chỉ ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng của đội ngũ lao động làm việc trong lĩnh vực này mà còn dẫn đến tình 

trạng không thể thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ là lớp thế hệ kế cận. Mặt khác, năng lực 

cán bộ quản lý khoa học công nghệ chƣa cao; thiếu hụt những chuyên gia đầu ngành, những 

chuyên gia đủ khả năng làm việc trực tiếp với các đối tác nƣớc ngoài. Trong nhiều năm qua, số 

lƣợng công trình công bố quốc tế của các nhà khoa học Việt Nam thấp hơn nhiều so với các 

nƣớc trong khu vực. 

Thứ năm, nguồn kinh phí Nhà nƣớc đầu tƣ cho lĩnh vực khoa học công nghệ còn chƣa thỏa 

đáng 

Kinh phí dành cho phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Mức 

tỷ trọng đầu tƣ để phát triển KH&CN hiện nay tuy đã có nhiều chuyển biến và đƣợc chú trọng, 

tuy nhiên mới chỉ đạt  khoảng 0,6 GDP, tƣơng đƣơng khoảng gần 2% nguồn chi Ngân sách Nhà 
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nƣớc cho phát triển khoa học công nghệ 
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 [5]. Trong đó, gần 90% dành cho đầu tƣ phát triển và 

chi thƣờng xuyên, chỉ còn lại một khoản kinh phí quá ít ỏi dành cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ. Sự đầu tƣ này là quá ít so với các nƣớc trong khu vực và trên thế 

giới cũng nhƣ yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Trong khi đó, con số này ở Isarel và Hàn Quốc là 

4,5%; Nhật Bản là 3,2%; Trung Quốc là 2,1%...  Điều này cho thấy, Việt Nam đang tụt hậu về 

mức độ s n sàng công nghệ, về đổi mới sáng tạo và về năng suất lao động. Đây là một thách thức 

lớn cho nền KHCN ở Việt Nam. 

3.3. Giải p  p p  t triển n uồn n ân lực   o   ọc côn  n  ệ ở Việt N m  

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các quy phạm pháp luật khoa học và công nghệ. Cần xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật kịp thời và đồng bộ trong đó, 

đặc biệt chú ý các chính sách đào tạo, bồi dƣỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ 

khoa học và công nghệ; chính sách tuyển dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu sinh, thực tập sinh, 

chuyên gia khoa học và công nghệ học tập và làm việc ở trong và ngoài nƣớc, nhất là các chuyên 

gia giỏi, chuyên gia đầu đàn trong các lĩnh vực; chính sách đổi mới công tác tuyển dụng, bố trí, 

đánh giá và bổ nhiệm cán bộ khoa học và công nghệ dựa trên những giá trị đóng góp nổi bật 

trong nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật; chính sách áp dụng nâng lƣơng vƣợt cấp, tăng 

lƣơng trƣớc hạn. 

* Về chính s ch thu hút,  ãi ngộ  ối v i nhà khoa học. Hiện nay, các tỉnh, thành phố chỉ 

tập trung vào chính sách về đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kiến 

thức quản lý nhà nƣớc, lý luận chính trị - hành chính, mà ít chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ 

khoa học trình độ cao thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ ƣu tiên. Số lƣợng các nhà khoa 

học đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao và hiện đang tham gia các hoạt động nghiên cứu 

khoa học mang tính chuyên nghiệp là rất ít và ngày càng suy giảm. Trong khi đó, các cán bộ 

khoa học trẻ lại không đƣợc tạo điều kiện để phấn đấu theo đuổi và gắn bó với sự nghiệp khoa 

học lâu dài. Số lƣợng cán bộ khoa học và công nghệ đông, số tổ chức khoa học và công nghệ 

nhiều, nhƣng không có các tập thể khoa học mạnh, các tổ chức khoa học và công nghệ đạt trình 

độ quốc tế. 

Một trong những giải pháp hiệu quả  trƣớc mắt để phát triển nguồn nhân lực khoa học công 

nghệ chính là tuyển dụng đội ngũ cán bộ, chuyên gia đang học tập và làm việc ở nƣớc ngoài. 

Đây là đội ngũ nhân lực có tri thức cao do tiếp cận với nền giáo dục và môi trƣờng làm việc quốc 

tế. Kết nối, thu hút, trọng dụng lực lƣợng chuyên gia ngƣời Việt có chuyên môn về khoa học 

công nghệ đang làm việc cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong nƣớc hoặc đang sinh sống và làm 

việc tại nƣớc ngoài bằng các hình thức hợp tác, liên kết sẽ mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm 

đƣợc chi phí. Việc tận dụng nguồn lực ở các khu vực này sẽ giảm gánh nặng biên chế cho Ngân 

sách Nhà nƣớc, đồng thời vẫn phát huy đƣợc nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các công việc 

cần thiết của khu vực công. 

Để làm đƣợc điều này, Chính phủ cần xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý, từ hệ thống tiền 

lƣơng, thƣởng, phụ cấp và các đãi ngộ phi vật chất khác. Đây là một trong những vấn đề mà 

nhân lực trong lĩnh vực này quan tâm nhất hiện nay, khi mà chính sách đãi ngộ chƣa thỏa đáng, 

công việc không vận dụng đƣợc hết kiến thức họ tích lũy đƣợc trong quá trình học tập.  
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* Về chính sách giáo dục,  ào tạo 

Hệ thống giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục nghề nghiệp cần nhanh chóng tạo ra đội ngũ 

nhân lực có khả năng thích ứng cao với cuộc Cách mạng công nghiệp, để Cách mạng Công 

nghiệp là nền tảng, gốc rễ của phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, cơ cấu đào tạo ngành nghề 

cần chú trọng theo hƣớng phù hợp với việc áp dụng mô hình kinh tế số. Các chƣơng trình đào 

tạo về khoa học công nghệ cần hƣớng đến xã hội hóa nhiều hơn thay vì để hoàn toàn Nhà nƣớc 

thực hiện. Giáo dục khoa học công nghệ gắn với các sản phẩm đột phá về công nghệ nhƣ 

Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, robot cần thực hiện ngay từ các cấp bậc học thấp đến cao, tạo 

điều kiện cho học sinh, sinh viên thậm chí cả cấp bậc mẫu giáo tiếp cận lĩnh vực này càng sớm 

càng tốt.  

Vì vậy, các cơ sở đào tạo trên cả nƣớc cần vận dụng những thành tựu của công nghệ để 

nâng cao hiệu quả dạy học, trang bị cho ngƣời học kiến thức để làm chủ khoa học công nghệ từ 

cơ bản đến hiện đại. Các trƣờng đại học cũng cần đẩy mạnh liên kết đào tạo và thực hành với 

khu vực doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ thông tin vì khu vực doanh nghiệp là đơn vị 

trực tiếp tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực này cũng nhƣ là khu vực có tiềm lực, sức lực tốt 

hơn các trƣờng trong việc phát triển chuyên môn, năng lực cho các sinh viên, học viên tại các 

trƣờng. Đặc biệt, khuyến khích ngƣời trẻ theo đuổi ngành nghề, lĩnh vực có liên quan chặt chẽ 

đến khoa học công nghệ thông qua hỗ trợ tài chính, kinh phí đào tạo, học bổng, tìm kiếm việc 

làm. Đây là một giải pháp hiệu quả bậc nhất, mang tính lâu dài mà hầu hết các quốc gia trên thế 

giới, thậm chí là các quốc gia phát triển vẫn ƣu tiên thực hiện. 

* Thứ hai, tăng cƣờng ngân sách đầu tƣ cho lĩnh vực KHCN 

Bên cạnh giải pháp về giáo dục và đào tạo, cần khắc phục hạn chế từ Ngân sách Nhà nƣớc 

để tạo lập môi trƣờng, điều kiện làm việc tốt nhất cho đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ. Vấn 

đề này không chỉ có tác động đến thu hút, tuyển dụng nhân tài mà còn đóng vai trò quan trọng 

trong việc giữ chân nhân tài đó làm việc lâu dài ở Việt Nam.  

Vì vậy, trƣớc hết, cần xem lại tỷ lệ phân bổ ngân sách cho hợp lý, đảm bảo đãi ngộ thích 

đáng cho đội ngũ lao động làm việc trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Tạo điều kiện cho nhân 

lực khoa học công nghệ đƣợc cống hiến tài năng, tâm huyết của mình và đƣợc hƣởng thành quả 

từ lao động sáng tạo, tƣơng xứng với giá trị lao động mà họ đóng góp. Chính phủ cần phải đổi 

mới mạnh mẽ, toàn diện không chỉ trong công tác tuyển dụng, thu hút mà còn ở khía cạnh trọng 

dụng, sử dụng nhân tài hiệu quả, hợp lý. 

Thứ ba, tạo điều kiện làm việc và trang thiết bị nghiên cứu cho đội ngũ nhà nghiên cứu 

khoa học và công nghệ. Việt Nam còn thiếu các trung tâm khoa học lớn với các phòng thí 

nghiệm trọng điểm quốc gia. Kết quả hoạt động của các khu công nghệ cao còn thấp. Nhiều tổ 

chức khoa học và công nghệ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu cho hoạt động nghiên cứu ở trình độ 

quốc tế. Việc thành lập các phòng thí nghiệm trọng điểm là một chủ trƣơng đúng đắn, cho phép 

Nhà nƣớc tập trung đầu tƣ vào những hƣớng nghiên cứu mũi nhọn có tính chiến lƣợc. Tuy nhiên, 

sau khi thành lập và đi vào hoạt động đƣợc vài năm, thì những phòng thí nghiệm này đã bắt đầu 

bộc lộ những bất cập nhƣ thiếu sự đồng bộ về thiết bị và thiếu đề tài dự án thực hiện. 

Thứ tư, đảm bảo tự do sáng tạo trong nghiên cứu học thuật và công bố quốc tế sản phẩm 

khoa học và công nghệ. Cần có những chính sách khuyến khích các nhà khoa học công bố sản 

phẩm nghiên cứu của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, những ngành 
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khoa học công nghệ mũi nhọn. Cần có những chính sách thiết thực và bền vững để hỗ trợ và 

khuyến khích các nhà khoa học có thành tích trong công bố quốc tế. 

Chú trọng gắn kết nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tế; đẩy mạnh việc xây dựng và 

phát triển các nhóm nghiên cứu thế mạnh mạnh về các lĩnh vực khoa học quan trọng, mũi nhọn. 

Coi trọng việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ ứng dụng đào tạo và hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp.  

Gắn kết việc lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp chiến lƣợc phát triển bộ, ngành, 

địa phƣơng và doanh nghiệp nhằm đƣa cơ sở lý luận khoa học với đời sống, kinh tế - xã hội. 

Thƣờng xuyên cập nhật thông tin đa chiều để nắm bắt nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, phát triển thị trƣờng khoa học công nghệ một cách đầy đủ và hiệu quả, thu hút và 

nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.  

4. Kết luận 

Trong quá trình thực hiện đƣờng lối đổi mới, đội ngũ nhà khoa học và công nghệ của nƣớc 

ta đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 

nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc, đội ngũ nhà khoa học và công nghệ đã bộc lộ một 

số yếu kém về năng lực nghiên cứu, chƣa thực sự đóng vai trò là lực lƣợng then chốt và nền tảng 

cho quá trình phát triển đất nƣớc. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Việt Nam cần đẩy mạnh phát 

triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; tích cực đào tạo, bồi dƣỡng, thu hút, trọng dụng, 

đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học và công nghệ; phát huy tự do tƣ tƣởng trong hoạt động 

nghiên cứu, sáng tạo của các nhà khoa học. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP  

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

TS. Hoàng Xuân Vinh  

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội 

TS. Nguyễn Tùng Linh  

Trường Đại học Điện lực 

Tóm tắt:  

Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đƣợc chúng tôi nghiên cứu 

dựa và lý thuyết và thực tiễn chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Sau đó chúng tôi 

nghiên cứu thực tiễn một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhƣ Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam, Neslte Việt Nam và tổng hợp từ một số bài nghiên cứu về chuyển đổi số. 

Nghiên cứu đƣa ra đƣợc một số khái niệm về nền tảng công nghệ số, một số vấn đề thực 

tiễn là các yếu tố ảnh hƣởng đến chuyển đổi số. Nghiên cứu cũng đƣa ra đƣợc một số kiến 

nghị chính sách đối với nhà nƣớc, một số bộ ngành và doanh nghiệp trong quá trình 

chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. 

Từ khóa:  

Chuyển đổi số, công nghệ số, nền tảng công nghệ số 

1. GIỚI THIỆU 

Trong thời gian gần đây, chuyển đổi số đang là cụm từ, đƣợc xem là từ khóa của nhiều 

nghiên cứu, nhiều đề án về phát triển kinh tế số của tất cả các lĩnh vực, các địa phƣơng, quốc gia 

và quốc tế. Sự tác động của đại dịch Covid-19 đến mọi lĩnh vực xã hội, kinh tế đôi khi cả lĩnh 

vực tự nhiên là tất yếu, song để thích ứng với tình hình mới, chuyển đổi số là một giải pháp để 

các nhà lãnh đạo, quản lý của quốc gia, doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động xã hội nhƣ: 

Giáo dục, kinh tế, hành chính,.... Kinh tế là lĩnh vực quan trọng của một quốc gia, chuyển đổi số 

trong kinh tế là nhu cầu tất yếu hiện nay. Nó đƣợc vận dụng trong sản xuất, dịch vụ, thị trƣờng 

tài chính,...một cách hiệu quả nhằm thu hẹp khoảng cách trong quá trình trao đổi, làm tăng năng 

suất lao động, làm giảm rủi ro,.... Để chuyển đổi số hiệu quả, các doanh nghiệp cần hiểu rõ bản 

chất, quy trình và phƣơng pháp triển khai thì mới hiệu quả. Nghiên cứu của chúng tôi về chuyển 

đổi số trong một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhằm đánh giá thực trạng, nguyên nhân 

và giải pháp trong chuyển đổi số. Từ đó rút ra những bài học và tƣ vấn chính sách để các doanh 

nghiệp triển khai chuyển đổi số hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang chuyển 

mình dựa trên nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trƣơng, chính sách chủ động tham gia cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ (4.0) của Bộ chính trị và Quyết định số 749/QĐ-TTg phê 

duyệt “Chƣơng trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030”. Bài 

viết của chúng tôi dựa trên quá trình khảo sát, triển khai chuyển đổi số ở một số tập đoàn lớn 

nhƣ: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Neslte Việt Nam. Đây là hai doanh nghiệp trên hai 

lĩnh vực: Doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp FDI, có xu hƣớng và mục tiêu khác nhau. 

Tuy nhiên quá trình chuyển đổi số có cách tiếp cận giống nhau và đang mang lại hiệu quả. 
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2. TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chuyển đổi số 

Chuyển đổi số là một quá trình theo Vial, Gregory, 2019 “Chuyển đổi số đƣợc định nghĩa 

là một quá trình nhằm mục đích cải thiện một thực thể bằng cách tạo ra những thay đổi đáng kể 

đối với các thuộc tính của nó thông qua sự kết hợp của công nghệ thông tin, máy tính, truyền 

thông và kết nối” [1]. Chuyển đổi số đƣợc dựa trên nền tảng công nghệ nhƣ Big Data (Dữ liệu 

lớn), AI (trí tuệ nhân tạo), IoT (Internets of Thing), in 3D,.... Chuyển đổi số bắt đầu từ số hóa dữ 

liệu và sau đó là khai thác dữ liệu phục vụ cho mục đích nào đó. Để chuyển đổi số trong một 

quốc gia cần phải có cơ sở hạ tầng bao gồm: (1) Hệ thống đƣờng truyền là Internet, hệ thống 

mạng (4G, 5G) và hệ thống mạng nội bộ. (2) Hệ thống dữ liệu và (3) Công nghệ (phần mềm), (4) 

cơ sở pháp lý, (5) Yếu tố con ngƣời. Đây là những yếu tố cơ bản của chuyển đổi số. 

2.2. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là quá trình doanh nghiệp dựa vào nền tảng số của quốc 

gia và doanh nghiệp để vận dụng trong sản xuất, kinh doanh. Nhƣ vậy chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp phải dựa trên hai nền tảng: (1) Chuyển đổi số quốc gia bao gồm dữ liệu, hệ thống đƣờng 

truyền, một số công nghệ quốc gia và một số nền tảng của các doanh nghiệp liên quan. (2) 

Chuyển đổi số nội bộ doanh nghiệp bao gồm: Dữ liệu, công nghệ, chính sách, kết nối nội bộ. Sau 

khi chuyển đổi số trong doanh nghiệp chúng ta có cách tiếp cận mới trong kinh doanh gọi là 

Kinh doanh số. 

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp đó là: quá trình vận dụng chuyển đổi số trong sản xuất 

và kinh doanh của các doanh nghiệp bao gồm: Quản trị, nguồn nhân lực, sản phẩm, dịch vụ, kinh 

doanh,.... Một số vận dụng thực tiễn của Việt Nam đƣợc cụ thể hóa trong tài liệu “Hƣớng dẫn 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam” [2] của Chƣơng trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 

đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) tài liệu này chủ yếu vận dụng thực tiễn chuyển đổi số của một số doanh nghiệp quốc tế 

vào Việt Nam. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp thƣờng qua cac giai đoạn sau 

 

Hình 1: C c giai  oạn chuyển   i số trong doanh nghiệp 

Nguồn: Nhóm tác tham khảo và giả xây dựng 

Định hƣớng chiến lƣợc: Hoạch định chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn. 

Xác định nhóm ƣu tiên để tạo bƣớc đột phá. 
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Quản trị tập trung: Tập trung quản trị cho các nhóm chuyển đổi số ƣu tiên bao gồm thay 

đổi về quy trình sản xuất, quản trị, dịch vụ,... 

Hạ tầng: Xác định hạ tầng của chuyển đổi số bao gồm sử dụng hạ tầng quốc gia, đầu tƣ 

công nghệ xây dựng hạ tầng nội bộ doanh nghiệp. 

Nhân lực: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tƣơng ứng với quá trình chuyển đổi số theo 

chiến lƣợc. 

Liên kết hỗ trợ: Chuyển đổi số của doanh nghiệp gắn liền với chuyển đổi số của các đối 

tác, khách hàng và những doanh nghiệp khác nhƣ ngân hàng, tài chính,... Ngoài ra cần liên kết 

chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số quốc gia. 

2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Liên quan đến vấn đề này có một số nghiên cứu Nguyễn Đức Dũng [3] xem xét cụ thể hơn 

về các lĩnh vực kinh doanh số nhƣ tài chính, quản trị, hệ thống công nghệ số. Đặc biệt trong 

nghiên cứu nêu ra đƣợc những khái niệm và tính chất của quản trị số, nguồn nhân lực công nghệ 

trong doanh nghiệp số... Ngoài ra, Nguyễn Hồng Minh [4] đề xuất mô hình chuyển đổi số trong 

nội bộ ngành và mô hình chuyển đổi số gắn với các chính sách. Đây là những yếu tố hình thành 

nên môi trƣờng số đƣợc gọi là hệ sinh thái số. Nghiên cứu của Nguyễn Huy Giao [5] cũng nêu 

đƣợc các bƣớc chuyển đổi số, xem xét một số kinh nghiệm chuyển đổi số của các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là bài học rút ra từ một số công ty, viện thuộc lĩnh vực dầu khí. 

Một nghiên cứu gần đây của Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Tùng Linh [6] về hệ sinh thái số và 

chuyển đổi số ở Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Nghiên cứu đã đƣa ra một phƣơng pháp 

mới đó là vận dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn để đánh giá mức độ các yếu tố ảnh 

hƣởng đến chuyển đổi số ở EVN. Cùng với đó là đƣa ra khái niệm Hệ sinh thái số bao gồm hệ 

thống công nghệ, nền tảng số và chính sách. Đây là khái niệm mới có tính thời gian và không 

gian nghĩa là nó có thể thay đổi. 

Một số nghiên cứu gần đây nhƣ Phạm Thị Thanh Hà [7] cho rằng “Chuyển đổi đang tác 

động không nhỏ đến nguồn nhân lực tại các ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam. Chuyển đổi số 

đang tạo ra các thách thức trong tất cả các khâu trong quản trị nhân sự nhƣ: Tuyển dụng, sử 

dụng, đào tạo, phát triển, đãi ngộ,... đặc biệt là quản trị nguồn nhân lực số đáp ứng quá trình 

chuyển đổi số”. 

Lê Tiến Đạt [8] đã nghiên cứu chuyển đổi số ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 

Nam nhƣng chủ yếu là các doanh nghiệp dịch vụ nhƣ MBBank, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa 

ốc Đất Xanh Miền Bắc, Công ty Cổ phần Tƣ vấn Xây dựng Thành Nam, Công ty TNHH Vận tải 

Việt Hƣng. Đặc điểm chung là: Chƣa có một quy trình và lộ trình chuyển đổi số phù hợp; chuyển 

đổi số chƣa đƣợc đánh giá một cách khoa học về các yếu tố ảnh hƣởng, nhận thức, đầu tƣ, hiệu 

quả,.... 

Ngoài các nghiên cứu trên còn một số nghiên cứu khác chủ yếu là các tác động của chuyển 

đổi số đến quản trị nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. 

Khoảng trống nghiên cứu: Qua tổng quan tình hình nghiên cứu, chúng tôi đánh giá khoảng 

trong nghiên cứu nhƣ sau: (1) Những yếu tố tác động đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp nói 

chung và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nói riêng chƣa đƣợc tiếp cận trọng nghiên cứu. (2) 

Thứ tự ƣu tiên của các hạng mục trong quy trình chuyển đổi số chƣa đƣợc đánh giá, sắp xếp để 
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chuyển đổi số hiệu quả. (3) Hệ sinh thái chuyển đổi số trong các doanh nghiệp chƣa đƣợc nghiên 

cứu nhằm đƣa ra những chính sách cho chuyển đổi số trong mỗi doanh nghiệp. 

2.4. Lý thuyết vận dụn  và p ƣơn  p  p n  iên cứu 

2.4.1. Lý thuyết vận dụng 

Trong nghiên cứu này chúng tôi chủ yếu nghiên cứu chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản 

xuất công nghiệp. Đặc điểm của những doanh nghiệp này là: (1) Yếu tố kỹ thuật trong sản xuất 

đóng vai trò quan trọng về năng lực sản xuất, chất lƣợng sản phẩm. (2) Yếu tố công nghệ đóng 

vai trò trong cạnh tranh, thƣơng mại điện tử, xuất khẩu, marketing, dịch vụ,... (3) Chuyển đổi số 

đang đƣợc triển khai trong nhóm ƣu tiên. 

Lý thuyết vận dụng trong nghiên cứu bao gồm:  

-  Lý thuyết về quản trị công nghệ đó là: đánh giá công nghệ; cạnh tranh công nghệ; quản trị 

các yếu tố phần mềm và tài sản trí tuệ; kiểm soát và đánh giá công nghệ. 

- Lý thuyết chuyển đổi số: Quy trình chuyển đổi số; cơ sở dữ liệu; phần mềm; trí tuệ nhân 

tạo; truyền dữ liệu 

- Một số lý thuyết liên quan đến sản xuất công nghiệp nhƣ: sản xuất tác nghiệp; quản trị rủi 

ro;... 

- Lý thuyết mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn: Mô hình AHP trong xếp hạng các yếu tố 

công nghệ. 

2.4.2. P  ơ   pháp nghiên c u 

Để nghiên cứu về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chúng tôi 

đã khảo sát tại các doanh nghiệp có mức đầu tƣ cho quá trình chuyển đổi số cả về chính sách và 

tài chính ở mức độ cao đó là: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Công ty Neslte Việt Nam về 

một số yếu tố ảnh hƣởng trong quá trình chuyển đổi số.  

Bảng 1: Khảo sát thực tế 

TT Tên Nội dung 

1 Nhận thức Lãnh đạo, quản lý Nhân viên Khách hàng 

2 Số hóa và dữ liệu Phƣơng pháp số hóa Xây dựng dữ liệu  

3 Quản trị số Chiến lƣợc Sản xuất Nhân lực 

4 Công nghệ số Nền tảng Công nghệ sản xuất Công nghệ số 

5 Lộ trình chuyển đổi số Tổ chức Nhân lực Kinh doanh 

6 Kết quả    

Nguồn: Các tác giả xây dựng 

Tiếp theo chúng tôi thống kê một số nghiên cứu về chuyển đổi số của một số doanh nghiệp 

trong đó có doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sau đó đánh giá và phân tích số liệu thống kê và 

đƣa ra những kết quả. Quá trình thống kê số liệu, chúng tôi đƣa ra đối với tài liệu gồm: Tiêu chí, 

tìm kiếm, sàng lọc, phân tích và trình bày kết quả. Cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 2: T ng quan tài liệu theo hệ thống 

Bƣớc Tên Nội dung 

1 Tiêu chí về tài liệu Đƣa ra các tiêu chí   

2 Tìm kiếm Cơ sở dữ liệu Tạp chí, hội thảo, sách Rà soát 

3 Sàng lọc tài liệu Dựa vào các tiêu chí để sàng lọc   

4 Phân tích tài liệu Đọc tài liệu Mã hóa tài liệu Phân loại 

5 Trình bày kết quả    

Nguồn: Nguồn: Senyo, Addae và Boateng, 2018 

Sau khi có các số liệu thứ cấp về các yếu tố ảnh hƣởng, chúng tôi sử dụng mô hình AHP về 

ra quyết định đa tiêu chuẩn để đánh giá thứ tự ƣu tiên trong quá trình chuyển đổi số ở các doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp 

3. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

3.1. Nền tảng của chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

3.1.1. Dữ li u và số hóa 

Big Data (Dữ liệu lớn): Thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên vào tháng 10 năm 1997 trong một 

bài báo của hai nhà nghiên cứu Michael Cox và David Ellsworth đến từ NASA nhƣ sau: “Trực 

quan hóa đặt ra một thách thức thú vị cho hệ thống máy tính, các tệp dữ liệu thƣờng có dung 

lƣợng quá lớn là suy yếu khả năng của bộ nhớ chính, ổ nhớ cục bộ và ngay cả ổ nhớ khoảng cách 

xa. Chúng ta gọi vấn đề này là Dữ liệu lớn” [9]. Sau này qua quá trình phát triển công nghệ có 

liên quan đến dung lƣợng, tốc độ và cấu trúc, Big Data đã phát triển thành một nền tảng công 

nghệ mới đƣợc vận dụng rất nhiều trong khoa học máy tính, công nghệ điện toán và chuyển đổi 

số. Trong doanh nghiệp, Big Data là một nền tảng của chuyển đổi số. Nó lƣu giữ các dữ liệu 

thông tin trong hệ thống quốc gia, hệ thống nội bộ doanh nghiệp từ đó có thể sử dụng trong 

thống kê, tính toán và trao đổi thông tin,... Trong EVN, dữ liệu lớn hiện nay đang đƣợc hình 

thành từ số hóa các nguồn nhƣ sau: Nguồn nhân lực, khách hàng và thông tin khách hàng, sản 

phẩm là các nhà máy sản xuất điện năng, hệ thống thông tin kỹ thuật,.... Đối với Neslte Vệt Nam 

Big Data đƣợc xây dựng dựa trên số hóa: Sản phẩm, nguồn cung, khách hàng, nhân sự và các 

thông tin chỉ số kỹ thuật. 

3.1.2. Internet và kết nối 

IoT (Internets of Thing) là công nghệ đƣợc hình thành từ khoa học máy tính. Công nghệ 

này dùng để truyền thông tin, dữ liệu từ nơi này đến nơi khác. Chẳng hạn trong quá trình truyền 

tải điện hệ thống thông tin kết nối trong quá trình điều độ sản xuất và tiêu thụ điện năng. Thông 

qua hệ thống kết nối, các nhà máy có thể lập kế hoạch sản xuất, kỹ thuật điều khiển từ các trung 

tâm điều khiển xa mà tránh đƣợc những yếu tố rủi ro khi ở gần. Qua hệ thống điều khiển tự 

động, IoT giúp các nhà máy sản xuất công nghiệp kiểm soát đƣợc chất lƣợng sản phẩm, giảm lao 

động thủ công. EVN đã sử dụng công nghệ này trong việc đo, đếm sản lƣợng điện và mức độ 

tiêu thụ của các khách hàng trong từng thời điểm để EVN và khách hàng điều tiết sản xuất và 

tiêu thụ. Đối với Neslte Việt Nam, Thông qua nền tảng kết nối đã đào tạo từ xa một số kỹ thuật 
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viên tay nghề cao, nâng cao năng lực quản lý từ xa, trao đổi và chia sẻ kiến thức,... đang đƣợc 

vận dụng hiệu quả bởi nền tảng công nghệ này. 

3.1.3. AI và s n xuất công nghi p 

AI (trí tuệ nhân tạo) nó đƣợc hình thành từ hai từ Tiếng Anh artificial (nhân tạo) và 

intelligence (thông minh). Đây là một công nghệ đƣợc sinh ra để xử lý những vấn đề liên quan 

đến khoa học máy tính và kinh doanh nhƣ: Tìm kiếm, quảng cáo, cung cấp dịch vụ khuyến nghị 

khách hàng, quản lý cách tính giá, ... nhất là trong thƣơng mại điện tử. Trong đời sống và doanh 

nghiệp, chúng ta thấy xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến AI nhƣ nhận diện, truy xuất nguồn 

gốc, ... đang đƣợc cac doanh nghiệp vận dụng trong kinh doanh. Trong EVN, AI đƣợc ứng dụng 

trong các hệ thống dự báo sản lƣợng, dự báo an toàn hành lang lƣới điện, hay các hệ thống cảnh 

báo sự cố trên các thiết bị..vv. Thông qua hệ thống thông minh, EVN đánh giá đƣợc hiệu quả sản 

xuất, dự báo sản lƣợng tiêu thụ của khách hàng trong từng thời điểm để có kế hoạch sản xuất. 

Đối với Neslte Việt Nam, hệ thống AI đƣợc sử dụng trong kiểm định chất lƣợng sản phẩm, 

Robot tự động hóa, hệ thống kho hàng tự động, ... 

Trên đây là các nền tảng cơ bản trong chuyển đổi số. Ngoài các nền tảng trên, một số 

doanh nghiệp còn sử dụng các nền tảng nhƣ điện toán đám mây, công nghệ in 3D trong quảng 

cáo, marketing, công nghệ Blockchain trong giới thiệu sản phẩm,... 

3.2. Thực trạng chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

Sau khi phân tích dữ liệu, phỏng vấn chuyên gia tại một số công ty (EVN, Neslte Việt 

Nam) kết quả cho thấy các yếu tố ảnh hƣởng trong chuyển đổi số tại các doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp chúng tôi chọn 5 yếu tố quan trọng nhất. 

(C1) Nhận thức: Nhận thức của lãnh đạo trong chuyển đổi số ảnh hƣởng đến chiến lƣợc, kế 

hoạch, hoạch định và đầu tƣ trong quá trình chuyển đổi số. Nhận thức của nhân viên ảnh hƣởng 

đến tốc độ chuyển đổi số nhanh hay chậm. Quá trình nhận thức phụ thuộc vào mức độ hiểu biết 

và tác động của môi trƣờng kinh doanh giúp cho lãnh đạo và nhân viên nhận thức về tầm quan 

trọng của chuyển đổi số. 

(C2) Công nghệ: Bao gồm công nghệ nền tảng quốc gia và đầu tƣ vào công nghệ của nội 

bộ công ty. Công nghệ nền tảng chủ yếu là xây dựng dữ liệu nội bộ kết nối với dữ liệu chính phủ 

số. Công nghệ kết nối IoT dựa trên nền tảng quốc gia nhƣ Internet, mạng viễn thông,... Mạng nội 

bộ là việc đầu tƣ công nghệ trong liên kết truyền dẫn nội bộ. Công nghệ thông minh AI chủ yếu 

do doanh nghiệp tự đầu tƣ. 

(C3) Môi trƣờng số xung quanh: Bao gồm các dịch vụ số từ các ngân hàng, chính phủ, các 

tổ chức tài chính, nhà cung cấp, khách hàng thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Ngƣợc 

lại chuyển đổi số của doanh nghiệp thúc đẩy môi trƣờng số phát triển. Theo khảo sát, môi trƣờng 

số của EVN bao gồm: Hệ thống ngân hàng, khách hàng, các nhà cung cấp. Đối với Neslte Việt 

Nam, môi trƣờng số là: Ngân hàng, hệ thống bán lẻ, nhà cung cấp,... 

(C4) Quản trị số: Bao gồm quản trị chiến lƣợc, rủi ro, sản xuất, nhân sự phải gắn liền với 

chuyển đổi số.  

(C5) Chính sách – pháp luật: Bao gồm chính sách pháp luật của nhà nƣớc và hệ thống 

chính sách nội bộ nhắm thúc đẩy chuyển đổi số. Các chính sách vừa là động lực vừa là công cụ 

trong quá trình chuyển đổi số. 
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Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có đặc điểm: Số lƣợng hàng hóa sản xuất rất lớn, 

cập nhật và quản lý thƣờng xuyên. Lƣợng khách hàng vừa lớn vừa trải rộng cả trong nƣớc và 

quốc tế. Các yếu tố trên vừa có đặc trƣng của doanh nghiệp nói chung vừa mang đặc trƣng của 

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. 

3.3. Kết quả và phân tích 

Sau khi phân tích số liệu thống kê và có tham khảo các ý kiến chuyên gia, kết hợp phân 

tích số liệu thông qua mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn AHP, chúng tôi có kết quả sau đây. 

Bảng 3: Kết quả xếp hạng 5 yếu tố ảnh hưởng 

Hạng 1 2 3 4 5 

Tên yếu tố Nhận thức Công nghệ Chính sách -  

Pháp luật 

Môi trƣờng 

số 

Quản trị số 

Nguồn: Các tác giả t ng hợp. 

Qua kết quả trên cho thấy trong giai đoạn hiện nay cho thấy 

Thứ nhất, nhận thức đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số đặc biệt là nhận thức của 

lãnh đạo, quản lý; sau đó là nhận thức của nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng. 

Thứ hai, nền tảng công nghệ ảnh hƣởng đến các giải pháp chuyển đổi số. Công nghệ càng 

đồng bộ, chuyển đổi số càng diễn ra nhanh chóng. Đầu tƣ công nghệ trong chuyển đổi số có rủi 

ro. Nó có thể thành công hoặc không tùy thuộc và sự thích ứng của công nghệ và ngƣời sử dụng. 

Thứ ba, chính sách - pháp luật ảnh hƣởng không nhỏ đến quá trình chuyển đổi số. Chính 

sách là con đƣờng đi đến chuyển đổi số, pháp luật là công cụ kiểm soát. Hai công cụ này ảnh 

hƣởng trực tiếp đến chuyển đổi số của doanh nghiệp mà trong [7] có nói đến với thuật ngữ “hệ 

sinh thái số”. 

Thứ tƣ, môi trƣờng ảnh hƣởng đến chuyển đổi số đó là: hệ thống thanh toán, hệ thống 

dịch vụ khách hàng, hệ thống logistics,... Các hệ thống này đã hoạt động trên môi trƣờng số 

bắt buộc các doanh nghiệp cũng phải làm việc trên môi trƣờng số. 

Thứ năm, quản trị số là một quy trình nội bộ nhằm đồng bộ quá trình chuyển đổi số. 

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1. Lý luận 

Nghiên cứu trên hình đƣa ra đƣợc khái niệm về nền tảng công nghệ số trong quá trình 

chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nói 

riêng. Nền tảng công nghệ số ở đây bao gồm nền tảng công nghệ số quốc gia và quá trình số hóa 

nội bộ tạo nên nền tảng dữ liệu, truyền dẫn và công nghệ thông minh. 

 

3.2. Thực tiễn 

Nghiên cứu đƣa ra đƣợc 5 yếu tố ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của nó trong gia đoạn 

hiện nay trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp mà cụ thể là EVN 
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và Neslte Việt Nam. Những yếu tố này là cơ sở để các doanh nghiệp khác vận dụng trong thực 

tiễn chuyển đổi số của doanh nghiệp của mình. 

3.3. Kiến nghị 

- Đối với nhà nƣớc, cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp thông qua hệ thống chính sách về truyền thông, hỗ trợ dịch vụ mạng quốc gia, hỗ 

trợ hệ thống dữ liệu quốc gia. 

- Đối với bộ Khoa học và công nghệ: có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp có hệ 

thống công nghệ thông minh trong sản xuất công nghiệp bằng cách hỗ trợ các đề tài liên quan 

đến phát minh, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp. 

- Đối với các doanh nghiệp cần chú trọng ƣu tiên trong xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù 

hợp trên cơ sở có sự tham gia của các nhà khoa học nhƣ: Kinh tế, công nghệ, trí tuệ nhân tạo,... 

trong quá trình chuyển đổi số để có hiệu quả cao và rút ngắn quá trình chuyển đổi số. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG  

CỦA TỈNH TUYÊN QUANG 

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân, ThS. Đỗ Hải Yến 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt:  

Chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công là một bƣớc đi quan trọng trong chiến lƣợc cải 

cách nền hành chính công hƣớng đến thực hiện Chính phủ điện tử. Nghiên cứu thu thập và 

đánh giá một số thông tin về việc ứng dụng chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công 

thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Tuyên Quang, xác định các thách thức 

trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của địa phƣơng và đƣa ra một số đề xuất nhằm 

nâng cao chất lƣợng dịch vụ công trực tuyến. 

Từ khóa:  

Chuyển đổi số,dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến. 

1. Đặt vấn đề 

Sandkuhl và cộng sự (2017) khẳng định ứng dụng công nghệ số để tối ƣu hóa quy trình, 

phƣơng thức quản lý trong dịch vụ công, giúp cho hiệu quả hoạt động dịch vụ công đƣợc nâng 

cao, giảm chi phí hành chính và nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của 

ngƣời dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu liên hệ công việc. 

Dịch vụ công là một khái niệm đƣợc tiếp cận theo nhiều cách khác nhau. Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP của Chính phủ định nghĩa dịch vụ công là dịch vụ thiết yếu trong đời sống kinh 

tế - xã hội đối với cộng đồng dân cƣ và đất nƣớc. Tác giả N.P. Thọ (2003) khẳng định dịch vụ 

công là hoạt động thuộc trách nhiệm thực hiện của Nhà nƣớc, hoạt động phân biệt với hoạt động 

quản lý Nhà nƣớc và thực thi công quyền, cung cấp các dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu của xã 

hội nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội Việt Nam công bằng, ổn định và phát triển hài 

hoà. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ, Chính phủ mỗi 

quốc gia đều ƣu tiên sử dụng các phƣơng thức nhằm giúp đỡ công dân và hỗ trợ các doanh 

nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh. Do vậy, nếu dịch vụ công vẫn đƣợc thực hiện theo hình 

thức truyền thống, Chính phủ sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện vai trò của mình. Chính phủ 

điện tử ra đời giúp đáp ứng yêu cầu của ngƣời dân và doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hoá 

thông qua việc áp dụng công nghệ hiện đại, rút ngắn khoảng cách không gian và tiết kiệm chi 

phí, thời gian cũng nhƣ tăng khả năng kiểm soát hiệu quả các rủi ro có thể xảy ra khi toàn cầu 

hóa diễn ra. 

Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến nằm trong số những chỉ số đo lƣờng có tính quyết định 

trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy ngƣời dân là trung tâm phục vụ của các cơ quan nhà 

nƣớc. Theo Aritonang (2017), dịch vụ công trực tuyến là việc cung cấp cho cá nhân và tổ chức 

các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nƣớc trên môi trƣờng internet, 



130| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   

giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ ngƣời dân và tổ chức về các nhu 

cầu dịch vụ công. Tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019, Chính phủ đã khẳng định, trong 

chiến lƣợc chuyển đổi số toàn diện, việc xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến là một trong 

những giải pháp quan trọng mang tính đột phá nhằm hƣớng đến mục tiêu chính phủ điện tử 

(Chính phủ, 2019). Dịch vụ công trực tuyến phải đƣợc cung cấp đến mọi ngƣời dân tại mọi thời 

điểm, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc đƣợc 

minh bạch, hiệu quả, từ đó giúp phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính toàn diện. 

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đã có 18 Sở ngành, 07 huyện/thành phố, 138/138 xã, phƣờng, 

thị trấn thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên cổng dịch vụ công để phục vụ 

ngƣời dân và doanh nghiệp; 100% trung tâm hành chính đƣợc cập nhật và đăng tải đầy đủ trên 

cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin điện tử một cửa. Tuy nhiên, là một tỉnh thuộc khu vực 

Trung du miền núi phía Bắc với 78,55% dân số sống ở nông thôn và 56,77% ngƣời dân là dân 

tộc thiểu số (Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang, 2020), việc tuyên truyền để ngƣời dân hiểu đúng 

về DVCTT và mạnh dạn ứng dụng nó khi có nhu cầu đƣợc giải quyết thủ tục hành chính, là một 

khó khăn lớn đối với việc triển khai hệ thống DVCTT của địa phƣơng.  

Bằng phƣơng pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh, điều tra khảo sát ngƣời dân trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang theo hình thức chọn mẫu điều tra, nghiên cứu đánh giá thực trạng dịch vụ 

công trực tuyến của địa phƣơng, đƣa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ công 

trực tuyến trƣớc những thách thức đặt ra. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Thực trạng dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Tuyên Quang 

* Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

- Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

Nguồn: C ng DVCTT tỉnh Tuyên Quang 

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang thực hiện cung cấp DVCTT ở mức độ 4 đối với 451 dịch vụ 

công thuộc chức năng giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nƣớc (gồm 350 dịch vụ công 

đang cung cấp mức độ 2 và 101 dịch vụ công đang cung cấp mức độ 3), trong đó có 389 dịch vụ 

công cấp tỉnh, 50 dịch vụ công cấp huyện, 12 dịch vụ công cấp xã (Anh, 2021). Nhƣ vậy, số 

lƣợng dịch vụ công đƣợc cung cấp trực tuyến của tỉnh Tuyên Quang ngày càng đa dạng, có khả 

năng đáp ứng đƣợc nhu cầu của công dân và tổ chức. Ngoài ra, các dịch vụ công đƣợc cung cấp 

từ cấp xã đến cấp tỉnh, giúp ngƣời dân có thể thực hiện liên kết thủ tục từ cấp thấp đến cấp cao 

một cách thuận thay vì phải di chuyển đến nhiều nơi và nhiều cấp. 

Từ Bảng 2.1 ta thấy, năm 2021, số lƣợng hồ sơ xử lý trƣớc hạn luôn ở mức cao và có diễn 

biến ổn định, từ đó cho thấy hệ thống DVCTT của tỉnh Tuyên Quang có hiệu quả hoạt động rất 

cao. Năm 2021, hệ thống DCVTT của tỉnh đã đƣợc triển khai đồng bộ, thống nhất và thực hiện 

liên thông đến 100% các cơ quan quản lý Nhà nƣớc từ cấp tỉnh xuống đến cấp xã. Cổng dịch vụ 

công của tỉnh cung cấp trực tuyến 100% các thủ tục hành chính công từ mức độ 2 đến mức độ 4 

với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn rất cao (Biểu  ồ 2.1), tỷ lệ đạt 98,9% (trong đó, tỷ lệ giải 

quyết hồ sơ trƣớc hạn là 97,8%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 1,1%).  
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Bảng 2.1. Thống kê tình hình xử lý hồ sơ DVCTT tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

 

 

Biểu  ồ 2.1. Kết quả giải quyết hồ sơ trên DVCTT năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang 

Nguồn: C ng DVCTT tỉnh Tuyên Quang 

Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh cũng rất cao (Biểu  ồ 2.2), trong 

năm 2021, có 112.723 thủ tục hành chính mức độ 3 và 4 đƣợc giải quyết đúng hạn trở lên (chiếm 

tỷ lệ 74,8% số hồ sơ đƣợc giải quyết).  

Điều này cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động ngƣời dân và doanh nghiệp sử dụng 

DVCTT đƣợc địa phƣơng thực hiện rất tốt, bên cạnh đó là chất lƣợng hệ thống DVCTT đƣợc 

đảm bảo, ngƣời dân có ý thức tham gia vào quá trình thực hiện chính quyền điện tử, hình thành 

thói quen sử dụng công nghệ số trong giao dịch hành chính. 

Để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng hoạt động của hệ thống DVCTT của tỉnh Tuyên Quang, 

tác giả thực hiện khảo sát về sự hữu ích của DVCTT và mức độ dễ dàng trong sử dụng DVCTT 

trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dƣơng và huyện Yên Sơn với mẫu khảo sát 125 

ngƣời có độ tuổi từ 18-60 tuổi, trong đó có 31 ngƣời không thuộc địa bàn trung tâm.   
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Biểu  ồ 2.2. Tình hình giải quyết hồ sơ DVCTT năm 2021 tỉnh Tuyên Quang theo mức  ộ 

- Khảo sát sự hữu ích của DVCTT 

Kết quả khảo sát tại Biểu  ồ 2.3 cho thấy mức độ hữu ích của hệ thống DVCTT tỉnh Tuyên 

Quang đƣợc đánh giá rất cao với tỷ lệ trên 71% và tập trung ở khu vực trung tâm, thành thị. Điều 

này cho thấy, việc cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh đƣợc ngƣời dân và doanh nghiệp đồng 

tình, ủng hộ và đánh giá cao, từ đó, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, thời gian xử lý hồ sơ đƣợc 

rút ngắn, góp phần làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc. Kết quả này 

một lần nữa khẳng định cho công tác truyền thông và quảng bá về DVCTT của tỉnh vô cùng hiệu 

quả, để ngƣời dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc giao dịch trên cổng dịch 

vụ công.  

 

Biểu  ồ 2.3. Kết quả   nh gi  sự hữu ích của DVCTT tỉnh Tuyên Quang 

Nguồn: Điều tra, khảo sát 

- Khảo sát mức độ dễ dàng trong sử dụng DVCTT 

Kết quả khảo sát tại Biểu  ồ 2.4 cho thấy hệ thống DVCTT của tỉnh Tuyên Quang rất dễ 

dàng trong việc kết nối và sử dụng (chiếm tỷ lệ trên 72% ngƣời đƣợc khảo sát và tập trung ở khu 

vực trung tâm, thành thị).  
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Biểu  ồ 2.4. Kết quả   nh gi  mức  ộ dễ dàng trong sử dụng DVCTT 

Nguồn: Điều tra, khảo sát 

Kết quả trên cho thấy, hệ thống DVCTT của tỉnh có quy trình đơn giản, dễ tiếp cận, dễ làm 

và dễ thao tác, do đó, hệ thống thu hút đƣợc nhiều ngƣời dân và doanh nghiệp sử dụng. Đây cũng 

là lý do tại sao dịch vụ công cấp độ 3 và cấp độ 4 có số lƣợng hồ sơ nhiều và tăng lên. 

2.3.  Những thách thức đặt r  đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến  

tỉnh Tuyên Quang 

Chuyển đổi số trong cung cấp DVCTT tạo cơ hội cho ngƣời dân và doanh nghiệp đƣợc 

tham gia vào hoạt động với chính quyền các cấp theo hƣớng công khai và minh bạch. Tuy nhiên, 

quá trình này cũng đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền nói chung và hệ thống DVCTT nói 

riêng. Cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, cách thức quản lý cung ứng DVCTT cần thay   i theo tư  uy m i 

Hiện nay, vai trò của chính quyền địa phƣơng có sự thay đổi rõ rệt trong việc chuyển từ 

cách thức quản lý truyền thống sang việc lấy ngƣời dân làm trung tâm, do đó, đối tƣợng cung cấp 

DVCTT cũng coi ngƣời dân là trung tâm để phục vụ. Con ngƣời quản lý, điều hành và thực hiện 

DVCTT cần có tƣ duy coi ngƣời dân là khách hàng để phục vụ nhằm thích ứng với môi trƣờng 

mới, xây dựng nền hành chính công lấy văn hóa phục vụ làm tôn chỉ hoạt động. 

Quản lý DVCTT cần ứng dụng công nghệ thông tin triệt để, coi nó là phƣơng tiện 

chính để tạo ra sự vận hành thông suốt nhằm thực hiện công nghệ số chính quyền. Cải cách 

hành chính nhƣng cũng cần cải cách phƣơng thức và quy mô ứng dụng công nghệ thông tin, 

xác định việc ứng dụng cần xuất phát từ mục tiêu thiết lập trật tự, tạo sự phối hợp giữa các 

đơn vị và các cấp chính quyền, đảm bảo quy trình quản lý đƣợc thực hiện xuyên suốt. 

Thứ hai, về trình  ộ và kỹ năng của bộ máy vận hành và người dân sử dụng hệ thống 

DVCTT  

Hiệu quả hoạt động của hệ thống DVCTT phụ thuộc vào phía chính quyền và phía ngƣời 

dân. Đội ngũ CBCCVC thực hiện vận hành hệ thống và ngƣời dân tham gia sử dụng DVCTT 

đều cần đƣợc nâng cao trình độ, kỹ năng công nghệ để ứng dụng công nghệ số. Hiện nay các 

DVCTT cung cấp cho ngƣời dân vẫn chƣa đầy đủ do không có cán bộ công nghệ thông tin 

chuyên trách và trình độ công nghệ của CBCCVC chƣa cao. Bên cạnh đó, việc xử lý dịch vụ 
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công ở mức độ 3 và mức độ 4 đƣợc ngƣời dân ở các trung tâm huyện và thành phố sử dụng là 

chủ yếu, chƣa phổ cập toàn tỉnh do những trở ngại về mặt công nghệ khi sử dụng DVCTT.  

Thứ tư, về vấn  ề an toàn thông tin trên hệ thống DVCTT  

Muốn ngƣời dân thực hiện dịch vụ công ở mức cao thì DVCTT cần sử dụng chữ ký số, 

thông tin dữ liệu cần đƣợc kết nối, chia sẻ liên thông giữa các hệ thống thông tin, cập nhật kịp 

thời, chất lƣợng và chính xác về dữ liệu và thông tin, chƣa đƣợc cập nhật kịp thời, chính xác, yếu 

tố bảo mật thông tin cũng cần đƣợc quan tâm. 

Đối với vấn đề thanh toán trực tuyến, ngƣời dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, điều 

này phụ thuộc vào mức độ tin tƣởng vào sự an toàn của giao dịch, mặt khác, nhận thức của ngƣời 

dân về tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt còn chƣa cao. Do đó, vấn đề bảo mật thông tin và 

sự liên kết với hệ thống ngân hàng cần phải đƣợc thực hiện song hành ở mức cao cùng với cải 

cách hành chính và chính quyền điện tử.  

3. KẾT LUẬN 

Nhƣ vậy, hệ thống DVCTT tỉnh Tuyên Quang đã đạt đƣợc một số thành quả nhất định, tuy 

nhiên kết quả khảo sát cũng phản ánh số lƣợng ngƣời dân đánh giá cao chủ yếu tập trung ở khu 

vực trung tâm và thành thị, nhiều ngƣời dân trên địa bàn tỉnh vẫn chƣa nắm đƣợc thông tin và e 

ngại về việc sử dụng DVCTT. Do đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong cung cấp DVCTT, 

chính quyền các cấp có các giải pháp đồng bộ, tăng cƣờng truyền thông về hiệu quả DVCTT để 

ngƣời dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về những lợi ích của việc sử dụng hệ 

thống trong giao dịch hành chính công, từ đó, thay đổi thói quen của ngƣời dân khi có nhu cầu 

liên hệ công việc và thực hiện dịch vụ công. Tác giả đƣa ra một số đề xuất nhƣ sau: 

Thứ nhất, nâng cao chất  ượng nhân lực thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống DVCTT và giúp 

 ỡ người dân sử dụng DVCTT. 

Chính quyền địa phƣơng cần có lộ trình đào tạo, bồi dƣỡng về ứng dụng công nghệ thông 

tin cho CBCCVC, đặc biệt là cho các cán bộ chủ chốt ở các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành. 

Mặt khác, tổ chức tập huấn và hƣớng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung cho chính quyền các 

cấp, nội dung tập huấn tập trung vào chính quyền điện tử, cơ quan điện tử, kỹ năng sử dụng công 

nghệ, an toàn thông tin mạng… Ngoài ra, để tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT đòi hỏi nhận thức, trình 

độ cũng nhƣ các kỹ năng về công nghệ thông tin cần có của công dân trong tiếp cận, khai thác, 

sử dụng hệ thống DVCT, do đó, cũng cần có định hƣớng giúp đỡ công dân sử dụng DVCTT 

thông qua đào tạo, bồi dƣỡng kiến thức về công nghẹ và DVCTT nhằm giúp công dân s n sàng 

thực hiện các giao dịch hành chính công điện tử. 

Thứ hai, nâng cao chất  ượng cơ sở hạ tầng viễn thông và tăng cường an ninh mạng. 

Đây là nền tảng vô cùng quan trọng để triển khai và tạo điều kiện cho các hoạt động 

DVCTT. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực từ phía các đơn vị viễn thông, ngoài ra, điện 

thoại thông mình thực hiện DVCTT cần tích hợp 5G. Đồng thời, vấn đề an ninh mạng cần đƣợc 

đảm bảo để giữ an toàn và bí mật thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện DVCTT, tuy nhiên, 

điều này lại đòi hỏi về quy trình và thao tác sử dụng sẽ phức tạp hơn, nếu quy trình đơn giản và 

thuận tiện cho công dân thì vấn đề an toàn và bảo mật sẽ không đƣợc đảm bảo. Các phƣơng án 

về an ninh mạng cần đảm bảo sự hài hòa của 2 vấn đề trên để phòng ngừa các rủi rõ có thể xảy ra 

đối với hệ thống DVCTT nhƣ đánh cắp dữ liệu, trả kết quả sai, giả mạo thông tin…  
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Thứ ba, tiếp tục  ẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá về DVCTT 

Tăng cƣờng truyền thông và quảng bá về DVCTT nhằm nâng cao nhận thức của công dân 

thông qua kênh đài phát thanh, báo chí, cổng thông tin điện tử, các buổi tọa đàm, chuyên đề, các 

ấn phẩm truyền thông… Lãnh đạo các cấp chính quyền và sở, ban, ngành địa phƣơng cần phối 

hợp với đơn vị truyền thông xây dựng mẫu tờ rơi về dịch vụ công, trong đó tập trung dịch vụ 

công mức độ 3 và 4. Huy động lực lƣợng thanh niên, đoàn viên hỗ trợ công dân đối với trƣờng 

hợp đến trung tâm dịch vụ công nộp hồ sơ trực tuyến.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Sandkuhl, K., & Lehmann, H. (2017), “Digital transformation in higher education–The role of 

enterprise architectures and portals”, Digital Enterprise Computing, 49-60. 

[2]. Aritonang, D. M. (2017), “The impact of e-government system on public service quality in 

Indonesia”. European Scientific Journal, vol. 13, no. 35, pp. 99-111. 

[3]. Tho, N. P. (2003), “Conception and practice of public service in Vietnam”, Journal of Legislative 

Studies, vol. 9, pp. 23-30. 

[4]. Chính phủ (2019), Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ  iện tử giai  oạn 2019 - 2020,  ịnh hư ng  ến 2025, 

Hà Nội. 

[5]. Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang (2020), Thông cáo báo chí về số liệu sơ  ộ T ng  iều tra dân số 

và nhà ở trên  ịa bàn tỉnh Tuyên Quang, Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang. 

[6]. Anh, Đ. T. (2021), Tin tức - Sự kiện. Retrieved from Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang: 

https://tuyenquang.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-

tuc.aspx?ItemID=21295&l=TinTuc&lv=35 



136| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   
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ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI  

ĐỊA PHƢƠNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

TS. Hoàng Thị Trang 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của khoa học và công nghệ (KH&CN) góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), trong những năm qua tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh 

nghiên cứu, ứng dụng KH&CN sâu rộng trên tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất và đời 

sống; Hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, đạt 

đƣợc nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế. Trong thời gian 

tới cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN 

phù hợp với điều kiện thực tiễn, phục vụ phát triển KT-XH của địa phƣơng. 

Từ khóa:  

Phát triển, khoa học-công nghệ, kinh tế-xã hội, thực trạng, giải pháp. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khoa học và công nghệ có vai trò to lớn trong thực hiện CNH, HĐH nhiều lĩnh vực của 

tỉnh. Việc ứng dụng KH&CN góp phần không nhỏ nâng cao năng suất, chất lƣợng cây trồng, vật 

nuôi, sản phẩm hàng hóa chủ lực, cây trồng thế mạnh của địa phƣơng, đẩy mạnh ứng dụng 

KH&CN vào sản xuất mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao năng suất, chất lƣợng sản 

phẩm, giúp các hộ dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần  

đƣa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Để 

ngành KH&CN của tỉnh phát triển phải có sự thay đổi nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, nhân dân 

về vai trò của KH&CN và xác định đƣợc những vấn đề đang đặt ra cho ngành KH&CN địa 

phƣơng trong quản lý, điều chỉnh cơ sở pháp lý, đẩy mạnh phát triển theo hƣớng thiết thực, hiệu 

quả. Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nƣớc về 

KH&CN; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển KT-XH, 

nhất là công nghệ cao, cơ giới hóa vùng chuyên canh, công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến 

các sản phẩm nông, lâm nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; phát triển du 

lịch; đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

2.  THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC  

Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY 

2.1. Đổi mới nhận thức về phát triển khoa học và công nghệ 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở KH&CN cùng sự phối hợp của các ngành chức năng, các 

địa phƣơng trong tỉnh đã bám sát đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nƣớc về KH&CN. 
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Đại hội XII của Đảng (năm 2016) nhấn mạnh: “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 lƣợng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức” [1, tr.119]. Đại hội XIII  (2021) chỉ rõ: 

“Tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trƣơng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng 

đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lƣợng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng 

trƣởng, nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế” [2, tr.140].  

Nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của KH&CN. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang XVII (2020) chỉ rõ: “Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học, 

công nghệ trên các lĩnh vực, chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong tạo giống, thâm cạnh, thu 

hoạch, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, công 

nghiệp hỗ trợ…” [3, tr.132]. Đại hội nhấn mạnh: “Thực hiện hiệu quả Chiến lƣợc phát triển 

Trƣờng Đại học Tân Trào giai đoạn 2018-2020, định hƣớng đến năm 2030, từng bƣớc xây dựng 

Trƣờng Đại học Tân Trào thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ của tỉnh và khu vực…” [3,tr. 132].  

Ngày 22/4/2013 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định Về việc phê 

duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang  ến năm 2015,  ịnh hư ng 

 ến năm 2020. Ngày 22/04/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Quyết định số 

01/2014/QĐ-UBND về  iều kiện, thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến 

khích doanh nghiệp, doanh nhân  ầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,   i m i 

công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên  ịa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức; ngày 24/9/2021 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định Số 15 /2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế xét 

chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh  

Tuyên Quang. 

Đƣợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc, nhiều chủ trƣơng, chính sách về KH&CN đƣợc 

ban hành và đi vào cuộc sống, bƣớc đầu đạt đƣợc kết quả nhất định. Nhiều cấp ủy, chính quyền 

địa phƣơng từng bƣớc nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển, ứng 

dụng KH&CN vào thực tiễn sản xuất, đời sống; chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện 

với việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất, vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm.  

2.2.  Đổi mới công tác quản lý n à nƣớc về KH&CN đ p ứng yêu cầu quản lý 

KH&CN củ  đị  p ƣơn  

Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang đã chủ động tham mƣu cho Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ giải pháp KH&CN để thực hiện kế 

hoạch, chƣơng trình công tác của tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH; quy định tổ 

chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh; quy định hoạt động tƣ vấn, phản 

biện của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang. Tham mƣu cho tỉnh phê duyệt 

và triển khai thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

KH&CN bằng nguồn ngân sách đầu tƣ phát triển cho KH&CN. 

Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học; bố trí ngân sách nhà nƣớc chi cho 

hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN ở cấp huyện; tập trung phát triển các sản phẩm 

cây trồng, vật nuôi chủ lực (5 cây 3 con) của địa phƣơng nhƣ mía, cam, lạc, chè, cây lâm nghiệp, 

trâu, cá và gia cầm; xác lập và phát triển tốt sở hữu trí tuệ cho nhiều sản phẩm của địa phƣơng 

nhƣ “Bánh gai Chiêm Hóa”, “rau an toàn Hồng Thái”, “Chè Trung Long”…  
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Đã phát triển thƣơng hiệu cho 203 sản phẩm đƣợc cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp; 3 sản phẩm đã đƣợc cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý là cam sành Hàm Yên, chè Shan 

tuyết Na Hang, bƣởi Soi Hà của huyện Yên Sơn; phối hợp thực hiện Dự án Xây dựng và quản lý 

chỉ dẫn địa lý Chiêm Hoá cho sản phẩm trâu của huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang… [4]. 

Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo; khuyến khích đầu tƣ của mọi thành phần kinh tế cho nghiên cứu, ứng dụng, 

chuyển giao KH&CN vào sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo.  

Đẩy mạnh các phong trào, sáng kiến, sáng tạo khoa học kỹ thuật; thúc đẩy phát triển thị 

trƣờng KH&CN; đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong khu vực, trong nƣớc nƣớc và  quốc tế về 

KH&CN. Trong những năm qua, phong trào nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ đã 

đƣợc tỉnh quan tâm; nhiều công trình, sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ đã đƣợc xây 

dựng và áp dụng trên các lĩnh vực, những sản phẩm, ứng dụng thành tựu KH&CN đã góp phần 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả trong tình hình mới. 

2.3.  Đã ứng dụng các thành tựu KH&CN để phát triển các ngành kinh tế mũi 

nhọn, sản phẩm chủ lực, có tiềm năn , lợi thế của tỉnh 

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, sử dụng các công nghệ chế biến tiên tiến, các loại 

máy móc hiện đại, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lƣợng sản phẩm đem lại 

hiệu quả kinh tế cao. Thu hút đầu tƣ phát triển các ngành công nghiệp theo hƣớng ƣu tiên phát 

triển nhƣ: Công nghiệp chế biến thực phẩm; công nghiệp chế biến nông, lâm; công nghiệp khai 

thác khoáng sản; công nghiệp dệt may, da giày... Nhiều sản phẩm của tỉnh có ƣu thế về chất 

lƣợng, hiệu quả kinh tế đã và đang đƣợc  xây dựng và phát triển, nhƣ: Nhà máy Thuỷ điện Na 

Hang, Yên Sơn, nhà máy giấy An Hòa… 

Trong  ĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng KH&CN trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu 

thụ cam sành tại Tuyên Quang và đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ tuyển 

chọn, nhân giống cam không hạt, nâng cao hiệu quả sản xuất cam trên địa bàn tỉnh đã và đang 

đƣợc triển khai thành công, đóng góp cho việc phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, nâng 

cao thu nhập cho ngƣời dân vùng trồng cam. Nghiên cứu chọn lọc, khôi phục và phát triển vịt 

bầu Minh Hƣơng; xây dựng mô hình nuôi vịt bầu sinh sản, vịt bầu thƣơng phẩm; Hƣớng dẫn kỹ 

thuật trồng chè đặc sản chất lƣợng cao, bƣởi đƣờng Xuân Vân, rƣợu ngô Na Hang... 

Trong  ĩnh vực lâm nghiệp, ứng dụng KH&CN, nhất là công nghệ cao trong sản xuất lâm 

nghiệp và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ 

đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp Tuyên Quang chủ trì thực hiện dự án 

“Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất  ũa gỗ xuất khẩu tại tỉnh Tuyên 

Quang”. Thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong phát triển lâm nghiệp 

tập trung vào các lĩnh vực giống cây lâm nghiệp; trồng rừng đặc dụng, phòng hộ với bảo tồn 

nguồn gen các loại cây quý hiếm, gắn với phát triển kinh tế và du lịch sinh thái; các đơn vị đã 

chú trọng chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất lâm 

nghiệp, đặc biệt áp dụng công nghệ mô hom vào sản xuất cây giống, ứng dụng phƣơng pháp 

nuôi cấy mô sản xuất giống cây lâm nghiệp, chủ yếu là keo, bạch đàn… 

Tỉnh đã khuyến khích đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm mục đích 

tăng năng suất, chất lƣợng và giá trị sản phẩm thuỷ sản. Nhiều dự án mang lại hiệu quả thiết thực 
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nhƣ Dự án nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật ƣơm cá giống và nuôi thƣơng phẩm cá nheo, 

cá quả (Channa), cá lăng trong lồng tại hồ sinh thái Na Hang… 

Ngoài ra, ứng dụng KH&CN đối với lĩnh vực vực khoa học xã hội và nhân văn đã góp 

phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển du 

lịch. Khoa học y dƣợc đã góp phần nâng cao chất lƣợng khám, chữa bệnh, phòng chống dịch 

bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, các nghiên 

cứu khoa học góp phần giải quyết một số vấn đề phức tạp trong công tác đấu tranh phòng chống 

tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, an ninh trật tự 

của đồng bào dân tộc thiểu số… 

2.4. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực khoa học công nghệ 

Tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ KH&CN phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học. Đã đầu tƣ và đổi 

mới trang thiết bị nghiên cứu khoa học hiện đại cho các phòng nghiên cứu, thí nghiệm tại trƣờng 

đại học, cao đẳng; đã tạo điều kiện cho các nhà khoa học đi đào tạo, bồi dƣỡng, tham quan học 

tập trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học ở những nƣớc có trình độ KH&CN tiên tiến hiện đại. 

Hợp tác giữa Sở KH&CN tỉnh với các trƣờng đại học, cao đẳng, các trung tâm nghiên cứu 

khoa học trên địa bàn tỉnh đƣợc quan tâm, hình thành đƣợc nhiều nghiên cứu có giá trị thiết thực, 

phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phƣơng.  

Trƣờng Đại học Tân Trào đã coi trọng và không ngừng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán 

bộ, giảng viên làm công tác nghiên cứu khoa học. Công tác nghiên cứu khoa học của Trƣờng Đại 

học Tân Trào trong thời gian vừa qua phát triển mạnh, Trung tâm Thực nghiệm thực hành và 

Chuyển giao khoa học công nghệ trực thuộc Nhà trƣờng đã trở thành một trung tâm mạnh trong 

khu vực về nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, dƣợc liệu công nghệ cao nhƣ: 

giống keo lai, cây bạch đàn bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô; sản xuất Lan Hồ điệp, Ba kích, 

Chuối tiêu hồng, Lan kim tuyến, Hoa đồng tiền, Hoa hƣớng dƣơng… Đặc biệt, năm 2021 trung 

tâm đã phối hợp với Viện di truyền nông nghiệp tiếp nhận công nghệ sản xuất thành công Nấm 

Đông trùng hạ thảo cung ứng cho thị trƣờng [5]. 

Nhiều ngành nghề Trƣờng Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đƣợc mở 

rộng quy mô đào tạo nhƣ điện công nghiệp, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, Lái xe ô tô các hạng 

B1, B2, C, E... Một số ngành, nghề phục vụ phát triển nguồn nhân lực, phục vụ nông nghiệp 

công nghệ cao đã đƣợc mở ra đáp ứng xu thế phát triển của xã hội nhƣ công nghệ thông tin, sản 

xuất và chế biến, kinh tế dịch vụ, nông - lâm nghiệp và thủy sản... [6]. 

Bên cạnh những kết quả  ạt  ược, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: 

Công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động KH&CN còn hạn chế nhƣ: thủ tục hành chính rƣờm 

rà, năng lực chuyên môn của một số cán bộ chƣa đáp ứng yêu cầu. Kinh phí đầu tƣ cho KH&CN 

còn thấp, nguồn kinh phí cho KH&CN chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nƣớc và đang rất thiếu so 

với nhu cầu, các nguồn xã hội hóa còn thấp. 

Nhiều kết quả nghiên cứu chƣa nhân rộng vào thực tiễn. Công nghệ sản xuất của một số 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn lạc hậu. Thị trƣờng khoa học công nghệ chƣa phát triển… Số 

lƣợng đề tài hoàn thành đƣợc nghiệm thu còn ít, số lƣợng giảng viên trƣờng đại học, cao đẳng 

trong tỉnh tham gia nghiên cứu còn ít và chƣa đồng đều chỉ tập trung ở một số đơn vị nhất 

định… 
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Đội ngũ cán bộ KH&CN ở tỉnh còn nhiều bất cập, thiếu cả về số lƣợng và chất lƣợng, một 

số cán bộ khoa học còn trẻ, chƣa có kinh nghiệm nghiên cứu; đội ngũ cán bộ có học hàm giáo sƣ, 

phó giáo sƣ, tiến sĩ chƣa nhiều. Nhiều nhà khoa học còn chƣa tâm huyết với việc nghiên cứu, 

ứng dụng KH&CN hiện mới chỉ dừng ở việc chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi giúp cải thiện 

đời sống, thu nhập. 

Nguyên nhân của những hạn chế đó do nhận thức chƣa đầy đủ về vị trí, vai trò của 

KH&CN, mặc dù đã có sự chuyển biến nhƣng hành động chƣa quyết liệt, KH&CN chƣa thực sự 

trở thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong các chƣơng trình, đề án phát triển KT-

XH của tỉnh; Các doanh nghiệp ở địa phƣơng hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thị trƣờng 

tiêu thụ đầu ra của sản phẩm nông nghiệp không ổn định, ngƣời nông dân rất khó khăn trong ứng 

dụng KH&CN vào sản xuất; Ảnh hƣởng của dịch Covid-19 nên hoạt động KH&CN chƣa có 

nhiều kết quả cao… 

3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH 

TUYÊN QUANG 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ  ảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân về 

vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế-xã hội 

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống sẽ tạo sự chuyển biến 

về tƣ duy, mô hình phát triển sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị và hàm lƣợng khoa học và 

công nghệ cao; là cơ sở cho việc định hƣớng phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

góp phần phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức KH&CN phục vụ phát triển KT-XH, góp phần nâng cao nhận thức của cán 

bộ, nhân dân để đƣa KH&CN thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo đƣợc 

sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội, biến thành hành động, đẩy mạnh hơn nữa việc 

áp dụng KH&CN vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. 

Thứ hai, tiếp tục   i m i cơ chế và tăng cường quản  ý nhà nư c về KH&CN 

Sở KH&CN tỉnh cần thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nƣớc về KH&CN. Tăng cƣờng 

công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định, đẩy mạnh hƣớng dẫn hoạt động khoa học và 

công nghệ cấp huyện, cấp cơ sở. Xây dựng, vận hành và phát huy hiệu quả của chính quyền điện 

tử trong việc cung cấp dịch vụ công, quản lý, điều hành. Hạn chế hóa đơn tài chính rƣờm rà 

trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Xác định cụ thể trách nhiệm, quyền lợi, chế tài đối với 

các các nhân, tổ chức trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu; lập kế hoạch, 

bố trí, quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện chính sách, pháp luật về KH&CN đảm bảo 

đúng quy định. 

Thứ ba, hoạt  ộng nghiên cứu khoa học bám sát thực tế sản xuất –  ời sống của nhân dân, 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 

Nội dung nghiên cứu cần bám sát các mục tiêu và định hƣớng phát triển KT-XH. Tăng 

cƣờng ứng dụng KH&CN trong sản xuất, đời sống và công tác lãnh đạo quản lý, tạo sự chuyển 

biến rõ nét về năng suất, chất lƣợng và hiệu quả trong các ngành kinh tế, tăng năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế. Đồng thời, chú trọng đến hoạt động KH&CN  để phát triển KT-XH nông 

thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, phục vụ xây dựng 

nông thôn mới. Triển khai thực hiện Chƣơng trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ 
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nâng cao năng suất, chất lƣợng, phát triển thƣơng hiệu các sản phẩm chủ lực, đặc sản trên địa 

bàn tỉnh.  

Thứ tư, cần tăng cường  ầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ 

Bố trí ngân sách sự nghiệp, đầu tƣ phát triển KH&CN đảm bảo cao hơn mức trung ƣơng 

phân bổ hằng năm và tăng dần theo yêu cầu phát triển KT-XH. Phát huy vai trò của doanh 

nghiệp nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong việc đẩy mạnh hoạt động 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống. Khuyến khích các 

doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế thu hút, huy 

động các nguồn lực cho phát triển KH&CN, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp 

KH&CN.  

Thứ năm,  ẩy mạnh hoạt  ộng nghiên cứu khoa học và công nghệ tại c c cơ sở giáo dục 

trong tỉnh   p ứng yêu cầu   i m i và phát triển 

Tiếp tục đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phƣơng tiện giảng dạy và nâng cao chất lƣợng 

đội ngũ giảng viên cho các trƣờng chuyên nghiệp: Trƣờng Đại học Tân trào Tuyên Quang; 

trƣờng Cao đẳng nghề - kỹ thuật  - công nghệ, trung tâm nghiên cứu… đủ điều kiện đào tạo 

nguồn nhân lực có trình độ, gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng KH&CN vào lao động sản 

xuất đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh. Thu hút đƣợc đông đảo giảng viên, sinh viên 

tham gia hoạt động nghiên cứu NCKH. Tăng cƣờng hợp tác về KH&CN với các viện nghiên 

cứu, trƣờng đại học trong khu vực, trong nƣớc trên các lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và đào 

tạo nhân lực KH&CN. Mở rộng các chƣơng trình đào tạo ở nƣớc ngoài để cán bộ KH&CN đƣợc 

cọ xát môi trƣờng học thuật quốc tế. 

4. KẾT LUẬN 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và 

đời sống nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Trong đó chú 

trọng thúc đẩy ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp; 

xây dựng đô thị và nông thôn… Phát huy thành quả đã đạt đƣợc trong hoạt động KH&CN, góp 

phần  đƣa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi 

phía Bắc, trong thời gian tới, hoạt động KH&CN của tỉnh tiếp tục đƣợc đẩy mạnh theo hƣớng 

thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xã hội. Đồng thời đánh giá những vấn đề từ thực tiễn đặt ra 

đối với hoạt động KH&CN của địa phƣơng, những hạn chế, khó khăn và giải pháp thực hiện có 

hiệu quả trong những năm tới. 
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MỘT SỐ VÁN ĐỀ VỀ VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI  

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO 

ThS. Lê Thị Thu Hà 

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tân Trào 

 

Tóm tắt:  

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học 

và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nƣớc phát triển 

nhanh và bền vững. Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao là một trong những đột 

phá chiến lƣợc của đất nƣớc trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Khoa học - công nghệ 

cùng với việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ góp phần thúc đẩy thúc .nguồn .nhân 

.lực .chất .lƣợng .cao .phát .triển .cả .về .số .lƣợng .và .chất .lƣợng, .làm .thay .đổi .cơ cấu 

.nguồn . nhân .lực .theo .hƣớng .hiện .đại, là yếu tố mang tính quyết định góp phần nâng 

cao năng suất lao động, tạo và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.. Trong phạm vi bài viết 

này, tác giả tập trung vào làm rõ một số vấn đề chung về khoa học công nghệ, nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao, vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao. 

Từ khóa:  

Khoa .học Công .nghệ, Đại học Tân Trào, phát triển nguồn lực. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với giáo dục, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất 

nƣớc, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng 4.0. Nhận thức vai trò quan trọng của khoa học và công 

nghệ, trong suốt quá trình cách mạng cũng nhƣ trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nƣớc, 

Đảng và Nhà nƣớc ta đã luôn quan tâm đến phát triển khoa học và công nghệ, phát triển nguồn 

nhân lực.  

Đại hội IX của Đảng (năm 2001) nhận định, thế kỷ XXI, khoa học - công nghệ sẽ có bƣớc 

tiến nhảy vọt, kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật. Do đó, Đại hội chỉ rõ “Phát triển khoa 

học và công nghệ cùng v i phát triển giáo dục và  ào tạo là quốc s ch hàng  ầu, là nền tảng và 

 ộng lực  ẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện  ại hóa” [15] để từng bƣớc phát triển kinh tế tri thức 

và nâng cao năng suất lao động.  

Đại hội X của Đảng (năm 2006) tiếp tục nhấn mạnh: “Kết hợp chặt giữa hoạt động khoa 

học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo 

động lực đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức” [4].  

Đến Đại hội XI (năm 2011), Đảng ta chú trọng tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức: “Phát triển mạnh khoa học, công nghệ làm  ộng lực 
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 ẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện  ại hóa, phát triển kinh tế tri thức” [5]. Đảng nhấn 

mạnh quan điểm: “Ph t triển, nâng cao chất  ượng nguồn nhân  ực, nhất  à nguồn nhân  ực chất 

 ượng cao  à một trong những yếu tố quyết  ịnh sự ph t triển nhanh,  ền vững  ất nư c”
 
[5]. 

Tại Đại hội XII (năm 2016), Đảng ta nhấn mạnh: “Phát triển mạnh mẽ khoa học và công 

nghệ, làm cho khoa học - công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất 

để phát triển lực lƣợng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức” [6]. Đảng đã nhất trí quan điểm: “Tiếp 

tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế 

thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy 

khoa học, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lƣợng cao làm động lực chủ yếu...” [6].  

Đại hội XIII của Đảng lại một lần nữa khẳng định: “Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ 

trương  hoa học và công nghệ là quốc s ch hàng  ầu,  à  ộng lực then chốt  ể phát triển lực 

 ượng sản xuất hiện  ại,   i m i mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất  ượng, hiệu quả 

và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có chiến  ược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp v i 

xu thế chung của thế gi i và  iều kiện  ất nư c,   p ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ T  quốc 

trong giai  oạn m i, thích ứng v i cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” [7]. 

Ngày 25/01/2021, Phó Thủ tƣớng Chính phủ đã ký Quyết định số 118/QĐ-TTg về việc ban 

hành Chương trình   i m i công nghệ quốc gia  ến năm 2030. Một trong những mục tiêu của 

Chƣơng trình giai đoạn năm 2021 - 2030 là tái cơ cấu các Chƣơng trình khoa học và công nghệ 

quốc gia; tăng cƣờng đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ việc chuyển giao, đổi 

mới, hoàn thiện công nghệ [2]. 

Cũng trong  năm 2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 

13/7/2021 về Chương trình ph t triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia  ến năm 2030. 

Chƣơng trình đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực, truyền thông 

và hội nhập quốc tế về thị trƣờng khoa học và công nghệ [3]. 

Sau hơn 35 năm đổi mới, nƣớc.ta.đã đạt những thành.tựu to lớn, có ý nghĩa lịch .sử. Từ 

một nƣớc có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây 

dựng đƣợc cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, xã hội từng bƣớc đáp ứng yêu cầu sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trƣờng thu hút nguồn lực cho xã hội phát triển. Nhận 

thức rõ tầm quan trọng, vai trò của khoa học - công nghệ, Đảng và Nhà nƣớc ta đã đề ra nhiều 

định hƣớng, giải pháp cả về thể chế, kinh tế, văn hóa, giáo dục, quản lý nhà nƣớc, về quốc 

phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại, xây dựng Đảng. Đặc biệt, Đảng có chủ trƣơng, giải pháp cụ 

thể về phát triển khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng khoa 

học công nghệ. .Tuy nhiên, những thành.tựu đạt đƣợc chƣa tƣơng xứng với tiềm năng. Bài toán 

nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực và vai trò của khoa học - công nghệ đối với việc nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân là vấn đề đặt ra có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết trong thời điểm 

hiện nay.  

2.  VAI TRÕ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN 

NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO 

2.1. Một số vấn đề về khoa học và công nghệ  

2.1.1. Khoa h c 

Trong quá trình hoạt động thực tiễn, con ngƣời đã tác động vào thế giới khách quan, làm 

bộc lộ những đặc điểm, thuộc tính, bản chất, quy luật nội tại vốn có của nó. Nhờ đó mà tri thức 



144| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   

của con ngƣời không ngừng đƣợc tăng lên, dẫn tới sự ra đời của tri thức khoa học. Khoa học ra 

đời biểu hiện cho trình độ văn minh của con ngƣời và là bƣớc ngoặt vĩ đại trong quá trình nhận 

thức và cải tạo thế giới. Thuật ngữ khoa học (science) có nguồn gốc từ tiếng Latin “scientia”, có 

nghĩa là “kiến thức” hay “hiểu biết” của con ngƣời.  

Theo Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia: Khoa học (tiếng Anh: science) là hệ thống 

kiến thức về những định luật, cấu trúc và cách vận hành của thế giới tự nhiên, đƣợc đúc kết 

thông qua việc quan sát, mô tả, đo đạc, thực nghiệm, phát triển lý thuyết bằng các phƣơng 

pháp khoa học. Thông qua các phƣơng pháp nghiên cứu có kiểm soát, nhà khoa học sử dụng 

cách quan sát các dấu hiệu biểu hiện mang tính vật chất và bất thƣờng của tự nhiên nhằm thu 

thập thông tin, rồi sắp xếp các thông tin đó thành dữ liệu để phân tích nhằm giải thích cách 

thức hoạt động, tồn tại của sự vật hiện tƣợng [11]. 

Theo Từ điển Triết học, khoa học đƣợc định nghĩa: “ à  ĩnh vực hoạt  ộng  nghiên cứu 

nh m mục  ích sản xuất ra những tri thức m i về tự nhiên, xã hội và tư  uy và  ao gồm tất cả 

những  iều kiện và những yếu tố của sự sản xuất này” [14]. Theo quan điểm này “khoa học” 

thuần túy là hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học, bằng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa 

học, tác động vào thế giới khách quan tạo ra những kiến thức mới về tự nhiên, xã hội, tƣ duy và 

các quy luật vận động, phát triển của chúng. 

Từ những phân tích trên, có thể hiểu: Khoa học là hệ thống tri thức của nhân loại về tự 

nhiên, xã hội, tư  uy và c c quy  uật vận  ộng, phát triển của chúng, thể hiện  ư i các khái 

niệm, phạm trù, quy luật,  ịnh  ý,  ịnh luật, công thức… nh m thỏa mãn nhu cầu giải thích bản 

chất của thế gi i khách quan, chúng hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ 

sở thực tiễn xã hội. 

2.1.2. Công ngh  

Theo Bách khoa toàn thƣ mở Wikipedia: Công nghệ (tiếng Anh: technology) là sự phát 

minh, sự thay đổi, việc sử dụng và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng 

nghề nghiệp, hệ thống, và phƣơng pháp tổ chức, nhằm giải quyết một vấn đề, cải tiến một 

giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay thực hiện một chức năng cụ thể đòi hỏi hàm 

lƣợng chất xám cao. Nói một cách đơn giản, công nghệ là sự ứng dụng những phát minh 

khoa học vào những mục tiêu hoặc sản phẩm thực tiễn và cụ thể phục vụ đời sống con ngƣời, 

đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hoặc thƣơng mại [10]. 

Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2013), cho rằng: “Công nghệ là tập hợp các  

phƣơng pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ , phƣơng tiện dùng để biến đổi các nguồn lực 

thành sản phẩm” [12]. Với quan điểm này, công nghệ đƣợc hiểu chỉ dừng lại ở phần kỹ thuật, là 

quá trình dùng các phƣơng tiện, công cụ, kỹ năng để biến những yếu tố thành sản phẩm nhằm đạt 

hiệu quả cao hơn.   

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam [13]: Công nghệ đƣợc hiểu là: Môn khoa học ứng dụng 

nhằm vận dụng các quy luật tự nhiên và các nguyên lí khoa học, đáp ứng các nhu cầu vật chất  

và tinh thần của con ngƣời; Các phƣơng tiện kĩ thuật, là sự thể hiện vật chất hoá các tri thức ứng 

dụng khoa học; Tập hợp các cách thức, các phƣơng pháp dựa trên cơ sở khoa học và đƣợc sử 

dụng vào sản xuất trong các ngành sản xuất khác nhau để tạo ra các sản phẩm vật chất và dịch 

vụ. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A5u_tr%C3%BAc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_s%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_khoa_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_khoa_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_khoa_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_s%C3%A1t
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A5t_th%C6%B0%E1%BB%9Dng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4ng_tin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B4ng_tin
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87n_t%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_th%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_c%E1%BB%A5
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_m%C3%B3c
https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c
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Nhƣ vậy, có thể hiểu, công nghệ là: sự ứng dụng của các tri thức khoa học vào giải quyết 

nhiệm vụ thực tiễn, công nghệ là tập hợp c c phương ph p, quy trình, kỹ năng,  í quyết, công cụ, 

phương tiện  ùng  ể biến   i các nguồn lực thành sản phẩm. Công nghệ là việc phát triển và 

ứng dụng các dụng cụ, máy móc, nguyên liệu và quy trình  ể giúp  ỡ giải quyết vấn  ề của con 

người. Công nghệ chính là tri thức của con người  ược vật chất hóa, bao gồm kiến thức, thiết bị, 

trong  ó  iến thức là sự áp dụng khoa học, các giải ph p, phương ph p, quy trình  ỹ thuật, bí 

quyết cách thức; thiết bị bao gồm máy móc, công cụ. 

2.2.  Một số vấn đề về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

2.2.1. Ngu n nhân lực 

“Nguồn nhân lực” đƣợc hiểu là nơi phát sinh, nơi cung cấp sức của con ngƣời trên đầy đủ 

các phƣơng diện cho quá trình lao động sản xuất. Nguồn lực khởi phát từ bản thân con ngƣời, 

đƣợc lấy từ chính bản thân con ngƣời, đây cũng chính là sự khác nhau cơ bản giữa nguồn nhân 

lực với nguồn lực khác. 

Nguồn nhân lực là tổng hòa các yếu tố về thể chất, trí tuệ, trình độ chuyên môn kỹ thuật, 

kỹ năng, đạo đức; trình độ chuyên môn, kỹ thuật; kỹ năng, kinh nghiệm, đang và s n sàng tham 

gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia.  

2.2.2. Ngu n nhân lực chất l  ng cao 

Nguồn nhân lực chất lƣợng cao là khái niệm để chỉ một con ngƣời, một ngƣời lao động cụ 

thể có trình độ lành nghề (về chuyên môn, kỹ thuật) ứng với một ngành nghề cụ thể theo tiêu 

thức phân loại lao động về chuyên môn, kỹ thuật nhất định. Nguồn nhân lực chất lƣợng cao là bộ 

phận cấu thành đặc biệt quan trọng, là nhóm tinh tuý nhất, có chất lƣợng nhất trong tổng thể 

nguồn nhân lực của một quốc gia. Nguồn nhân lực chất lƣợng cao là nguồn nhân lực phải đáp 

ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng (yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc), đó là: có 

kiến thức: chuyên môn, kinh tế, tin học; có kỹ năng: kỹ thuật, tìm và tự tạo việc làm, làm việc an 

toàn, làm việc hợp tác; có ý thức, thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc. Nhƣ 

vậy, nguồn nhân lực chất lƣợng cao phải là những con ngƣời phát triển cả về trí lực và thể lực, cả 

về khả năng lao động, về tính tích cực chính trị- xã hội, về đạo đức, tình cảm trong sáng. Nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao có thể không cần đông về số lƣợng, nhƣng phải đi vào thực chất.  

Nhƣ vậy, có .thể .hiểu, nguồn nhân lực chất  ượng cao.là bộ phận.ưu việt.của nguồn nhân 

lực,  à người lao  ộng lành.nghề, có trình  ộ chuyên môn cao, kỹ thuật tương ứng v i một nghề 

nghiệp cụ thể, theo tiêu thức.phân.loại nhất. ịnh.( ao  ộng.kỹ .thuật lành nghề, cao  ẳng, 

 ại.học và.trên. ại học) có.khả năng thích.ứng nhanh.v i .những thay   i của.công nghệ sản 

xuất, biết vận.dụng.sáng.tạo.những.tri.thức .kỹ .năng  ã  ược  ào tạo vào.quá trình sản xuất, 

nh m  em  ại năng suất, chất  ượng, .hiệu quả cao,  óng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. 

2.2.3. Phát tri n ngu n nhân lực chất l  ng cao 

Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao là tổng thể các cách thức, phƣơng pháp chính 

sách và biện pháp nhằm tạo ra những tăng trƣởng về số lƣợng, chất lƣợng và hiệu quả quản lý, 

sử dụng lao động sáng tạo của nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững của đất nƣớc. 
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Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, xét về tổng thể đó là quá trình phát triển nguồn 

lực con ngƣời từ dạng tiềm năng thành vốn con ngƣời và chuyển vốn này vào hoạt động kinh tế - 

xã hội. Xét ở góc độ cá nhân con ngƣời, thì phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao chính là 

việc nâng cao sức khỏe, tri thức, trình độ chuyên môn, lành nghề, kỹ năng thực hành để tăng 

năng suất lao động, tăng thu nhập  và cải thiện chất lƣợng cuộc sống. Để phát triển nguồn nhân 

lực chất lƣợng cao cần phải phát triển cả về số lƣợng, chất lƣợng và nâng cao hiệu quả sử dụng. 

2.3.  Vai trò của khoa học và công nghệ đối với việc phát triển nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao 

2.3.1. Vai trò của nhân lực khoa h c công ngh  (KHCN) 

Những đóng góp của nguồn nhân lực KHCN trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng đƣợc thể hiện rõ nét ở những 

nội dung sau: 

Thứ nhất, nguồn nhân lực KHCN là lực lƣợng chủ yếu trong việc xây dựng các luận cứ 

khoa học giúp Đảng và Nhà nƣớc xác định đƣờng lối chiến lƣợc, chính sách, kế hoạch CNH, 

HĐH đất nƣớc; đồng thời là lực lƣợng nòng cốt trong triển khai thực hiện các đƣờng lối chính 

sách đó. 

Thứ hai, nguồn nhân lực KHCN đảm nhiệm việc nghiên cứu, khảo nghiệm và ứng dụng 

các quy trình công nghệ mới, các thiết bị, công cụ mới, vào sản xuất; cải tiến và hệ thống hóa 

công nghệ truyền thống, nâng cao trình độ công nghệ. 

Thứ ba, nguồn nhân lực KHCN là lực lƣợng xung kích trong việc lựa chọn, tiếp thu và ứng 

dụng những tiến bộ công nghệ mới của thế giới vào phát triển các ngành kinh tế quốc dân của 

Việt Nam.  

Thứ tư, nguồn nhân lực KHCN có đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến rộng 

rãi tri thức khoa học, kiến thức và công nghệ sản xuất tiên tiến, thực hiện việc dẫn dắt cho những 

bộ phận có năng lực và trình độ thấp hơn đi lên, qua đó góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về 

KHCN và kỹ thuật sản xuất, nâng cao năng lực hoạt động sản xuất cho ngƣời lao động. 

2.3.2. Vai trò của ngu n nhân lực chất l  ng cao đối với sự phát tri n kinh tế - xã h i 

Ông cha ta từng căn dặn: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” (Thân Nhân Trung  

(1418 - 1499). C. Mác cho rằng, con ngƣời là yếu tố số một của lực lƣợng sản xuất. Nhà tƣơng 

lai học ngƣời Mỹ, Alvin Toffler nhấn mạnh vai trò của lao động trí thức: “Tiền bạc tiêu mãi 

cũng hết, quyền lực rồi sẽ mất; chỉ có trí tuệ của con ngƣời thì khi sử dụng không những không 

mất đi mà còn lớn lên” [1]. 

Giữa nguồn lực con ngƣời, vốn, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất - kỹ thuật, khoa học 

- công nghệ,... có mối quan hệ nhân - quả với nhau, nhƣng trong đó nguồn nhân lực đƣợc xem là 

năng lực nội sinh chi phối các nguồn lực khác và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi 

quốc gia. So với các nguồn lực khác, nguồn nhân lực với yếu tố hàng đầu là trí tuệ, chất xám có 

ƣu thế nổi bật là không bị cạn kiệt nếu biết bồi dƣỡng, khai thác và sử dụng hợp lý; còn các 

nguồn lực khác dù nhiều đến đâu cũng chỉ là yếu tố hữu hạn và chỉ phát huy đƣợc tác dụng khi 

kết hợp với nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Nguồn nhân lực là nhân tố quyết định việc 
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khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn lực khác; trong đó nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

quyết định quá trình tăng trƣởng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. 

Trong thế giới hiện đại, khi chuyển dần sang nền kinh tế chủ yếu dựa trên tri thức và trong 

xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định. Các lý thuyết tăng trƣởng gần đây chỉ ra rằng, 

một nền kinh tế muốn tăng trƣởng nhanh và ở mức cao đều phải dựa trên ít nhất ba trụ cột cơ 

bản: áp dụng công nghệ mới, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại và nâng cao chất lƣợng nguồn 

nhân lực. Trong đó, động lực quan trọng nhất của sự tăng trƣởng kinh tế bền vững chính là con 

ngƣời, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao, tức là những ngƣời đƣợc đầu tƣ phát triển, có 

kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo nhằm trở thành “nguồn vốn - vốn 

con ngƣời, vốn nhân lực”. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và cạnh tranh quyết liệt, 

phần thắng sẽ thuộc về những quốc gia có nguồn nhân lực chất lƣợng cao, có môi trƣờng pháp lý 

thuận lợi cho đầu tƣ và một môi trƣờng chính trị - xã hội ổn định. 

2.3.3. Vai trò của khoa h c và công ngh  đối với vi c phát tri n số l  ng và chất l  ng 

ngu n nhân lực chất l  ng cao 

Nguồn nhân lực chất lƣợng cao bao gồm ba yếu tố cơ bản cấu thành: 

Trư c hết, về số  ượng nguồn nhân lực. Là tổng số lực lƣợng lao động chất lƣợng cao đang 

và s n sàng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.  

Thứ hai, về chất  ượng nguồn nhân lực. Bao gồm lực lƣợng lao động có sức khỏe tốt, mức 

sống, trình độ giáo dục, đào tạo về văn hóa và chuyên môn nghề nghiệp, trình độ học vấn, năng 

lực sáng tạo, khả năng thích ứng, kỹ năng lao động cao, có ý thức văn hóa lao động, đạo đức, 

tâm lý, tƣ tƣởng, tình cảm, tính cách, lối sống…  

Thứ  a, cơ cấu nguồn nhân lực, đƣợc thể hiện trên các phƣơng diện khác nhau nhƣ: cơ cấu 

trình độ đào tạo, cơ cấu về độ tuổi, cơ cấu về nghề nghiệp, cơ cấu phân bố nguồn lực con ngƣời 

ở các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác nhau... 

Khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển chất lƣợng nguồn nhân lực 

chất lƣợng cao. Sự phát triển khoa học và công nghệ thúc đẩy nguồn nhân lực chất lƣợng cao 

phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng, làm thay đổi cơ cấu nguồn  nhân lực theo hƣớng hiện 

đại; giảm lao động trong các ngành nông lâm ngƣ nghiệp, tăng lao động trong các ngành công 

nghiệp dịch vụ ; thay đổi, xây dựng những phẩm chất đạo đức, kỹ năng cho ngƣời lao động, giúp 

ngƣời lao động có thể ứng phó nhanh với những thay đổi của xã hội và sản xuất. 

Một là, khoa học và công nghệ góp phần phát triển thể lực. Vai trò của khoa học và công 

nghệ đƣợc thể hiện ở chỗ, khoa học và công nghệ càng phát triển, thì hàm lƣợng tri thức khoa 

học đƣợc kết tinh trong các phƣơng tiện lao động càng cao. Con ngƣời tạo ra những tƣ liệu, 

phƣơng tiện lao động hiện đại, nó giúp con ngƣời có sức cơ bắp, giảm tác động trực tiếp lên máy 

móc phƣơng tiện. Ngoài ra, khoa học và công nghệ phát triển còn tạo ra nhiều dụng cụ, máy 

móc, thiết bị, các phƣơng pháp nhằm  giúp con ngƣời rèn luyện sức khỏe dẻo dai và ngày tốt 

hơn… 

Hai là, khoa học và công nghệ góp phần phát triển trí lực. Nó giúp con ngƣời nắm bắt, 

ứng dụng tốt những thành tựu khoa học và công nghệ mới, thúc đẩy tiến trình phát triển của xã 

hội. Phát triển khoa học và  công nghệ đã tạo tiền đề, cơ sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát huy 
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sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với mục đích nhằm nâng cao trình độ cho ngƣời lao động. Sự thâm 

nhập ngày càng sâu của khoa học - công nghệ vào sản xuất, trở thành một yếu tố không thể thiếu 

đƣợc của sản xuất đã làm cho lực lƣợng sản xuất có bƣớc phát triển nhảy vọt. Yếu tố trí lực trong 

sức lao động đặc trƣng cho lao động hiện đại không còn là kinh nghiệm và thói quen của họ mà 

là tri thức khoa học.  

Ba  là, khoa học và công nghệ góp phần phát triển kỹ năng, phẩm chất và  ạo  ức. Khoa 

học và công nghệ phát triển tạo ra những trang thiết bị, máy móc  hiện đại, công  nghệ cao đòi 

hỏi ngƣời lao động phải học tập để nắm vững, nâng cao trình  độ mới có thể điều khiển, sử 

dụng, làm chủ công nghệ. Khi công cụ lao động và đối tƣợng lao động có sự thay đổi đặt ra 

nhiều yêu cầu trong việc thay đổi kỹ năng của ngƣời lao động. Khoa học và công nghệ phát 

triển làm thay đổi bản chất của công việc và đòi hỏi những kỹ năng phức tạp hơn. Về mặt phẩm 

chất của ngƣời lao động có yêu cầu mới do sự thay đổi thiết bị, do áp dụng kỹ thuật mới, do các 

phát minh sáng chế đƣợc đƣa vào sản xuất. Ngƣời công nhân kỹ thuật phải chủ động sáng tạo và 

có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới, phải có trình độ văn hóa phổ thông, kỹ thuật cơ sở và 

kỹ thuật chuyên môn sâu rộng vững chắc để hiểu đƣợc nguyên tắc hoạt động của những thiết bị 

tự động, đồng thời, phải có những hiểu biết nhất định về những nghề nghiệp có liên quan.  

Bốn là, khoa học và công nghệ  ối v i việc chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực chất  ượng 

cao: khoa học và công nghệ là động lực chủ yếu thúc đẩy phân công lao động xã hộị, là động lực 

dịch chuyển cơ cấu lao động theo độ tuổi, giới tính, khu vực lao động. Tiến bộ khoa học và công 

nghệ kéo theo sự hình thành, phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ 

tƣơng ứng. Khoa học  và công nghệ thúc đẩy lực lƣợng sản xuất phát triển, làm thay đổi cơ chế, 

chính sách, chiến lƣợc trong phát triển đất nƣớc.Dƣới tác động của sự phát triển của khoa học và 

công nghệ, cơ cấu nhân lực có sự thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ. Xét cơ cấu nhân lực trong 

lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ thì thấy rằng: lao động trong nông nghiệp giảm 

dần để chuyển sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ; còn lao động trong ngành dịch vụ lại tăng 

lên đáng kể vào cuối giai đoạn tiến bộ kỹ thuật.  

3. KẾT LUẬN 

Trong lịch sử phát triển của nhân loại, cùng với các yếu tố nhƣ kinh tế, chính trị, văn hóa, 

giáo dục… thì khoa học và công nghệ ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với phát triển 

nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực chất lƣợng cao nói riêng. Khoa học và công nghệ  

góp phần không chỉ đào tạo nên những con ngƣời có tri thức và trình độ chuyên môn giỏi, mà 

còn rèn luyện nên những con ngƣời có tinh thần, ý thức,  phẩm chất đạo đức và thể chất tốt, phục 

vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao gắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ 

đƣợc coi là một đột phá chiến lƣợc, là yếu tố quyết định để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô 

hình tăng trƣởng và lợi thế cạnh tranh, bảo đảm cho phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. 

Thực hiện tốt khâu đột phá này sẽ làm tăng tiềm lực và sức mạnh của quốc gia, tạo ra sức mạnh 

tổng hợp, quyết định đến thành công của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra định hƣớng phát triển đất nƣớc 

giai đoạn 2021-2030, đó là: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, 
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chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ vào mọi 

lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế 

để làm động lực cho tăng trƣởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vƣợt lên ở một số lĩnh vực 

so với khu vực và thế giới”. Vì vậy, tìm hiểu về khoa học công nghệ, về nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao và về vai trò của khoa học công nghệ đối với sự  phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng 

cao là một trong những vấn đề lý luận có ý nghĩa quan trọng góp phần làm phong phú hệ thống 

giá trị lý luận khoa học của nhân loại, là cơ sở để các nhà quản lý, hoạch định chính sách có 

những giải pháp phù hợp trong phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 4.0. 
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ThS. Bùi Trung Minh  

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất  ượng, Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Công nghệ thông tin đã và đang tạo ra sự thay đổi có tính đột phá trong đời sống kinh tế - 

xã hội, góp phần quan trọng trong việc tạo ra những nhân tố mới cho quá trình hình thành 

nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin. Công nghệ thông tin cũng mở ra triển vọng trong 

việc đổi mới các phƣơng pháp và hình thức dạy học. Bài viết tập trung vào thực trạng áp 

dụng công nghệ thông tin và đƣa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hơn nữa mức độ sử 

dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. 

Từ khóa:  

Ứng dụng công nghệ thông tin, thực trạng, giải pháp  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo đƣợc Đảng và Nhà nƣớc 

Việt Nam rất coi trọng, xem đó là yêu cầu trong công tác đổi mới phƣơng pháp dạy học theo 

hƣớng hiện đại. Điều này đƣợc thể hiện rất rõ trong nội dung các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị 

của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo. Cụ thể: Luật giáo dục (1998) và Luật giáo dục sửa 

đổi (2005); Nghị quyết của Chính phủ về chƣơng trình quốc gia đƣa công nghệ thông tin 

(CNTT) vào giáo dục đào tạo (1993); Nghị quyết Trung ƣơng 2 khóa VIII; Nghị quyết số 81 của 

Thủ tƣớng Chính phủ; Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý 

đầu tƣ ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc; 

Đặc biệt, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam đã khẳng định phải “  i m i phương pháp giáo dục 

-  ào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư  uy s ng tạo của người 

học. Từng  ư c áp dụng c c phương ph p tiên tiến và phương ph p hiện  ại vào quá trình dạy 

học,  ảm bảo  iều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS,..”;[1] 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác giảng dạy là một yêu cầu tất yếu, 

phù hợp với xu thế phát triển của nền giáo nƣớc nhà trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mở ra triển 

vọng to lớn trong việc đổi mới các phƣơng pháp, hình thức dạy và học.  

Tác động của công nghệ thông tin đối với giáo dục: 

- Thay   i mô hình giáo dục 

Nền giáo dục Việt Nam trƣớc nay sử dụng mô hình chuyển giao kiến thức theo cách độc 

thoại giữa giảng viên với sinh viên. Tuy nhiên, khi xã hội thay đổi ngày một nhanh chóng cùng 

với sự phát triển công nghệ vƣợt bậc, mô hình này không thể tạo ra giá trị gia tăng. Điều đó cho 

thấy cách giảng bài truyền thống kém hiệu quả hơn so với các hình thức dạy - học tích cực. 
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“Giáo dục thông minh” hay “Giáo dục 4.0” đƣợc xem là mô hình phù hợp với xu thế phát 

triển của thời đại hiện nay. Có sự liên kết chặt chẽ giữa 3 yếu tố quan trọng, đó là nhà trƣờng - 

nhà quản lý - nhà doanh nghiệp. Theo đó, mô hình này thúc đẩy hoạt động dạy và học diễn ra 

mọi lúc, mọi nơi, giúp cho ngƣời học có thể chủ động quyết định nội dung, phƣơng thức học tập 

theo nhu cầu của bản thân. 

- Thay   i chất  ượng dạy học 

Khoa học công nghệ trong dạy học giúp giáo viên trở nên linh hoạt hơn trong quá trình 

giảng dạy của mình. Thầy cô có thể tƣơng tác với học sinh, sinh viên ở mọi nơi có sự hiện diện 

của công nghệ thông tin, không cần e ngại khoảng cách, các yếu tố khách quan khác. 

Bài giảng đƣợc soạn thảo đa dạng với nhiều hình ảnh và gói gọn vào các thiết bị, tránh đi 

sự cồng kềnh khi phải mang giáo án theo, hoặc khó chỉnh sửa thêm thắt các kiến thức. 

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn giúp giáo viên có thể chia sẻ bài 

giảng với nhiều đồng nghiệp khác trên cả nƣớc, tiếp thu ý kiến đóng góp để nâng cao chất lƣợng 

giáo án. Bên cạnh đó, các thầy cô còn đƣợc tìm hiểu thêm về những chuyên ngành khác nhƣ tin 

học, và học hỏi kỹ năng sử dụng hình ảnh, âm thanh trong thiết kế bài giảng. 

- Thay   i hình thức dạy học 

Chuyên đề ứng dụng CNTT trong dạy học phát triển đã mở ra triển vọng lớn trong việc 

đổi mới các hình thức dạy học. Nếu trƣớc kia giáo viên thƣờng quan tâm nhiều đến khả năng ghi 

nhớ kiến thức và thực hành kỹ năng vận dụng, thì nay chú trọng đặc biệt đến phát triển năng lực 

sáng tạo của học viên. 

Học sinh, sinh viên phải nỗ lực tìm ra cách thức giải quyết bài tập thông qua việc tự tìm 

hiểu, học hỏi với máy tính và website. Chính điều này đã chuyển đổi từ “lấy giáo viên làm trung 

tâm” sang “lấy học sinh làm trung tâm”. 

- Thay   i phương thức quản lý giáo dục 

Công nghệ thông tin có sức mạnh thay đổi việc quản lý giáo dục thông qua các ứng dụng 

công nghệ thông tin theo hƣớng dẫn của BGD và các cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể là tin học 

hóa quản lý trƣờng học theo hƣớng ứng dụng các công cụ trực tuyến, công cụ quản lý của cơ 

quan chủ quản (quản lý giáo viên, học sinh, quản lý thi, xếp thời khóa biểu, sổ điểm điện tử, sổ 

liên lạc điện tử). 

Triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động đã giúp nâng 

cao hiệu quả chất lƣợng của việc trao đổi thông tin hai chiều, giữa đơn vị quản lý và các trƣờng, 

giữa lãnh đạo nhà trƣờng và giáo viên, học sinh. Điều này ngay lập tức đem đến cách tiếp cận 

mới trong công tác quản lý giáo dục trƣờng học hiện nay. 

2. T ực trạn  ứn  dụn  CNTT tron  dạy  ọc 

Đến nay, toàn ngành giáo dục đã chủ trƣơng, xác định ứng dụng CNTT là 1 trong 9 nhóm 

nhiệm vụ trọng tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT. Thủ tƣớng Chính phủ cũng đã ban hành Đề án tăng 

cƣờng ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, hỗ trợ đổi mới dạy - học, nghiên cứu khoa học 

triển khai trong toàn ngành. Hàng loạt chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin giáo 

dục đƣợc ban hành, dần hoàn thiện hành lang pháp lý nhƣ các quy định ứng dụng CNTT trong 



152| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   

quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng, quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học, quy định quản lý, vận 

hành sử dụng hệ thống CSDL toàn ngành, mô hình ứng dụng CNTT trƣờng phổ thông, chuẩn dữ 

liệu kết nối; hƣớng dẫn nhiệm vụ CNNT cho khối đại học, phổ thông hàng năm và nhiều văn bản 

chỉ đạo điều hành khác. 

Trong quản lý giáo dục, toàn ngành đã triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng 

chung từ Trung ƣơng đến 63 sở GDĐT, 710 phòng GDĐT và khoảng 53.000 cơ sở giáo dục. 

Hiện nay đã số hóa và định danh dữ liệu của khoảng 53.000 trƣờng học, 1,4 triệu giáo viên, 23 

triệu học sinh. Cơ sở dữ liệu này vừa qua đã hỗ trợ đắc lực công tác tuyển sinh và thống kê, báo 

cáo trong toàn ngành; giúp các cấp quản lý ban hành chính sách quản lý có hiệu quả, vừa qua đã 

góp phần giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên ở các nhà trƣờng theo từng địa phƣơng, môn 

học. Khối phổ thông khoảng 82% các trƣờng sử dụng phần mềm quản lý trƣờng học, sổ điểm 

điện tử, học bạ điện tử và hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đều sử dụng phần mềm quản trị nhà 

trƣờng. Hệ thống quản lý hành chính điện tử kết nối 63 sở GDĐT và hơn 300 trƣờng đại học, cao 

đẳng trên cả nƣớc với Bộ GDĐT hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy hiệu quả tích cực. [2] 

Về dạy - học, giáo viên toàn ngành đƣợc huy động tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu vào 

kho học liệu số toàn ngành; đóng góp lên Hệ tri thức Việt số hóa gần 5.000 bài giảng điện tử  

e-learning có chất lƣợng, kho luận văn tiến sĩ với gần 7.000 luận văn, ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm với trên 31.000 câu hỏi…góp phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt 

đời. 

Về nhân lực số, ở bậc phổ thông, thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, môn Tin 

học sẽ đƣợc đƣa vào giảng dạy bắt buộc ngay từ lớp 3; giáo dục STEM đƣợc lồng ghép trong các 

môn học, gắn việc học của học sinh thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ để giải quyết 

các bài toán và hiện tƣợng trong cuộc sống. Trong giáo dục đại học, triển khai cơ chế đặc thù đào 

tạo nhân lực CNTT, qua đó giúp các cơ sở đào tạo gia tăng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, các 

tổ chức quốc tế để huy động các nguồn lực của xã hội tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực 

CNTT, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực ở các doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội. 

Tuy vậy, ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục đào tạo hiện nay còn gặp nhiều khó 

khăn, tồn tại cần tiếp tục đƣợc khắc phục, hoàn thiện cụ thể nhƣ sau: 

- Hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT (nhƣ máy tính, camera, máy in, máy quét), đƣờng 

truyền, dịch vụ Internet cho nhà trƣờng, giáo viên, học sinh - đặc biệt ở các vùng xa, vùng khó 

khăn - còn thiếu, lạc hậu, chƣa đồng bộ, nhiều nơi chƣa đáp ứng yêu cầu cho ứng dụng công 

nghệ thông tin (cả về quản lý giáo dục và dạy - học). Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự 

bất bình đẳng về cơ hội học tập, tiếp cận kiến thức giữa học sinh sinh viên ở các vùng miền, các 

nhà trƣờng. 

- Số hóa, xây dựng, cập nhật học liệu số, thẩm định, chia sẻ học liệu số đòi hỏi sự đầu tƣ 

lớn về nhân lực (gồm cả nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) cũng nhƣ tài chính để đảm bảo 

kho học liệu số đầy đủ, đạt chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của học 

sinh sinh viên ở các cấp học, ngành học, môn học. Vì vậy hiện nay vấn đề xây dựng học liệu số 

(nhƣ sách điện tử, thƣ viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm 

học điện tử, phần mềm ứng dụng mô phỏng) còn phát triển tự phát, chƣa đi vào nề nếp và thành 

hệ thống, khó kiểm soát chất lƣợng và nội dung học tập. Kéo theo đó là hệ thống giải pháp học 
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tập VLE/LMS có tính tƣơng tác cao (khác với các hệ thống họp trực tuyến) cũng triển khai tự 

phát, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ giữa các nhà trƣờng dẫn đến lãng phí chung. 

- Thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu quản lý giáo dục và học liệu số cần hành lang pháp lý 

chung phù hợp với các quy định về bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, an ninh thông tin, giao dịch 

điện tử và luật chia sẻ cung cấp thông tin, cụ thể nhƣ: Quy định danh mục các thông tin thuộc 

diện bắt buộc khai báo, nhập liệu - phân biệt với thông tin cá nhân riêng tƣ thuộc quyền cá nhân; 

quy định quyền tác giả cho các bài giảng điện tử (trƣờng hợp nào đƣợc sử dụng, điều kiện gì, sử 

dụng toàn bộ hay một phần); quy định khai thác cơ sở dữ liệu, kho học liệu số (những ai đƣợc 

quyền khai thác, khai thác gì, mức độ đến đâu, điều kiện gì, ai thẩm định, ai cho phép); quy định 

tính pháp lý của hồ sơ điện tử nói chung và sổ điểm, học bạ điện tử nói riêng (đặc biệt trong 

trƣờng hợp chuyển cấp, chuyển trƣờng ở phạm vi toàn quốc). Chỉ khi các nút thắt này đƣợc tháo 

gỡ mới thúc đẩy phát triển đƣợc hệ thống dữ liệu số, học liệu số đủ lớn (gồm cả dữ liệu mở), đáp 

ứng yêu cầu ứng dụng. Hiện tƣợng cục bộ về dữ liệu còn tồn tại ở không ít các địa phƣơng, nhà 

trƣờng. 

- Trên cơ sở quy định pháp lý chung ở trên, cần hoàn thiện quy định chuyên ngành giáo 

dục, cụ thể nhƣ: Quy định chƣơng trình học trực tuyến, thời lƣợng học, kiểm tra đánh giá trực 

tuyến, kiểm định chất lƣợng học trực tuyến, công nhận kết quả học trực tuyến (khác với học 

truyền thống); quy định điều kiện tổ chức lớp học, trƣờng học trên môi trƣờng mạng (kể cả ngắn 

hạn và dài hạn). 

3. Giải p  p nân  c o mức độ  p dụn  côn  n  ệ t ôn  tin vào  i o dục đào tạo 

3.1.  Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích và hiệu quả 

của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.  

 Việc này sẽ giúp cho cán bộ, giáo viên trong các nhà trƣờng nắm vững quan điểm, đƣờng 

lối chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, thấy đƣợc sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin 

trên thế giới và trong nƣớc, chỉ ra những tác động tích cực mà ứng dụng công nghệ thông tin có 

thể mang lại, từ đó s n sàng hơn với việc đổi mới tƣ duy, nội dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện, 

tổ chức thực hiện, đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong hoạt động giáo dục cho phù hợp. Ban 

giám hiệu nhà trƣờng phải là ngƣời đi đầu, phải hiểu và nhận thức đúng đắn về các chủ chƣơng, 

chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực hoạt động giáo dục, phải là ngƣời tiên phong trong việc ứng dụng các tiện ích của 

công nghệ thông tin thông tin đem lại, tạo ra phong trào và là tấm gƣơng sáng cho cán bộ, giáo 

viên trong nhà trƣờng noi theo. Thành lập ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà 

trƣờng, đƣa các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào kế hoạch năm học nhƣ là nhiệm vụ 

trọng tâm bắt buộc. Nắm vững và triển khai, phổ biến các văn bản về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong nhà trƣờng bằng nhiều hình thức, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ giáo viên học tập, rèn 

luyện, nâng cao chất lƣợng chuyên môn và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết 

các công việc chuyên môn. Định hƣớng và đặt ra mục tiêu cho từng nội dung cụ thể, qua đó theo 

dõi tiến độ thực hiện của từng cá nhân, từng tổ chuyên môn để có những điều chỉnh, bổ sung kịp 

thời phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, báo cáo kinh nghiệm, 

tham quan, học tập, rút kinh nghiệm các đơn vị bạn, xen kẽ trong trong đó là việc tuyên truyền, 

quán triệt, nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong nhà trƣờng.  
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3.2.  Tổ chức, bồi dƣỡn  nân  c o trìn  độ cho giáo viên về ứng dụng công nghệ 

thông tin vào dạy học  

Cán bộ, giáo viên là ngƣời trực tiếp tạo ra sản phẩm, tạo ra nguồn nhân lực cho xã hội. Nếu 

không có giáo viên thì không thể nói đến quá trình dạy học. Muốn có đƣợc nguồn nhân lực chất 

lƣợng cao, đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội thì không thể thiếu đội ngũ giáo viên có chất lƣợng, giỏi 

về chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc và phẩm chất chính trị, đạo 

đức tốt, nhiệt tình, ham học hỏi, tìm tòi, cải tiến phƣơng pháp, cách làm mới, yêu nghề và say 

mê. Chính vì vậy, khâu đào tạo và bồi dƣỡng kiến thức về công nghệ thông tin là khâu quan 

trọng quyết định đến thành công của chiến lƣợc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Để 

làm đƣợc việc này, nhà trƣờng cần phải có kế hoạch cụ thể, chính sách đào tạo, kế hoạch sử dụng 

đội ngũ giáo viên một cách hợp lý, có hiệu quả. Kết quả của việc bồi dƣỡng, đào tạo cho giáo 

viên phải trực tiếp tác động vào kết quả học tập rèn luyện của học sinh và hiệu quả công việc của 

nhà trƣờng.  

3.3.  Chỉ đạo tăn  cƣờng việc ứng dụng các phần mềm giáo dục trong quản lý 

dạy học t eo  ƣớng tích hợp, khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng 

dụng trên mạng và Internet  

Tiến hành nghiên cứu, lựa chọn các phần mềm có chức năng phù hợp với điều kiện, hoàn 

cảnh nhà trƣờng, trƣng cầu ý kiến xem cần bổ sung, lƣợc bỏ những gì (có thể mời tƣ vấn hoặc 

hỏi ý kiến chuyên gia) sau đó mới ra các quyết định có sử dụng phần mềm, tiện ích đó hay 

không. Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn cho cán bộ phụ trách và các cá nhân có liên quan 

tiếp cận, làm quen và thực hành kiểm thử phần mềm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên. Khi đƣa vào khai thác và sử dụng hoàn thiện cần kiểm tra kĩ, có đánh giá chi tiết sau mỗi 

quá trình sử dụng để tìm ra, khắc phục các nhƣợc điểm của chƣơng trình, cải tiến chúng để phù 

hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Xây dựng kho tƣ liệu dùng chung của nhà trƣờng, có thể 

nghiên cứu, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trƣờng bạn để xây dựng hệ thống kho bài 

giảng dùng chung trong toàn tỉnh.  

3.4.  Quản lý hạ tần  cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, xây dựng phòng 

học đ  p ƣơn  tiện  

Ƣu tiên, chú trọng đến việc đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có ứng dụng 

công nghệ thông tin để phục vụ quá trình dạy học, xem đây là sự đầu tƣ quan trọng hàng đầu 

để đảm bảo cho hoạt động dạy học ở nhà trƣờng đƣợc hiệu quả. Xây dựng các quy định về việc 

sử dụng và bảo quản. Việc trang bị cơ sở vật chất phải có quy trình,kế hoạch, lộ trình từng 

bƣớc, từng giai đoạn, từng mảng công việc cụ thể theo hƣớng hiện đại hoá đƣợc đến đâu là 

đảm bảo hoạt động tốt đến đó. Kiểm tra định kỳ và tiến hành bảo dƣỡng, sửa chữa những thiết 

bị hỏng hóc. Tổ chức đào tạo và bồi dƣỡng những cán bộ cốt cán chuyên trách về công nghệ 

thông tin có khả năng hiểu biết về tính năng, tác dụng và cách sử dụng qua đó phổ biến nhân 

rộng tới tất cả đội ngũ giáo viên trong trƣờng. Giám sát chặt chẽ việc sử dụng, tránh lạm dụng 

những thiết bị này trong quá trình dạy học. Đặc biệt, Hiệu trƣởng cần phải thực hiện tốt công 

tác kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất việc sử dụng và bảo quản, kịp thời động viên, khuyến 

khích các cá nhân, tổ chuyên môn làm tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình các cá nhân, tổ chuyên 

môn thực hiện chƣa tốt.  
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3.5.  B n  àn  c c quy định bằn  văn bản cho việc ứng dụng công nghệ thông 

tin vào dạy học  

Việc ban hành các văn bản quy định cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học 

giúp đề cao trách nhiệm của ngƣời lãnh đạo cũng nhƣ tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo cho 

cán bộ giáo viên nhà trƣờng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Có quy định 

rõ ràng về các hình thức khen thƣởng, phê bình, một mặt tạo động lực, khích lệ, động viên đối 

với những cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực sáng tạo trong ứng dụng công nghệ 

thông tin vào giảng dạy và học tập, mặt khác góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh đối với 

những trƣờng hợp thờ ơ, không tích cực hoặc sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đƣợc 

giao. 

3.6.  Tăn  cƣờng việc thanh, kiểm tr , đ n   i  việc bảo quản, sử dụng, ứng 

dụng công nghệ thông tin ở c c n à trƣờng  

Kiểm tra, đánh giá là một chức năng quan trọng không thể thiếu của nhà quản lý. Thƣờng 

xuyên kiểm tra, đánh giá sẽ giúp Hiệu trƣởng xác định đƣợc mức độ, hiệu quả quá trình ứng 

dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở nhà trƣờng, qua đó đề ra các biện pháp điều chỉnh cụ 

thể, phù hợp, kịp thời, chính xác để việc ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả thiết 

thực nhất. Kiểm tra, giám sát giúp cho ngƣời quản lý phát hiện sai sót, lệch lạc để điều chỉnh kịp 

thời, phát hiện gƣơng tốt, những kinh nghiệm tốt, những khả năng, tiềm lực để tận dụng, nhân 

rộng. Việc thực hiện các hình thức giám sát, kiểm tra là một việc làm thƣờng xuyên, hết sức cần 

thiết, để làm cơ sở đƣa ra những quyết định khen thƣởng, phê bình hợp lý, từ đó nâng cao ý thức 

tự giác của giáo viên, có tác dụng tích cực trong công tác quản lý việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra./. 
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Tóm tắt:  

Cùng với su thế phát triển của xã hội loài ngƣời, giáo dục cũng cần phải thay đổi và phát 

triển cho cập, đặc biệt là việc xây dựng các trƣờng đại học trong thời đại công nghệ số để 

tiến tới đại học số. Trong bài viết này tác giả đƣa ra cái nhìn đúng đắn về  mô hình đại học 

số và từ đó đề xuất việc xây dựng môi trƣờng dạy học số,  phƣơng pháp dạy học số và 

giảng viên trong trƣờng đại học số. 

Từ khóa:  

Đại học số, môi trƣờng dạy học số, phƣơng pháp dạy học số, giảng viên đại học số. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tháng 6 năm 2020 Thủ tƣớng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Chƣơng trình Quốc 

gia về Chuyển đổi số [1]. Chuyển đổi số đang trở thành một xu thế tất yếu trên phạm vi toàn thế 

giới, là giải pháp quan trọng để đƣa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, 

các Trƣờng Đại học ở Việt Nam đang tiến đến Đại học số [2] để duy trì đƣợc sứ mạng đào tạo 

của mình trong tƣơng lai. Vấn đề đặt ra ở đây là Đại học số là gì, và phƣơng pháp giảng dạy 

trong Đại học số nhƣ thế nào  là nội dung bài viết sẽ giải đáp.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình Đại học số trên nền tảng Công nghệ số 

Đại học số là một khái niệm mới, mô hình mới của thời đại số, chƣa có tiền lệ, chƣa có 

hình mẫu, đang đƣợc hình thành và chƣa đƣợc định nghĩa tƣờng minh. Nội hàm của Đại học số 

phụ thuộc vào bƣớc phát triển của công nghệ số. 

Tại thời điểm hiện tại, đang tồn tại  các công nghệ:  

- IOT (kết nối vạn vật). IOT cho phép mỗi đồ vật, mỗi con ngƣời đƣợc cung cấp một định 

danh của riêng mình và tất cả đều có khả năng truyền tải trao đổi thông tin dữ liệu qua mạng mà 

không cần có sự tƣơng tác trực tiếp giữa ngƣời với ngƣời hay ngƣời với máy tính.  

- Điện thoại thông minh iPod. Sử dụng iPod thông minh ngƣời học có thể dễ dàng tìm ra 

câu trả lời nhanh hơn bất cứ giáo sƣ nào và lúc này tri thức cơ bản không phải là những sự kiện 

cần phải ghi nhớ. Lúc đó ngƣời học không cần đến lớp mà chỉ cần có điện thoại kết nối internet 

là có thể theo dõi đƣợc bài giảng. 

- Điện toán đám mây (cloud computing). Đó là các “trang trại server” (server farm) lớn do 

Amazon, Google và các công ty khác quản lý, nơi một lƣợng dữ liệu cực lớn đƣợc tồn trữ để 

ngƣời dùng có thể lấy về tại bất cứ nơi nào trên thế giới. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ thế 

https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/viet-nam-se-tro-thanh-quoc-gia-so-vao-nam-2030-646219.html
https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/viet-nam-se-tro-thanh-quoc-gia-so-vao-nam-2030-646219.html
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giới thực, thế giới ảo và thế giới sinh vật cho phép thông tin, kiến thức, tri thức của nhân loại 

thƣờng xuyên đƣa lên “mây” cho bất cứ mọi ngƣời tra cứu. 

- Trí tuệ nhân tạo (AI) là nền tảng cơ bản tạo nên CM công nghiệp 4.0. AI Chatbot là nền 

tảng đổi mới giáo dục và có thể thu thập thông tin về sở thích, thói quen, phƣơng pháp học của 

ngƣời học. Chatbot có thể hiểu là chƣơng trình máy tính dựa trên AI mô phỏng các cuộc hội 

thoại của con ngƣời… 

Vậy có thể dễ nhận thầy IOT, Điện thoại thông minh, Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo 

….là những “viên gạch” tạo nền tảng cơ bản hình thành Đại học số. Do đó có thể định nghĩa một 

cách chung nhất đó là “Đại học số  à mô hình Đại học m i mà ở  ó toàn  ộ nội  ung giảng  ạy 

và hoạt  ộng quản  ý của Trường Đại học  ược  ưa  ên môi trường số thông qua c c nền tảng 

số và c c phương tiện  ỹ thuật số”. 

2.2. Xây dựn  môi trƣờng số xo y qu n  sin  viên tron  Đại học số [2],[3] 

Để hình thành Đại học số thì việc đầu tiên là đƣa toàn bộ các bài giảng của giảng viên cùng 

mọi hoạt động của Trƣờng Đại học lên môi trường số. AI, điện toán đám mây, điện thoại thông 

minh, IOT … không chỉ là công cụ phƣơng tiện mà còn trở thành tác nhân (actor) và môi trƣờng 

số. Cũng giống nhƣ cá sống đƣợc là nhờ môi trƣờng nƣớc, Đại học số tồn tại là nhờ môi trƣờng 

số.   

Xây dựng môi trƣờng số là nhằm tạo một hệ sinh thái số xoay quanh sinh viên. Mỗi sinh 

viên, giảng viên, các bộ phục vụ, những đồ vật hữu hình (giảng đƣờng, lớp học, phòng thí 

nghiệm … ), những đồ vật vô hình (thời khóa biểu, thƣ viện số, học liệu số, lịch kiểm tra, lịch thi 

…)... đƣợc cung cấp một định danh số của riêng mình. Nhờ IOT (kết nối vạn vật) mà tất cả 

những định danh số đó đều có khả năng truyền tải trao đổi thông tin dữ liệu với nhau. 

Khi đã hình thành môi trƣờng số với một hệ sinh thái số, thì mọi hoạt động học tập giảng 

dạy, quản lý giáo dục đều thực hiện trên môi trƣờng số. Do mỗi sinh viên đã có một định danh số 

nên  mọi sinh hoạt trong trƣờng của sinh viên đều có thể đƣợc thực hiện thông qua smartphone 

hoặc iPod thông minh. Sinh viên ngồi ở nhà có thể kết nối và  tƣơng tác với toàn bộ quá trình 

đào tạo (thời khóa biểu, tiến trình học tập, thƣ viện, học liệu số, thực tập, thi kiểm tra) và các 

dịch vụ tại Trƣờng (ký túc xá, căng tin, nhà xe, khu thể thao; dịch vụ tiện ích, làm thêm…). Có 

thể sử dụng các bảng tƣơng tác thông minh, sử dụng học liệu số, quản trị học tập số để học trực 

tuyến (e-learning), … để gia tăng hiệu quả học tập.  

Sinh viên sử dụng mã định danh số để kiểm tra xem hôm nay mình học lớp nào, phòng 

nào, học môn gì, giảng viên là ai, đăng ký môn học, đăng ký thi lại,… Ngồi tại nhà, dùng mã 

định danh, kết nối với app (ứng dụng) của iPod thông minh, sinh viên thực hiện các thủ tục, các 

dịch vụ cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến,.. Có thể mƣợn sách, hoặc để kiểm tra xem 

mình đã đóng học phí chƣa, buổi trƣa nhà ăn có những món gì, giá bao nhiêu, buổi tối nhà ăn 

phục vụ những gì trƣớc khi học ca tối, có thể đặt trƣớc và thanh toán online,… Ngoài ra, mỗi mã 

định danh của sinh viên có thể đƣợc tích hợp vào một thẻ sinh viên đa năng có tích hợp tài khoản 

ngân hàng. Từ đó sinh viên có thể đóng học phí, gửi xe, mua đồ ăn, sách vở và tất cả các dịch vụ 

xuất hiện trong trƣờng học. Ngoài ra, thẻ này có gắn chip định danh theo giao tiếp gần hoặc xa. 

Sinh viên có thể tham gia lớp học và thi cử theo các vị trí đƣợc xác lập s n của hệ thống. 
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Môi trƣờng số đƣợc thực hiện trong môi trƣờng Đại học sẽ  giảm tải các phòng ban trong 

trƣờng. Giảm tải việc phân công cán bộ phục vụ sinh viên. Sinh viên sẽ chủ động hơn trong cuộc 

sống. Lúc này sinh viên nhƣ một ngƣời lao động thực thụ và dễ dàng tiếp cận với xã hội sau khi 

hoàn thành khóa học ở trƣờng. Khi mọi hoạt động đã đƣợc đƣa lên môi trƣờng số, sinh viên trở 

thành trung tâm của quá trình phục vụ đào tạo. Sinh viên làm các thủ tục nhập học, thủ tục đăng 

ký học phần, thủ tục ra trƣờng tốt nghiệp một cách dễ dàng. Nhờ đó sinh viên có điều kiện tập 

trung thời gian và nhiều năng lƣợng hơn để toàn tâm cho việc học tập.  

Trong Đại học số, từ ngƣời gác cổng (nhân viên bảo vệ), giảng viên, … đến Hiệu trƣởng… 

suy cho cùng cũng chỉ là ngƣời phục vụ sinh viên. Sinh viên trở thành thƣợng đế, là ngƣời đóng 

học phí để nuôi Đại học số, đồng nghĩa họ chính là ngƣời phát lƣơng nuôi bộ máy của Trƣờng. 

2.3. P ƣơn  p  p dạy học tron  Đại học số 

2.3.1 Thay đổi    duy trong d y h c 

Trong Đại học số, mọi bài giảng truyền thống cũng nhƣ bài giảng online của mọi thế hệ 

giảng viên, mọi môn học …  đều đƣợc đƣa lên hệ sinh thái số, để sinh viên có thể lựa chọn học 

bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Trong Đại học số, thầy trò có định danh số từ khắp nơi có thể tƣơng 

tác đƣợc với nhau nhƣ đang ngồi trong lớp học. Khoảng cách về địa lý, về không gian và thời 

gian đã bị xóa nhòa. Tƣ duy giáo dục truyền thống nhƣ “đến trƣờng” điểm danh mới là “đi học”, 

không đến trƣờng là "không đi học" đã không còn đúng nữa... Lúc này, trong sinh viên sẽ xuất 

hiện tƣ tƣởng cực đoan: không cần thầy (vì sinh viên  có thể học qua mạng), không cần giảng 

đƣờng (vì sinh viên không cần lên lớp), không cần thƣ viện (vì mọi học liệu đã đƣợc cung cấp 

qua mạng) … vv. Sinh viên sẽ đến lớp “face to face” làm gì nếu ở lớp giảng viên dạy không có 

gì mới hơn các bài giảng điện tử trên môi trƣờng số? 

Trong bối cảnh đó, giảng viên trong đại học số phải thay đổi hoàn toàn tƣ duy cũng nhƣ 

phƣơng pháp giảng dạy, thay đổi cách truyền đạt kiến thức, kỹ năng phù hợp nhất cho mỗi sinh 

viên để thu hút ngƣời học. 

2.3.2. Thay đổi v  thế của gi ng viên thành     i truyền c m h ng cho sinh viên 

Muốn có một Đại học số phải có các giảng viên tƣơng thích với môi trƣờng số, thích ứng 

và làm chủ công nghệ số để phục vụ cho công tác giảng dạy. Cách đây 40 năm, khi xuất hiện 

máy vi tính trong trƣờng học, các giảng viên Đại học phải đi xóa mù tin học để học cách sử dụng 

máy vi tính làm phƣơng tiện dạy học, thì ngày nay, trong môi trƣờng số, giảng viên Đại học phải 

làm chủ công nghệ AI, để tạo ra các giảng viên ảo hỗ trợ giảng dạy.  

Cần phân biệt 2 khái niệm mới. Giảng viên thật là ngƣời đi dạy. Giảng viên thật sử dụng 

AI chatbot tạo ra giảng viên ảo, là bản sao (nhân bản) của giảng viên thật nhằm hỗ trợ giảng viên 

thật. Những giảng viên thật với chuyên môn và kỹ năng sƣ phạm tốt sẽ dạy giảng viên ảo những 

kiến thức chuẩn để giảng viên ảo  truyền đạt kiến thức đó đến với sinh viên. Mức độ  “thông 

minh”, “trình độ”, “khả năng sƣ phạm” … của giảng viên ảo phụ thuộc vào trình độ và cách dạy 

của giảng viên thật đối với giảng viên ảo. 

Tại cùng một thời điểm, trên lớp học truyền thông (face to face) hay lớp học online,  rất 

nhiều sinh viên cùng lắng nghe bài giảng của  Giảng viên thật. Nhƣng khi tƣơng tác với sinh 

viên, tại một thời điểm, giảng viên thật chỉ có thể trao đổi giải đáp thắc mắc cho một sinh viên. 

Trong khi đó giảng viên ảo có thể “phân thân”, “nhân bản”  thành nhiều giảng viên ảo khác 
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tƣơng tác với nhiều sinh viên tại cùng một thời điểm để trả lời các câu hỏi mà sinh viên thƣờng 

hỏi. Đặc biệt Giảng viên ảo có thể theo dõi tiến độ học tập của từng sinh viên, cung cấp cho từng 

sinh viên những phản hồi đƣợc cá nhân hóa.  Có thể giới thiệu cho sinh viên những nội dung học 

tập phù hợp hơn bằng cách phân tích những kỹ năng học tập và những điểm còn thiếu sót. Giảng 

viên ảo sẽ giúp giảng viên thật rất nhiều công việc đơn giản nhƣng lại tiêu tốn nhiều thời gian 

nhƣ truyền thụ kiến thức, chấm điểm, hƣớng dẫn sinh viên giải một số loại bài tập cơ bản, lƣu trữ 

thông tin về điểm số, theo dõi quá trình học tập của sinh viên… Tóm lại nhờ giảng viên ảo  mà 

giảng viên thật “cá thể hóa” việc học tập của sinh viên, hƣớng tới mỗi sinh viên  một chƣơng 

trình, giáo dục cho một ngƣời (Education of One). Lúc này Giảng viên thật mỗi lần đến lớp (face 

to face) không còn là ngƣời truyền thụ kiến thức mà trở thành ngƣời truyền cảm hứng cho sinh 

viên, hƣớng dẫn thảo luận theo chủ đề đã đƣợc sinh viên chuẩn bị ở nhà. Giảng viên  là ngƣời 

dẫn dắt, để tránh cho sinh viên không bị chìm ngập trong đại dƣơng thông tin, hƣớng dẫn ngƣời 

học lựa chọn thông tin và kiến thức cần thiết cho mình. Trƣớc khi đƣợc thả ra đại dƣơng thông 

tin và tri thức số, sinh viên  cần đƣợc trang bị những kiến thức cần thiết để biết cách lựa chọn 

kiến thức phù hợp cho mình để tránh tình huống đứng trong rừng mà không chọn đƣợc cây. 

Giảng viên thật chỉ làm những việc mà giảng viên ảo chƣa thể thay thế.  

2.3.3. Đ i h c số đ nh v  l i p  ơ   th c Đà  t o Th c sĩ và Tiến sĩ  

Tƣơng tự nhƣ sinh viên, các học viên cao học và nghiên cứu sinh (NCS) cũng đƣợc cung 

cấp bởi một mã định danh và tất cả các quy trình đào tạo từ nộp hồ sơ đầu vào, bảo vệ đề cƣơng 

…  đến lúc bảo vệ luận án đều thực hiện trên môi trƣờng số. Học viên cao học và NCS có thể ở 

nhà trao đổi online với giáo sƣ hƣớng dẫn, các thành viên hội đồng trong buổi bảo vệ luận án. 

Với công nghệ số hiện này, NCS, học viên cao học, giáo viên hƣớng dẫn hoàn toàn nhìn thấy 

nhau nhƣ cách học face to face. Tất cả các quy chế, quy trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ cần phải 

xây dựng lại để phù hợp với Đại học số.  

3. KẾT LUẬN VÀ TRAO ĐỔI 

Nhƣ trên đã viết:  Đại học số là một khái niệm m i, chưa  ược  ịnh nghĩa tường 

minh. Hiện tại nhiều ngƣời ngộ nhận dạy online là một thành tố của Đại học số. Khi mà Covid 

hoành hành dữ dội trên toàn thế giới, giáo dục thế giới nhƣ lên cơn sốt, thì dạy học online trong 

Đại học số là không có đối thủ. Đây là nhận định hoàn toàn sai. Theo quan điểm của tác giả, 

cách thức dạy học online nhƣ đang diễn ra ở một số trƣờng đại học hiện nay (sử dụng MS 

Teams, Zoom Meeting,...)  là trƣờng hợp bất đắc dĩ trong bối cảnh covid bất ngờ ập đến. Việc 

giảng dạy online này đã gặp phải những phản ứng tiêu cực từ sinh viên. Một sinh viên đã thốt 

lên, học online là bật loa rồi đi … ngủ… vv. Vì mỗi lần điểm danh, hay khi các SV vào học cùng 

một lúc  là toàn bộ hệ thống bị treo, giảng viên cũng không thể kiểm soát đƣợc SV có đang học 

thực sự hay không.... vv.  Các Trƣờng Đại học chƣa có một nghiên cứu ở tầm vĩ mô khi triển 

khai online nên gặp phải nhiều  nhận xét giống nhận xét của  một PGS “…..môn toán có  ặc 

trưng logic và trừu tượng nhất trong các môn, v i môn này dạy offline mà sinh viên  ã rất khó 

 hăn  ể hiểu, thi khi dùng "Đại số học", chắc chắn sinh viên sẽ khó hiểu hơn và mất nhiều thời 

gian hơn.  

Dƣới góc độ của ngƣời đang nghiên cứu ứng dụng AI in education, tôi tin tƣởng rằng khi 

“nhúng” AI vào bài giảng online, khi mà cá nhân hóa đƣợc ngƣời học, thì bài giảng online với 
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trợ lý ảo sẽ hóa giải khó khăn trong quá trình dạy học online hiện nay (sinh viên không tự giác 

học, giảng viên không kiểm soát đƣợc hết sinh viên,..). 

Đại học số chỉ thực sự hình thành khi AI là một thành tố trong dạy học. Trong Đại học số, 

việc quản lý học tập của SV thông qua kiểm tra đánh giá. Nếu trong dạy học truyền thống, đánh 

giá một SV thông qua một bài thi cuối kỳ và điểm giữa kỳ, thì trong Đại học số (có AI), đánh giá 

SV thông qua mỗi buổi học. Nếu SV không tự học sẽ bị loại ngay từ những buổi học đầu tiên. 

Về mặt công nghệ, tốc độ băng thông đƣờng truyền, mạng 5G hiện nay đang đƣợc hiện 

thực hoá. Vấn đề là các trƣờng Đại học có đầu tƣ cho cơ sở hạ tầng hệ thống Viễn thông không? 

Hay vẫn chỉ tập chung đầu tƣ cơ sở vật chất cho phƣơng án dạy học truyền thống. Nhiều sinh 

viên phát biểu rằng cả khoá học chƣa một lần sử dụng tài liệu giấy, chƣa một lần đến thƣ viện. 

Vì mọi tài liệu đều có trên google... 

Đặc biệt, khi mà Covid hoành hành dữ dội, thì có thể nói Đại học số là không có đối thủ. 

Giảng viên trở thành ngƣời dạy giảng viên ảo và truyền cảm hứng cho sinh viên. Đại học số là 

bƣớc chuyển mình để Đại học Việt Nam tham gia vào siêu đại học toàn cầu. 
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SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ: HƢỚNG PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CỦA TUYÊN QUANG  

ThS. Đỗ Hải Yến, ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân  

Khoa Kinh tế & Quản trị  inh  oanh, Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt:  

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang là xu hƣớng trên toàn thế giới và ở Việt Nam nhằm đáp 

ứng nhu cầu an toàn thực phẩm, có lợi cho sức khỏe con ngƣời và đảm bảo sự bền vững 

cho môi trƣờng tự nhiên. Với điều kiện tự nhiên và khí hậu thuận lợi, Tuyên Quang là tỉnh 

có nhiều tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hữu cơ. Những năm qua, 

địa phƣơng đã có nhiều nỗ lực để chuyển đổi một số cây trồng sang sản xuất hữu cơ, tuy 

nhiên vẫn còn manh mún và chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ mong đợi. Bằng phƣơng pháp 

thống kê mô tả, tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, khảo sát điều tra; nghiên cứu đánh giá 

hiện trạng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phân tích những khó khăn và thuận lợi trong quá 

trình chuyển đổi sản xuất theo hƣớng hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Để phát triển 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại địa phƣơng trong thời gian tới cần có những giải pháp về: 

cơ chế chính sách, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tập huấn kỹ thuật, tiêu thụ sản 

phẩm hữu cơ và tuyên truyền hiểu biết cho ngƣời dân về nông nghiệp hữu cơ. 

Từ khóa:  

Nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 

Tuyên Quang. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nông nghiệp hữu cơ (organics farming) là một hệ thống sản xuất canh tác bền vững, hầu 

hết không sử dụng phân bón hóa học, chất kích thích tăng trƣởng, thuốc trừ sâu và phụ gia thức 

ăn chăn nuôi trang trại (Meemken & Qaim, 2018). Hệ thống canh tác hữu cơ phụ thuộc vào sự 

luân canh cây trồng, phân xanh, cây họ đậu, phân động vật, tàn dƣ cây trồng và chất thải tự nhiên 

(Seufert & cộng sự, 2017). Việc áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ mang lại sự cân bằng và 

tốt hơn cho môi trƣờng, ngăn ngừa sự suy thoái và tránh phản ứng dây chuyền trong môi trƣờng 

do phun hóa chất và bụi; cung cấp các sản phẩm và điều kiện sống an toàn cho con ngƣời; giải 

quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi (Reganold & Wachter, 2016). 

Trƣớc những thách thức về ô nhiễm môi trƣờng và vấn đề an toàn lƣơng thực thực phẩm 

đối với sức khỏe con ngƣời, sản xuất nông nghiệp sạch theo hƣớng hữu cơ đang là xu thế không 

chỉ ở riêng Việt nam mà còn trên toàn thế giới. Theo thống kê đến năm 2020, có 186/204 quốc 

gia đang sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong đó có 100 nƣớc đã có quy định pháp luật về quản lý 

sản phẩm hữu cơ (Nguyễn Duy Hoan, 2021). Diện tích đất hữu cơ canh tác trên toàn thế giới đạt 

76,6 triệu ha, chiếm khoảng 1,7% tổng diện tích đất nông nghiệp, tốc độ tăng bình quân đạt 

7,86%/ năm (FiBL and IFOAM, 2020). 

Tại Việt Nam, tính đến năm 2020, trên cả nƣớc hiện có 33/63 tỉnh, thành phố đã triển khai 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi sản xuất theo hƣớng hữu cơ. Tổng số diện tích đất 
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canh tác hữu cơ đạt 237 nghìn ha (chiếm khoảng 1,1% tổng diện tích đất nông nghiệp), xếp thứ 

32 trên thế giới và đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Indonesia (Nguyễn Duy Hoan, 2021). Sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ đƣợc nhận định là hƣớng đi thích hợp để giúp Việt Nam phát triển thị 

trƣờng nông sản nội địa, tiến đến xuất khẩu sản phẩm nông sản với giá trị gia tăng cao (Cao Đình 

Thanh, 2019). Theo đó, chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu 

cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.   

Tuyên Quang là tỉnh có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển nông, lâm nghiệp, 

đặc biệt là tiềm năng phát triển năng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hữu cơ. Giá trị 

sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của địa phƣơng giai đoạn 2013 – 2020 luôn đạt mức tăng 

trƣởng trên 4%/ năm (Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, 2021). Đến năm 2021, đã có 03 mô 

hình sản xuất theo quy chuẩn nông nghiệp hữu cơ trên địa bản tỉnh gồm: sản xuất Chè, sản xuất 

Cam và Sản xuất Bƣởi. Tuy nhiên thời gian qua các mô hình sản xuất hữu cơ mới chỉ là bƣớc 

đầu, còn manh mún và gặp nhiều khó khăn để nhân rộng. Do đó, việc khảo sát và đánh giá hiện 

trạng các mô hình, quá trình thực hiện chuyển đổi sang canh tác hữu cơ từ đó có hƣớng phát triển 

và đề ra các chính sách phù hợp sát với thực tiễn nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo 

hƣớng bền vững là cần thiết. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nghiên cứu chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong quá trình 

chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hữu cơ từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới. 

Phƣơng pháp thống kê mô tả đƣợc sử dụng trong nghiên cứu để thấy rõ đƣợc hiện trạng 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Số liệu sử dụng trong bài viết đƣợc thu thập qua 

phiếu câu hỏi khảo sát đối với 80 hộ nông dân đã tham gia chuyển đổi sản xuất theo phƣơng thức 

hữu cơ. 

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TRÊN ĐỊA  

BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

2.1 Tình hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ  

Đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 03 sản phẩm trồng trọt đang thực hiện 

sản xuất theo phƣơng pháp nông nghiệp hữu cơ (Bảng 2.1), gồm: Cam (Hàm Yên, Yên Sơn); 

Chè (Sơn Dƣơng, Na Hang); Bƣởi (Phúc Ninh). Các sản phẩm này đều đã đƣợc chứng nhận sản 

xuất hữu cơ chuyển đổi theo tiêu chuẩn PGS (Participatory Guarantee System), chứng nhận đảm 

bảo sản phẩm đƣợc sản xuất theo đúng quy trình cũng nhƣ tuân thủ theo các quy định của sản 

xuất hữu cơ.  

Bảng 2.1 Các mô hình sản xuất hữu cơ trên  ịa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

STT Mô hình sản xuất hữu cơ 
Diện tích sản xuất 

thƣờng (ha) 

Diện tích chuyển 

đổi hữu cơ (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Sản xuất Bƣởi 5.200 292,2 5,6 

2 Sản xuất Cam 8.648 772,5 8,9 

3 Sản xuất Chè  8.468 1.324 15,6 

4 Tổng số 22.316 2.388,7 10,7 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021 
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Đối với sản phẩm Bƣởi Phúc Ninh (tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn): Từ năm 2017, sau 

khi đƣợc tập huấn về nông nghiệp hữu cơ, cả chính quyền địa phƣơng và một số hộ dân nhận 

thức đƣợc về lợi ích của sản phẩm hữu cơ nên đã mạnh dạn chuyển đổi phƣơng thức sản xuất. 

Năm 2021, hiện có 292,2 ha bƣởi tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đã đƣợc chuyển sang trồng 

theo phƣơng thức hữu cơ, đạt tỷ lệ 5,6% tổng số diện tích trồng bƣởi theo phƣơng pháp thông 

thƣờng trên toàn tỉnh. Vụ sản xuất năm 2021, sản lƣợng bƣởi hữu cơ thu hoạch đƣợc là 

1.887.116 quả. Tuy nhiên, hiện chƣa có hộ nào bán đƣợc bƣởi với giá hữu cơ, chƣa có chỉ dẫn 

địa lý và tem nhãn chứng nhận bƣởi hữu cơ. Do đó, 100% các hộ trồng hữu cơ vẫn đang bán 

theo giá bƣởi thƣờng từ 8.000 đồng – 10.000 đồng/ quả (Bảng 2.2). Đây cũng là lý do mà các hộ 

khác còn do dự chƣa tham gia bƣởi hữu cơ. 

Sản phẩm Cam (tại Hàm Yên và Yên Sơn): toàn tỉnh hiện có 772,5 ha cam (chiếm tỷ lệ 

8,9% tổng diện tích cam toàn tỉnh) đƣợc trồng theo phƣơng thức sản xuất hữu cơ. Sản xuất hữu 

cơ đối với sản phẩm Cam đƣợc triển khai thực hiện từ năm 2018. Trên địa bàn 2 huyện Hàm Yên 

và Yên Sơn đã có sự hình thành của các tổ hợp tác, nhóm sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Các 

nhóm này hoạt động với mục đích cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá kiểm tra chéo quá 

trình trồng, kết nối thị trƣờng tiêu thụ…Năm 2021, sản lƣợng cam hữu cơ thu đƣợc đạt 7.543,8 

tấn, giá bán cam hữu cơ dao động từ 23.000 đồng – 25.000 đồng/ kg, có giá trị cao hơn giá thị 

trƣờng (từ 8.000đ – 10.000đ/ kg). Sản phẩm cam hữu cơ chủ yếu đƣợc tiêu thụ bởi các công ty, 

doanh nghiệp kinh doanh hoa quả sạch ở Hà Nội và một số tỉnh phía nam. Trƣớc mỗi vụ thu 

hoạch, các công ty này đến đặt hàng số lƣợng và thanh toán trực tiếp đối với các hộ dân. Tuy 

nhiên, kết quả khảo sát các hộ trồng cam hữu cơ cho thấy việc tiêu thụ cam hữu cơ vẫn chƣa 

đƣợc ổn định, không có hợp đồng tiêu thụ lâu dài. Bên cạnh đó, sản lƣợng cam hữu cơ sản xuất 

vẫn còn hạn chế để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của các công ty. 

Sản phẩm Chè (Chè Shan Tuyết tại Hồng Thái, Na Hang; Chè hữu cơ tại Sơn Dƣơng): Đây 

là mô hình sản xuất hữu cơ chiếm tỷ lệ cao nhất (đạt 15,6%). Mô hình này có rất nhiều thuận lợi 

do cây chè đã quen với phƣơng thức trồng hữu cơ từ trƣớc tới nay, đặc biệt là cây Chè Shan 

Tuyết trên khu vực vùng núi cao tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang. Tập quán canh tác của ngƣời 

dân cũng hoàn toàn dựa vào tự nhiên, không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Năm 

2021, sản lƣợng chè hữu cơ đạt 1.205 tấn với giá bán khá cao so với chè thƣờng. Sản phẩm chè 

đƣợc chia thành 3 mức: Loại 1 có giá 1.500.000 đồng/ kg; Loại 2: 600.000 đồng/ kg; Loại 3: 

250.000 đồng/ kg. Sản phẩm chè Shan Tuyết đã có thƣơng hiệu, mẫu mã và bao bì với đầy đủ 

thông tin, đƣợc ngƣời tiêu dùng biết đến và đón nhận. 

Bảng 2.2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ trên  ịa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

STT Sản phẩm hữu cơ ĐVT Sản lƣợng Giá bán 

1 Bƣởi Phúc Ninh Quả 1.887.116 8.000 đ – 10.000 đ/quả 

2 Cam Hàm Yên Tấn 7.543,8 23.000 -25.000 đ/kg 

3 Chè Shan Tuyết Tấn 1.205 

Loại1: 1.500.000 đ/kg 

Loại 2: 600.000 đ/kg 

Loại 3: 250.000 đ/kg 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021 và t ng hợp số liệu khảo sát, 2021 
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2.2 T uận lợi và   ó   ăn đối với p  t triển sản xuất nôn  n  iệp  ữu cơ  

2.2.1 Thuận l i 

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đƣợc tỉnh và chính quyền địa phƣơng rất quan tâm. Tỉnh đã 

xác định phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hƣớng ƣu tiên, là nền tảng để hƣớng đến nền 

sản xuất nông nghiệp bền vững. Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hữu cơ, tỉnh đã thành lập Hội 

Nông nghiệp hữu cơ với mục đích hƣớng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, ngƣời dân 

sản xuất dễ dàng tiếp cận, cập nhật thông tin về sản xuất, đồng thời quảng bá, giới thiệu và tiêu 

thụ sản phẩm hữu cơ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa, nhƣ: Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về khuyến kích phát triển 

kinh tế trang trại; Nghị quyết số 12/2014/NQ-HDND về hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số 

cây trồng, vật nuôi chủ lực; đặc biệt là Nghị Quyết số 06/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách 

khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có 

hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ đối với các hộ chuyển đổi sản 

xuất hữu cơ. Đây là những quyết sách tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất hữu cơ phát triển. 

Các hộ chuyển đổi sản xuất hữu cơ đều đƣợc tập huấn kỹ thuật sản xuất 100%. Các hộ đều 

nắm rất rõ quy trình và ứng dụng đƣợc kỹ thuật vào sản xuất (Bảng 2.3). Việc tập huấn này do 

Hiệp hội hữu cơ tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm dịch vụ 

cây ăn quả của các huyện tổ chức. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc nhân rộng các mô hình 

hữu cơ, bởi chính các hộ sẽ là những ngƣời tuyên truyền và chia sẻ kiến thức cho các hộ dân khác. 

Bảng 2.3 Tình hình tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ  

ĐVT: 100% 

Chỉ tiêu Sản xuất  

Cam 

Sản xuất  

Bƣởi 

Sản xuất 

Chè 

Tỷ lệ hộ đƣợc tập huấn kỹ thuật sản xuất hữu cơ 100,0 100,0 100,0 

Tỷ lệ hộ hiểu nội dung tập huấn 88,3 87,5 76,5 

Tỷ lệ hộ ứng dụng đƣợc kỹ thuật vào sản xuất  56,7 70,6 72,7 

Nguồn: T ng hợp số liệu khảo sát, 2021 

Qua khảo sát, hầu hết các hộ chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ đều xuất phát từ chính nhận 

thức của bản thân về sản xuất hữu cơ. Các hộ ý thức đƣợc việc sản xuất theo phƣơng thức hữu cơ 

sẽ đảm bảo cho môi trƣờng, bảo vệ sức khỏe bản thân và ngƣời xung quanh.  nên rất mong muốn 

tham gia sản xuất theo phƣơng thức hữu cơ. Các hộ đều có nguyện vọng tiếp tục đƣợc tập huấn 

nâng cao kỹ thuật sản xuất.  

Chính sách vay vốn, hỗ trợ sản xuất để sản xuất trên địa bàn tỉnh rất thuận lợi. Hầu hết các 

hộ đƣợc khảo sát đều cho rằng họ không gặp khó khăn gì trong thủ tục vay vốn thông thƣờng tại 

các ngân hàng. 

Nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đang ngày càng gia tang và đƣợc ƣa dung 

trên thị trƣờng. Bên cạnh đó, sản phẩm hữu cơ cũng đƣợc tiêu thụ với giá cao hơn sản phẩm 

nông sản trồng theo phƣơng pháp thông thƣờng. Đây là cơ sở để thúc đẩy các hộ dân tham gia 

trồng, sản xuất nông nghiệp theo mô hình hữu cơ. 
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2.2.2 Khó   ă  

Bên cạnh những thuận lợi thì sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Tuyên Quang cũng đang gặp 

phải không ít khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi và phát triển. 

Hiện tỷ lệ sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế. Qua khảo sát, lý do còn nhiều các hộ 

khác không tham gia sản xuất hữu cơ là do các hộ chƣa biết đến khái niệm sản xuất hữu cơ. 

Những hộ đã đƣợc tập huấn kỹ thuật thì cho rằng quy trình, kỹ thuật sản xuất là phức tạp, nhiều 

công đoạn, mất nhiều công lao động hơn sản xuất thông thƣờng nên không theo đƣợc do không 

đủ nguồn lực.   

Khó khăn về nguồn chế phẩm phục vụ sản xuất hữu cơ. Hiện nay, các loại phân bón hữu 

cơ, các chế phẩm sinh học dùng trong hữu cơ trên địa bàn các huyện còn hạn chế, chƣa có nhiều 

cơ sở cung cấp vật tƣ. Các chế phẩm để làm phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học phục vụ sản 

xuất hữu cơ không s n có trên địa bàn. Đơn vị cung cấp trên địa bàn hiện nay gần nhƣ là độc 

quyền nên hộ không có nhiều lựa chọn, chất lƣợng chƣa thực sự đảm bảo và khó mua.  

Sản lƣợng của sản phẩm nông sản hữu cơ suy giảm so với thông thƣờng (giảm 40-50% sản 

lƣợng). Mặt khác, sản phẩm sản xuất theo hữu cơ không có mẫu mã đẹp nhƣ sản phẩm thƣờng, 

năng suất không cao do nhiều sâu bệnh. Các hộ cho biết khi chuyển đổi sản xuất từ vô cơ sang 

hữu cơ, do thay đổi môi trƣờng nên cây chƣa hút đƣợc dinh dƣỡng từ phân bón. Do đó, một số 

hộ chuyển cây bị còi cọc, giảm năng suất và dễ mắc sâu bệnh.  

Phần lớn các hộ nông dân sản xuất với quy mô nhỏ, manh mún. Quy mô sản xuất hữu cơ 

hiện còn nhỏ lẻ, diện tích sản xuất hữu cơ còn nằm xen kẽ với diện tích sản xuất thông thƣờng 

nên không tránh khỏi hiện tƣợng lây lan sâu bệnh từ vùng sản xuất thƣờng sang vùng sản xuất 

hữu cơ. Do đó, việc tổ chức sản xuất để đáp ứng quy định nghiêm ngặt của tiêu chuẩn nông 

nghiệp hữu cơ đang là một thách thức lớn. 

Tƣ duy của nhiều hộ dân về sản xuất hữu cơ còn hạn chế. Có đến 80% các hộ đƣợc phỏng 

vấn đều do dự trong việc tiếp tục sản xuất hữu cơ hay không. Bởi chi phí sản xuất hữu cơ cao, 

tốn nhiều công lao động. Các hộ thích làm xong không đủ nguồn lực về vốn sản xuất, nguồn 

cung cấp phân bón, chế phẩm sinh học hạn chế, kỹ thuật khó áp dụng trong khi giá bán sản phẩm 

hữu cơ hiện chƣa đƣợc cao. 

3.  ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 

Trƣớc tiên, tỉnh cần xác định rõ tiềm năng, sản phẩm có lợi thế để thúc đẩy chuyển đổi 

sản xuất hữu cơ. Trên cơ sở đó, các địa phƣơng cần có chiến lƣợc quy hoạch và bảo vệ đất đai 

vùng sản xuất hữu cơ, đảm bảo về diện tích và sản xuất tập trung. Đồng thời có những cơ chế 

chính sách khuyến khích hộ dân chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ nhƣ: hỗ trợ vốn sản xuất; ƣu 

đãi cho thuê đất; tiếp tục hỗ trợ tập huấn kiến thức bài bản về kỹ thuật sản xuất hữu cơ, bảo 

quản sau thu hoạch. 

Địa phƣơng cần làm tốt công tác quản lý chất lƣợng và an toàn thực phẩm hàng nông sản. 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc về sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhƣ: giám sát và chứng 

nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, quản lý nguồn cung các vật tƣ, chế phẩm phục vụ sản xuất 

hữu cơ; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tiếp tục triển khai các 

đề tài, dự án, đánh giá các mô hình sản xuất hữu cơ để khuyến cáo nhân rộng. 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về sản phẩm nông sản hữu cơ cho 

ngƣời dân, đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân mở rộng sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi theo 

phƣơng thức canh tác hữu cơ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phƣơng cũng cần hỗ trợ đắc lực 

trong việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; tem tuy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh việc xúc tiến thƣơng 

mại, quảng bá thƣơng hiệu và nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nông sản đƣợc sản xuất theo 

phƣơng thức hữu cơ đến ngƣời tiêu dùng; kết nối tiêu thụ với những doanh nghiệp để có đƣợc 

những hợp đồng tiêu thụ trong dài hạn. 

Khuyến khích, tạo cơ chế thuận lợi nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc 

đầu tƣ vào sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản hữu cơ nhƣ: các đơn vị cung ứng các 

mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hữu cơ; thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ; 

doanh nghiệp kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ. Đây sẽ là những đơn vị đàu tàu cho việc 

ứng dụng và nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ đúng quy chuẩn trên địa bàn. 

4. KẾT LUẬN 

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ là nền tảng và bƣớc đệm quan trọng cho nông nghiệp 

Tuyên Quang phát triển và tiến xa nếu có định hƣớng kịp thời và phù hợp. Các mô hình sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh bƣớc đầu đã thu đƣợc những kết quả nhất định, sản phẩm 

hữu cơ đang dần đƣợc ngƣời tiêu dùng đón nhận. Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, 

thách thức nhƣ về nhân rộng, việc tuân thủ quy trình sản xuất và vấn đề về tiêu thụ sản phẩm hữu 

cơ; nhƣng việc nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ trong thời gian tới tại Tuyên Quang vẫn còn 

nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Để làm đƣợc vậy, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp: 

i) quy hoạch vùng sản xuất hữu cơ tập trung; ii) có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

hữu cơ phù hợp; iii) nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc về sản xuất hữu cơ; iv) nâng cao kiến 

thức cho ngƣời sản xuất và ngƣời tiêu dùng về sản xuất sản phẩm nông sản hữu cơ; v) khuyến 

khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tƣ vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Định hƣớng phát 

triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang tạo ra cơ hội để các sản phẩm nông sản của tỉnh đủ sức 

vƣơn xa hơn các thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế./. 
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CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC:  

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

TS. Lê Trung Hiếu, ThS. Trần Thị Bình 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

 Chuyển đổi số trong giáo dục đại học là một lựa chọn đúng đắn và khả dĩ trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ diễn ra mạnh mẽ và xã hội luôn tiềm ẩn những nguy 

cơ bất ổn nhƣ dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong giáo dục đại học đang 

đứng trƣớc nhiều rào cản bởi nhiều yếu tố đến từ chính cơ sở đào tạo, các yếu tố từ phía 

Nhà nƣớc và từ ngƣời học. Để thực hiện thành công chuyển đổi số trong giáo dục đại học, 

cần tập trung tháo gỡ tất cả những yếu tố đó. Bài viết này nghiên cứu thực trạng và giải 

pháp của trƣờng đại học Tân Trào trong việc chuyển đổi số để trau dồi, học tập, thích nghi 

với những biến đổi của thời đại công nghệ, để sử dụng công nghệ theo cách hiệu quả nhất 

và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội đƣợc cung cấp bởi các công nghệ giáo dục mới nhằm phát 

triển chất lƣợng giáo dục một cách toàn diện. 

Từ khóa:  

Chuyển đổi số, thực trạng, giáo dục đào tạo. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đến nay, toàn ngành giáo dục đã chủ trƣơng, xác định ứng dụng công nghệ thông tin  

(CNTT)  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29 của 

Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo (GDĐT). Thủ 

tƣớng Chính phủ cũng đã ban hành Đề án tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, 

hỗ trợ đổi mới dạy - học, nghiên cứu khoa học triển khai trong toàn ngành. Chuyển đổi số trong 

giáo dục đại học là một lựa chọn đúng đắn và khả dĩ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần 

thứ tƣ diễn ra mạnh mẽ và xã hội luôn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn nhƣ dịch bệnh Covid-19. 

Tuy nhiên, chuyển đổi số trong giáo dục đại học đang đứng trƣớc nhiều rào cản bởi nhiều yếu tố 

đến từ chính cơ sở đào tạo, các yếu tố từ phía Nhà nƣớc và từ ngƣời học. Để thực hiện thành 

công chuyển đổi số trong giáo dục đại học, cần tập trung tháo gỡ tất cả những yếu tố đó. 

Chuyển đổi số trong GDĐT tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong 

quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học 

(NCKH). Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở 

dữ liệu (CSDL) lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 

4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định 

trong ngành GDĐT một cách nhanh chóng, chính xác. Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số 

hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng E-learning, ngân hàng câu 

hỏi trắc nghiệm), thƣ viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây 

dựng các trƣờng đại học ảo (cyber university). 
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Bài viết trao đổi một số nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào 

tạo gồm nội dung chuyển đổi số, các điều kiện đảm bảo sự chuyển đổi thành công, thực trạng kết 

quả đạt đƣợc và  khó khăn. Trên cơ sở đó, đề xuất cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu cụ thể, xây dựng 

kế hoạch lộ trình chi tiết, phân công tổ chức thực hiện hợp lý, đánh giá thử nghiệm đảm bảo hiệu 

quả khi triển khai phù hợp với thực tế đa dạng từng nơi và từng thời điểm hoàn cảnh khác nhau. 

2. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NƢỚC TA HIỆN NAY  

Trong quản lý giáo dục, toàn ngành đã triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng 

chung từ Trung ƣơng đến 63 sở GDĐT, 710 phòng GDĐT và khoảng 53.000 cơ sở giáo dục. 

Hiện nay đã số hóa và định danh dữ liệu của khoảng 53.000 trƣờng học, 1,4 triệu giáo viên, 23 

triệu học sinh. Cơ sở dữ liệu này vừa qua đã hỗ trợ đắc lực công tác tuyển sinh và thống kê, báo 

cáo trong toàn ngành; giúp các cấp quản lý ban hành chính sách quản lý có hiệu quả, vừa qua đã 

góp phần giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên ở các nhà trƣờng theo từng địa phƣơng, môn 

học. Khối phổ thông khoảng 82% các trƣờng sử dụng phần mềm quản lý trƣờng học, sổ điểm 

điện tử, học bạ điện tử và hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đều sử dụng phần mềm quản trị nhà 

trƣờng. Hệ thống quản lý hành chính điện tử kết nối 63 sở GDĐT và hơn 300 trƣờng đại học, cao 

đẳng trên cả nƣớc với Bộ GDĐT hoạt động thông suốt, ổn định, phát huy hiệu quả tích cực. 

Về dạy - học, giáo viên toàn ngành đƣợc huy động tham gia, đóng góp chia sẻ học liệu vào 

kho học liệu số toàn ngành; đóng góp lên Hệ tri thức Việt số hóa gần 5.000 bài giảng điện tử  

E-learning có chất lƣợng, kho luận văn tiến sĩ với gần 7.000 luận văn, ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm với trên 31.000 câu hỏi…góp phần xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập  

suốt đời. 

Về nhân lực số, ở bậc phổ thông, thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, môn Tin 

học sẽ đƣợc đƣa vào giảng dạy bắt buộc ngay từ lớp 3; giáo dục STEM đƣợc lồng ghép trong các 

môn học, gắn việc học của học sinh thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ để giải quyết 

các bài toán và hiện tƣợng trong cuộc sống. Trong giáo dục đại học, triển khai cơ chế đặc thù đào 

tạo nhân lực CNTT, qua đó giúp các cơ sở đào tạo gia tăng cơ hội hợp tác với doanh nghiệp, các 

tổ chức quốc tế để huy động các nguồn lực của xã hội tham gia vào quá trình đào tạo nhân lực 

CNTT, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực ở các doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội.  

Bối cảnh hiện nay, sự bùng nổ và phát triển về công nghệ giáo dục đã và sẽ tạo ra những 

phƣơng thức giáo dục phi truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của giáo dục đại học 

theo các hƣớng cơ bản có liên quan đến: Nền tảng số cho giáo dục (Digital education platform); 

Ngƣời học số (Digital learner); Ngƣời dạy số (Digital teacher/educator); Học liệu số (Digital 

learning resources); Môi trƣờng học tập số (Digital learning environment)… do vậy, việc có 

nhận thức và thái độ đúng đắn để chủ động thích nghi và bắt kịp chuyển đổi số trong giáo dục 

đại học hiện nay cũng là điều tất yếu khách quan trong sự vận động và phát triển. 

CMCN 4.0 đã mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của loài ngƣời. Cuộc CMCN 4.0 

không chỉ ảnh hƣởng đến lĩnh vực giáo dục mà còn ảnh hƣởng đến tất cả mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội của tất cả các quốc gia. Do vậy, cần chủ động đón nhận những thách thức để từ đó 

đƣa ra những giải pháp, định hƣớng phù hợp để chuyển đổi số luôn phát huy hiệu quả nhằm 

hƣớng đến một xã hội học tập. 

Trong quá trình đàm phán để gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), Việt 

Nam đã cam kết thực hiện Hiệp định chung về thƣơng mại dịch vụ (GATS) đối với tất cả 12 
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ngành dịch vụ trong đó có giáo dục. Thời gian vừa qua, sự chú trọng, quan tâm của Đảng, Nhà 

nƣớc đến công cuộc phát triển giáo dục và đào tại tại Việt Nam không chỉ là chủ trƣơng, 

chính sách mà đã đƣợc hiện thực bằng hành động cụ thể với mức độ đầu tƣ tăng đều qua các 

năm. 

3. KHÁI QUÁT TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

Trƣờng ĐHTT đƣợc thành lập ngày 14 tháng 8 năm 2013 theo Quyết định số 1404/QĐ-

TTg của Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trƣờng có tiền thân 

là Trƣờng Sơ cấp Sƣ phạm đƣợc thành lập ngày 13/10/1959, ngày 11/02/1999 đƣợc nâng cấp 

thành Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Tuyên Quang, ngày 30/6/2011 Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm 

Tuyên Quang đƣợc đổi tên thành Trƣờng Cao đẳng Tuyên Quang. Trƣờng Đại học Tân Trào 

(ĐHTT) có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; Nghiên 

cứu khoa học  (NCKH) và chuyển giao công nghệ; Hợp tác Quốc tế. 

Sứ mạng: Trƣờng ĐHTT là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), HTQT và cung 

cấp các sản phẩm, dịch vụ nâng cao chất lƣợng cuộc sống và xây dựng đất nƣớc. 

Tầm nhìn: Trƣờng ĐHTT sẽ trở thành một trung tâm phát triển bền vững, làm biến đổi 

cuộc sống và Phục vụ cộng đồng. 

Giá trị văn hóa: Chất lƣợng đào tạo là yếu tố cốt lõi để tồn tại và phát triển bền vững. 

Chính sách chất  ượng: Trƣờng ĐHTT cam kết liên tục cải tiến để có khả năng cung cấp 

các dịch vụ chất lƣợng, đảm bảo mức độ hài lòng cao nhất của NH và đối tác, qua một hệ thống 

quản lý năng động, xuất sắc, chuyên nghiệp và đổi mới. 

Hoạt  ộng  ảm bảo chất  ượng: Công tác tự đánh giá là khâu quan trọng trong hoạt động 

ĐBCL đƣợc Nhà trƣờng thực hiện nghiêm túc theo Quy định và các văn bản hƣớng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT). Các báo cáo tự đánh giá CSGD đƣợc hoàn thiện vào các năm 

2015, 2017. Báo cáo tự đánh giá 6 CTĐT trình độ đại học đƣợc hoàn thiện vào năm 2018 và 

TĐG CTĐT năm 2020. Đặc biệt, năm 2019, Trƣờng ĐHTT đƣợc công nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lƣợng giáo dục do Bộ trƣởng BGD&ĐT ban hành với điểm trung bình của các tiêu chuẩn trong 

từng lĩnh vực: ĐBCL về chiến lƣợc: 4,16; ĐBCL về hệ thống: 4,21; ĐBCL về thực hiện chức 

năng: 4,22; Kết quả hoạt động: 4,38. Sau đánh giá ngoài, Nhà trƣờng đã xây dựng kế hoạch  

khắc phục tồn tại sau đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lƣợng  của Trƣờng ĐHTT giai đoạn  

2020 – 2022. 

Đạt kiểm định chất lƣợng CSGDĐH thì phải đạt đƣợc các mốc chuẩn thể hiện trong Bảng 

hƣớng dẫn đánh giá kèm theo Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục 

Quản lý chất lƣợng. Cơ bản là phải có đầy đủ dữ liệu và minh chứng cho 111 tiêu chí của 25 tiêu 

chuẩn. Dữ liệu và minh chứng phải đƣợc lƣu trữ một cách có hệ thống bằng văn bản giấy và 

trong hệ thống các phần mềm quản lý của nhà trƣờng trong 5 năm liên tục. Tùy vào mức độ yêu 

cầu và quyền sử dụng mà các bên liên quan có thể nhìn thấy tất cả hoặc một phần dữ liệu và 

minh chứng đó. 

 Đạt kiểm định chất lƣợng CTĐT trình độ đại học cho 3 mã ngành: Giáo dục Tiểu học; 

Mầm non; Kinh tế & Quản trị kinh doanh thì các CSGDĐH cũng phải có đầy đủ dữ liệu và minh 

chứng trong 5 năm liên tục đối với từng CTĐT theo yêu cầu về mốc chuẩn của các hƣớng dẫn 

đánh giá chất lƣợng chƣơng trình giáo dục thuộc các nhóm: Giống nhƣ đảm bảo chất lƣợng 
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CSDGĐH, để đạt kiểm định chất lƣợng CTĐT thì các CSDGĐH cũng phải có giải pháp lƣu 

trữ dữ liệu và minh chứng, phân quyền sử dụng, công bố công khai đến các bên liên quan một 

cách có hệ thống và khoa học. 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trƣờng ĐHTT là phù hợp với hoạt động của trƣờng đại học. 

Hiện tại gồm 3 khối, 23 đơn vị: khối quản lý có 8 phòng, ban; khối giảng dạy và nghiên cứu gồm 

8 khoa, bộ môn; khối ứng dụng, NCKH và dịch vụ gồm 5 trung tâm; 01 trƣờng phổ thông chất 

lƣợng cao và 01 phòng khám đa khoa.  Các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Đảng ủy, Hội đồng 

Trƣờng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội SV, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cụ thể sơ đồ sau: 

 

Về công tác phát triển  ội ngũ, t  chức bộ máy: Trƣờng ĐHTT hiện có 363 ngƣời làm 

việc, trong đó: Viên chức: 198 ngƣời, Hợp đồng lao động theo Nghị định 86/2000/NĐ-CP: 18 

ngƣời; Lao động hợp đồng: 151 ngƣời, chia ra: Viên chức làm nhiệm vụ quản lý: 52 ngƣời;  

Giảng viên: 196 ngƣời; Giáo viên phổ thông: 32 ngƣời; Hành chính- Phục vụ: 113 ngƣời (GS: 

01; PGS: 03, TS: 52 ngƣời; thạc sĩ 158 ngƣời; Đại học: 102 ngƣời; Cao đẳng: 11;  Trung cấp và 

đào tạo nghề: 18; Chƣa qua đào tạo: 22 ngƣời). Có thể nói điều này đặt ra cho giáo dục và đào 

tạo sứ mệnh to lớn là chuẩn bị đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nƣớc. Vấn 

đề mà nhiều quốc gia đều nhận thấy và đặt ra đó là chuyển từ một nền giáo dục nặng về trang bị 

kiến thức, kỹ năng cho ngƣời học sang một nền giáo dục giúp phát triển năng lực, thúc đẩy đổi 

mới và sáng tạo cho ngƣời học, đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho công dân trong thời đại 

CMCN 4.0 (B. Abersek;2017) 

Về công t c  ào tạo: Hiện nay, Trƣờng có 24 mã ngành đào tạo đại học, 01 mã ngành đào 

tạo cao đẳng thuộc các lĩnh vực sƣ phạm, kinh tế, y dƣợc, văn hóa du lịch, nông lâm nghiệp, 

khoa học cơ bản, môi trƣờng, đào tạo tiếng Việt cho lƣu học sinh Lào, bồi dƣỡng và cấp chứng 

chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề 

nghiệp cho ngƣời học có nhu cầu.  Các mã ngành thuộc từng lĩnh vực có môn học đều có số tín 
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chỉ nhất định. Các giảng viên có thể kết hợp để xây dựng những bài dạy có nội dung thống nhất 

trong cùng một bộ môn. Đồng thời, nhờ có khoa học công nghệ mà ngƣời dạy có thể tạo ra các 

chƣơng trình học khác dựa vào trình độ của sinh viên, kỹ năng và mức độ tƣơng tác. Từ đó, xây 

dựng khối lƣợng kiến thức cũng nhƣ bài kiểm tra một cách chính xác phù hợp với đối tƣợng. 

Về hoạt  ộng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật 

phục vụ cộng  ồng; Hợp tác quốc tế: Nhà trƣờng đã công bố 1.487 sản phẩm nghiên cứu khoa 

học, trong đó có 06 đề tài cấp Bộ, 15 đề tài cấp Tỉnh, 168 đề tài cấp Trƣờng; 127 đầu sách, giáo 

trình, tài liệu tham khảo đƣợc xuất bản và lƣu hành nội bộ; 939 bài báo của CBGV cơ hữu đƣợc 

công bố trên các tạp chí khoa học trong nƣớc và quốc tế (trong đó có 163 bài báo khoa học công 

bố trên tạp chí khoa học quốc tế, 776 bài công bố trên tạp chí khoa học trong nƣớc của các ngành 

và các trƣờng đại học); 232 báo cáo khoa học công bố tại các hội thảo khoa học trong nƣớc và 

quốc tế. Tạp chí khoa học Trƣờng ĐẠI HỌC TÂN TRÀO có mã số quốc tế ISSN và đƣợc Hội đồng 

chức danh giáo sƣ nhà nƣớc tính 0,5 điểm đối với các chuyên ngành Vật lý, Giáo dục và Văn học.  Nhà 

trƣờng đã ký kết hợp tác với 20 trƣờng đại học, các đơn vị và tổ chức quốc tế ở Châu Á và thế giới 

về đào tạo, NCKH, trao đổi GV, SV. Nhiều CBGV của Nhà trƣờng đang học sau đại học và 

nghiên cứu sinh ở nƣớc ngoài, một số CBGV đã tham gia vào các dự án NCKH với các trƣờng đại 

học trong khối ASEAN, tổ chức và tham dự nhiều hội thảo khoa học quốc tế. Hàng năm, Nhà 

trƣờng cử nhiều SV đi thực tập ở nƣớc ngoài, tiếp nhận SV của các nƣớc đến thực tập và giao lƣu 

văn hóa tại trƣờng.  

Vì vậy, chuyển đổi số giúp gắn kết các quốc gia với nhau. Các nƣớc có thể học hỏi kinh 

nghiệm của nhau trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trao đổi chuyên gia, hợp tác nghiên cứu khoa 

học với nhau. Chuyển đổi số còn giúp sinh viên có cơ hội đƣợc nhận học bổng, làm việc với 

các tập đoàn lớn trên thế giới. 

Về hoạt  ộng phục vụ cộng  ồng: Nhà trƣờng đã cung cấp các sản phẩm công nghệ cao 

thông qua các đề tài, dự án khoa học, mở rộng việc sản xuất giống và cung cấp cho các đơn vị 

trong tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái… 

Về các công tác khác: Cơ sở vật chất đảm bảo, diện tích đất đai rộng (xấp xỉ 60 ha), trang 

thiết bị dạy học, NCKH và sản xuất đều đƣợc đầu tƣ đồng bộ, hiện đại. Ký túc xá của SV khép 

kín, khu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ đầy đủ các loại hình phục vụ cho hoạt động ngoài 

giờ của CBGV, SV và ngƣời dân trong khu vực. Hệ thống thƣ viện đảm bảo, mạng máy tính 

băng thông rộng tốc độ cao và phủ sóng wifi toàn bộ khu vực của Trƣờng để CBGV và SV khai 

thác dữ liệu phục vụ công tác học tập, giảng dạy và quản lý.  

Chuyển đổi số trong trƣờng đại học Tân Trào đã mở ra một cánh cửa tri thức khổng lồ 

với vô vàn tài liệu, học liệu không giới hạn. Vì vậy giúp cho ngƣời học thay vì phải tốn tiền 

mua sách, tài liệu, hay tới thƣ viện mƣợn sách tốn nhiều thời gian. Thì hiện nay ngƣời học có thể 

dễ dàng tìm kiếm thông tin, kiến thức thông qua khai thác các tài liệu trực tuyến bằng các thiết bị 

điện tử. Ngoài ra việc khai thác các tài liệu trên không gian mạng còn giảm thiểu chi phí cho 

ngƣời học. 

Đại dịch COVID-19 trƣờng đại học Tân Trào nói riêng đẩy mạnh việc đào tạo trực tuyến và 

chuyển đổi số. Nhờ các công cụ truyền thông, kỹ thuật số và nền tảng học tập, trƣờng đại học 

Tân Trào đã cho học sinh, sinh viên và học viên học tập ở nhà, triển khai các công cụ đào tạo 
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trực tuyến. Nhờ sự nhanh nhạy và linh hoạt, lãnh đạo trƣờng đại học Tân Trào đã triển khai công 

việc này một cách khá thành công thông qua các bƣớc:  

Bƣớc 1:  Liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh, đƣa ra các thông tin cập nhật, chuẩn xác 

về tình hình dịch bệnh và triển khai phƣơng thức đào tạo online. 

Bƣớc 2:  Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ của trƣờng tổ chức các buổi đào tạo online, 

chuẩn bị các tài liệu hƣớng dẫn chính thức cho giảng viên đặc biệt là các giảng viên chƣa quen 

với hình thức đào tạo này. Đây là hình thức bồi dƣỡng trực tuyến đƣợc đánh giá cao trong thời 

điểm hiện nay, bởi có sự tƣơng tác tốt giữa ngƣời dạy và ngƣời học học; số lƣợng ngƣời học 

tham gia lớp học với giới hạn lớn hơn nhiều so với lớp học truyền thông; phƣơng pháp dạy học 

theo hƣớng rất mở, ngƣời dạy quan trọng nhất là nêu những vấn đề sao cho lôi cuốn ngƣời học 

tham gia vào quá trình trao đổi; phát huy vai trò cá nhân tham gia vào quá trình đào tạo,… Có 

thể dạy học với nhiều ứng dụng nhƣ phần mềm dạy học Zooms/ Trans/Meet,… 

Bƣớc 3:  Sử dụng phần mềm hiện đại hỗ trợ việc đào tạo online: Trƣờng đại học Tân 

Trào đã mua các phần mềm E-learning cho cả giảng viên và học viên, đảm bảo sử dụng phần 

mềm giảng dạy an toàn về bảo mật, để việc giảng dạy online có thể đƣợc triển khai một cách 

tốt nhất.  Sự liên kết giữ ngƣời học và giảng viên trong suốt quá trình dạy học online rất quan 

trọng. Bởi lẽ, học online không phải là việc chụp bài giảng qua cho học viên cùng xem. Việc dạy 

online muốn hiệu quả, giảng viên cần phải đƣa bài tập, giải đáp thắc mắc, giải quyết các vấn đề 

chƣa đƣợc làm rõ. Hay để liên kết giữa các cá nhân trong lớp cùng tham gia vào việc trao đổi nội 

dung và giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình học tập.  

Bƣớc 4:  Thƣờng xuyên lấy ý kiến giảng viên và ngƣời học về các vƣớng mắc trong việc 

đào tạo online, đảm bảo việc giảng dạy. 

Bƣớc 5:  Điều chỉnh lịch học tập một cách chủ động, linh hoạt để có thể ứng phó với tình 

hình dịch bệnh, đồng thời đảm bảo kết hợp nhuần nhuyễn giữa đào tạo trực tuyến và đào tạo trực 

tiếp ngay sau khi dịch bệnh đƣợc đẩy lùi. 

Tuy nhiên chuyển đổi số trƣờng Đại học Tân Trào gặp không ít khó khăn và thách thức  cụ 

thể nhƣ sau: 

Cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị (nhƣ máy tính, camera, máy in, máy quyết), 

đƣờng truyền, dịch vụ Internet … còn thiếu, lạc hậu, chƣa đồng bộ, nhiều khu nhà, cơ sở chƣa 

đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số. 

Cơ sở dữ liệu số hóa chuyên ngành (dữ liệu ngƣời học, dữ liệu giáo viên / giảng viên, học 

liệu...) đòi hỏi sự đầu tƣ lớn về nhân lực (gồm cả nhân lực quản lý và nhân lực triển khai) cũng 

nhƣ tài chính để đảm bảo cho việc số hóa. Việc xây dựng kho học liệu số (nhƣ sách điện tử, thƣ 

viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài giảng điện tử, phần mềm học điện tử, phần mềm 

ứng dụng mô phỏng) cần phải có kế hoạch cụ thể và đồng bộ, tránh việc phát triển tự phát dẫn 

đến lãng phí, mất thời gian, công sức và tài chính. 

Thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu quản lý giáo dục và học liệu số cần hành lang pháp lý 

chung phù hợp với các quy định về bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ, an ninh thông tin, giao dịch 

điện tử và luật chia sẻ cung cấp thông tin. 

Xây dựng chƣơng trình học trực tuyến, thời lƣợng học, kiểm tra đánh giá trực tuyến, kiểm 

định chất lƣợng học trực tuyến, công nhận kết quả học trực tuyến (khác với học truyền thống); 
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quy định điều kiện tổ chức lớp học, trƣờng học trên môi trƣờng mạng (kể cả ngắn hạn và dài 

hạn). 

4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ  

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

Một là, Tăng cƣờng các nguồn lực phục vụ cho giáo dục nhƣ nhân lực, vật lực, tài lực, 

thông tin lực. Rà soát những nguồn lực hiện có, nguồn lực cần bổ sung thêm, có thể huy động từ 

bên ngoài, những nguồn lực còn thiếu và cách khắc phục nhằm đáp ứng trong bối cảnh chuyển 

đổi số.  

Hai là, Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ đáp ứng đảm bảo chất 

lƣợng trong giáo dục trong tình hình mới. Bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên là nền tảng cho sự thành 

công của chuyển đổi số trong giáo dục. Để thực hiện đƣợc hoạt động này đòi hỏi những cơ sở 

giáo dục phải chuẩn bị hạ tầng để vận hành cho một công nghệ mới, chú trọng hƣớng dẫn đội 

ngũ bên trong thực hiện thành thạo. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên phải không ngừng tự 

học, tự bồi dƣỡng trau dồi, học tập để thích nghi với những thay đổi để sử dụng công nghệ theo 

cách hiệu quả nhất, và s n sàng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội có thể nào đƣợc cung cấp bởi công 

nghệ số nhằm phát triển và nâng cao chất lƣợng giáo dục. 

Ba là, Tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả về cơ sở vật chất, thiết bị, học liệu phục 

vụ cho giáo dục, quản lý giáo dục đáp ứng chuẩn đầu ra. Quản lý, tổ chức đào tạo trực tuyến 

trong các cơ sở giáo dục đƣợc phép hoạt động, triển khai mô hình ứng dụng CNTT từ khâu xây 

dựng chƣơng trình, nội dung đến thực hiện quá trình giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập; Số hóa toàn bộ giáo trình, tài liệu và bài giảng lên hệ thống học liệu số, thay thế cho giáo 

trình và tài liệu giấy nhƣ trƣớc đây; 

Bốn là, Tổ chức tự đánh giá và sử dụng kết quả tự đánh giá nhằm đảm bảo và nâng cao 

chất lƣợng giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên phải không ngừng tự học, tự bồi dƣỡng 

trau dồi, học tập để thích nghi với những thay đổi để sử dụng công nghệ theo cách hiệu quả nhất, 

và s n sàng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội có thể nào đƣợc cung cấp bởi công nghệ số nhằm phát 

triển và nâng cao chất lƣợng giáo dục. Giảng viên cần thay đổi  phƣơng pháp, kỹ thuật giảng 

dạy, phƣơng thức kiểm tra đánh giá thông qua nội dung phần trình chiếu, qua mỗi video giảng 

bài; Theo dõi, kiểm tra, đánh gia quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngƣời dạy. 

5. KẾT LUẬN 

Chuyển đổi số trong giáo dục là một quá trình xảy ra mà sự thay đổi không nằm ở đối 

tƣợng tham gia vào quá trình giáo dục hay các bên liên quan mà nằm ở phƣơng thức thực hiện 

giáo dục. Khi thực hiện chuyển đổi số, có thể nói toàn bộ cái cách giáo dục, đào tạo đƣợc tổ 

chức, thực hiện và quản lý thay đổi. Vì vậy, quản lý giáo dục cũng cần phải chuyển đổi, mở hơn 

và linh hoạt hơn để có thể thay đổi theo xu hƣớng tăng cƣờng chuyển đổi số trong việc nâng cao 

chất lƣợng toàn diện giáo dục. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu cụ 

thể, xây dựng kế hoạch lộ trình chi tiết, phân công tổ chức thực hiện hợp lý, đánh giá thử nghiệm 

đảm bảo hiệu quả khi triển khai phù hợp với thực tế và từng thời điểm hoàn cảnh khác nhau. 
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TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

ThS. Nguyễn Thị Hà 

Khoa Chính trị - Luật, Đại học Hà Tĩnh 

Tóm tắt:  

Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ với yếu tố đặc trƣng, đặc thù của công nghệ số đã mở ra 

cơ hội phát triển chƣa từng có trong các lĩnh vực ngành nghề. Nội dung công nghiệp hóa 

(CNH), hiện đại hóa (HĐH) trên nền tảng về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đƣợc xác 

định là nội dung quan trọng nhằm sớm đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng 

hiện đại. Phát triển hạ tầng số, phát triển kinh tế tri thức, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ 

cấu công nghệ, phát triển kinh tế vùng gắn với việc đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp và 

nông thôn, hoàn thiện các thể chế phát triển đô thị và kinh tế đô thị là 5 vấn đề cơ bản cần 

đƣợc giải quyết mạnh mẽ để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong 

thời gian tới. 

Từ khóa:   

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, kinh tế số, văn kiện Đại hội XIII  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong sự nghiệp CNH.HĐH, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học - công nghệ là 

quốc sách hàng đầu. Nội dung CNH.HĐH trên nền tảng về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số 

trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đƣợc xác định là nội dung quan trọng 

nhằm sớm đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại. Chuyển đổi số, phát 

triển kinh tế số là thời cơ, cơ hội lớn để Việt Nam đẩy mạnh CNH.HĐH, phát triển đất nƣớc, thu 

hẹp khoảng cách phát triển với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1.  Nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số - một qu n điểm 

đột phá quan trọn  tron  c c văn  iện Đại hội XIII củ  Đảng 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ với yếu tố đặc trƣng, đặc thù của công nghệ số đang 

diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Công nghệ số là một bƣớc phát triển ở trình độ cao hơn của công 

nghệ thông tin. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ 

liệu lớn, chuỗi khối; các thông tin, dữ liệu đều đƣợc chuyển thành thông tin, dữ liệu điện tử, 

đƣợc số hóa, đƣợc lƣu trữ, truyền tải với dung lƣợng lớn hơn, đƣợc xử lý nhanh hơn, cho phép 

lƣu trữ khối lƣợng thông tin to lớn và tạo ra khả năng khai thác, xử lý thông tin hiệu quả đã làm 

thay đổi mạnh mẽ phƣơng thức sản xuất, tổ chức và sinh hoạt xã hội, tạo ra sự phát triển nhảy 

vọt của nhiều doanh nghiệp, trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia.  
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Số hóa đang dần trở thành xu thế, là bƣớc đi quan trọng để thực hiện nền kinh tế số và xã 

hội số, mở ra cơ hội phát triển chƣa từng có trong tất cả các lĩnh vực và ngành kinh tế, từ công 

nghiệp, nông nghiệp thông minh cho đến dịch vụ số; Từ sản xuất đến phân phối và lƣu thông 

hàng hóa cho đến các hạ tầng hỗ trợ nhƣ giao thông vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng. 

Chuyển đổi số không những làm thay đổi mô hình sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng, cũng nhƣ 

đời sống văn hóa - xã hội mà còn thay đổi phƣơng thức quản lý nhà nƣớc. Vai trò, tầm quan 

trọng của chuyển đổi số đã thể hiện qua nhiều lợi ích mà ngƣời dân đƣợc thụ hƣởng, trong đó có 

việc tiếp cận một cách nhanh nhất với tất cả các dịch vụ của xã hội, tạo dựng một môi trƣờng 

sống hiện đại, văn minh và linh hoạt  

Trong các văn kiện Đại hội XIII, trong cả Báo cáo chính trị, Báo cáo chiến lƣợc phát triển 

kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phƣơng hƣớng, kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025, nội dung về 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, công nghệ số, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đƣợc 

đề cập nhiều lần, ở nhiều phần, liên quan đến những lĩnh vực khác nhau. Nhận định của Đảng ta 

về “công nghệ số” là: một yếu tố mới, quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển đất nƣớc 

trong những năm tới. Báo cáo chính trị của Đại hội XIII đánh giá: “Cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo 

ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc”[1; tr.106]. Trong Báo cáo chiến lƣợc 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã đánh giá: “Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng 

tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công 

nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, làm thay đổi phƣơng thức quản lý Nhà nƣớc, 

mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội”[1; tr.208,209]. Báo cáo xác 

định “thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số”[1; Tr. 210, 211]. 

Chiến lƣợc đƣa ra 5 quan điểm phát triển thì đã có 2 quan điểm nhấn mạnh về chuyển đổi số, 

phát triển kinh tế số. Cụ thể, quan điểm thứ nhất xác định “Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ 

yếu vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ số. Phải đổi mới tƣ duy và hành 

động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tƣ gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã 

hội số, coi đây là nhân tố quyết định nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh”[1; tr.214.]. Quan điểm thứ hai về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa yêu cầu “Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát 

triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới”[1; tr.215]. Trong 12 định hƣớng phát triển đất 

nƣớc trong giai đoạn 2021-2030, định hƣớng thứ hai trong Báo cáo chính trị xác định: “Đẩy 

mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”[1; 

tr.114]. Định hƣớng thứ ba nêu rõ: “Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ 

thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ”[1; 

Tr.115]. Riêng về lĩnh vực kinh tế, kinh tế số đƣợc đƣa thành một trong những chỉ tiêu chủ yếu 

của phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc trong những năm tới. Cụ thể, đến năm 2025, kinh tế số 

phải đạt khoảng 20% GDP; với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, năng suất lao động xã hội phải đạt 

bình quân trên 6,5%/năm, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trƣởng 

phải đạt khoảng 45%. Đến năm 2030, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, tốc độ tăng năng suất lao 

động xã hội bình quân đạt trên 6,5%/năm, đóng góp của TFP vào tăng trƣởng đạt 50%. Đồng 

thời, Đại hội chủ trƣơng trong quá trình thực hiện, quyết tâm phấn đấu đạt các mục tiêu và chỉ 
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tiêu ở mức cao nhất [1; tr.113, 114]. Với nền kinh tế yêu cầu cần phải “thúc đẩy khởi nghiệp 

sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các 

thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ”[1; 

tr.121] và “Nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ, chất lƣợng nguồn nhân lực của đất nƣớc, 

tạo cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số nền kinh tế quốc gia và phát triển kinh tế số”[1, tr.123]. 

Các văn kiện Đại hội XIII cũng đã đề ra một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

nhằm thực hiện các định hƣớng, quan điểm và chỉ tiêu đề ra về chuyển đổi số trong từng ngành, 

từng lĩnh vực. Cụ thể nhƣ sau:  

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa: 

Cần phải quan tâm tới chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nhƣ: “Xây dựng khung khổ pháp luật, 

môi trƣờng thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số”[1; tr.218, 219]. “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị 

trƣờng, các loại thị trƣờng... Phát triển thị trƣờng hàng hóa, dịch vụ theo phƣơng thức tổ chức, 

giao dịch văn minh, hiện đại, thƣơng mại điện tử. Phát triển đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các thị trƣờng tài chính, tiền tệ, thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng bảo hiểm... trên nền 

tảng công nghệ số với kết cấu hạ tầng, công nghệ và phƣơng thức giao dịch hiện đại”[1; tr.133.]. 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải 

pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cụ thể hóa những chủ trƣơng hoàn thiện thể chế 

kinh tế “Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy 

quá trình chuyển đổi số, kinh tế số,..” [1; tr.223]; Với nền kinh tế yêu cầu cần phải “thúc đẩy 

khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng 

mạnh mẽ các thành tựu của khoa học và công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tƣ; phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, 

thân thiện với môi trƣờng, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu”[1, 

tr.121] và “Nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ, chất lƣợng nguồn nhân lực của đất nƣớc, 

tạo cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số nền kinh tế quốc gia và phát triển kinh tế số”[15]  

Về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trƣởng kinh tế, phát triển các ngành, 

lĩnh vực: Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đƣợc xác định là một yêu cầu lớn, một nội dung 

quan trọng, là mũi nhọn đƣợc khuyến khích, ƣu tiên phát triển. Báo cáo chính trị đề ra nhiều 

nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số cho từng ngành, lĩnh vực. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, Báo cáo chính trị xác định “Cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao 

trình độ công nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi sang công nghệ số, tập trung phát triển những ngành 

công nghiệp nền tảng,… Ƣu tiên phát triển nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện 

với môi trƣờng” [1; tr.123]. “Đẩy mạnh chuyển đổi số, phƣơng thức sản xuất kinh doanh trong 

công nghiệp, tăng khả năng kết nối, tiếp cận thông tin, dữ liệu để tăng cơ hội kinh doanh mới và 

tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu” [1; tr.244]. Với ngành công nghiệp truyền thống, 

hàng xuất khẩu mà Việt Nam có tiềm năng, lợi thế, Báo cáo chính trị chủ trƣơng cần tiếp tục 

phát triển, nhƣng đòi hỏi phải đổi mới công nghệ, ứng dụng các công nghệ cao, hiện đại, nhất là 

công nghệ số, phải chuyển đổi số. Trong 5 năm 2021-2025, các ngành công nghiệp đƣợc tập 

trung hay ƣu tiên phát triển đều phần lớn cũng là những ngành gắn với công nghệ số, kinh tế số, 

nhƣ: “Công nghệ thông tin và viễn thông, điện tử, trí tuệ nhân tạo, sản xuất robot, công nghiệp 

ôtô, sản xuất phần mềm, sản phẩm số, năng lƣợng sạch, năng lƣợng tái tạo. Tập trung phát triển 

mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh”[2; tr.106]. 
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178| Phần I. Những vấn đề chung về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng...   

Trong lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu “Chú trọng phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa 

lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, 

từng địa phƣơng. Gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; sản xuất với bảo quản, 

chế biến, tiêu thụ” [1; Tr.125]. Lĩnh vực nông nghiệp đƣợc cơ cấu lại cũng hƣớng tới phát triển 

công nghệ cao, có hàm lƣợng tri thức “phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn 

theo hƣớng hiện đại, công nghệ cao nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, khuyến 

khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp công nghệ cao, thông minh”[2, tr.108, 109] 

Trong lĩnh vực dịch vụ, chủ trƣơng “Phát triển khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng 

những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là các dịch vụ có giá trị gia tăng cao... 

Hiện đại hóa các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, y tế, giáo dục đào tạo, 

khoa học công nghệ... theo các chuẩn mực quốc tế” [1; Tr.126]. dịch vụ đƣợc cơ cấu lại cũng 

hƣớng tới phát triển dịch vụ thông minh, giá trị gia tăng cao,“Đẩy mạnh, ƣu tiên phát triển những 

ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lƣợng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao”.  

Trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, Báo cáo chính trị xác định “đột phá chiến lƣợc về xây 

dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại”. Báo cáo nêu rõ, cần phải 

“tạo bứt phá trong phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; xây dựng, kết nối cơ sở dữ 

liệu quốc gia”[1; Tr.127]. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

đề ra nhiệm vụ “Đẩy mạnh công nghiệp hóa dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ; trong đó, tập trung phát triển 

những ngành ƣu tiên có mức độ s n sàng cao nhƣ công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn 

thông, an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính - ngân hàng, thƣơng 

mại điện tử; nông nghiệp số, du lịch số, công nghiệp văn hóa số; y tế, giáo dục và đào tạo”[2; 

tr.105].  

Chiến lƣợc phát triển 10 năm 2021-2030 xác định: “Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị 

quốc gia, quản lý nhà nƣớc, sản xuất kinh doanh, tổ chức xã hội và quản lý tài nguyên quốc gia 

”[1; tr.227, 235]; “Thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các doanh nghiệp và cơ quan nhà 

nƣớc”[1; tr.227, 235]; “xã hội số gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền quốc 

gia trên không gian mạng”[1; tr.247]“Thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để 

phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng chính 

phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về 

chính phủ điện tử, kinh tế số”[1; tr.225]. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - 

xã hội 5 năm 2021-2025 xác định: “Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Đẩy 

nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luật đối với xây dựng chính phủ điện tử, hƣớng tới 

chính phủ số. Xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh 

mới ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế chia sẻ, giao dịch, quản lý các tài sản kỹ thuật số, 

đầu tƣ mạo hiểm, các phƣơng thức thanh toán mới, hệ thống xác định rõ định danh điện tử. Sớm 

hoàn thành và đƣa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quan trọng và nền tảng kết nối, chia sẻ 

quốc gia”[2; tr.99] 

Tóm lại, Chuyển đổi số nói chung và kinh tế số nói riêng đang trở thành đặc trƣng và xu 

hƣớng phát triển quan trọng. Đối với quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam, nếu tích cực 

chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. xã hội số sẽ là thời cơ để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, phát triển đất nƣớc, sẽ có cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách phát triển, để đi cùng các 

nƣớc trong khu vực và trên thế giới 
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2.2.  Đẩy mạnh CNH.HĐH trên nền tảng về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số -  

Một số vấn đề cần tập trung giải quyết  

Công nghiệp hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình phát 

triển vì nó đƣa cả nền sản xuất vật chất và đời sống văn hóa - xã hội của đất nƣớc lên trình độ 

mới. Đối với sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hóa có vai trò tạo điều kiện, tiền 

đề vật chất - kỹ thuật cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ trƣơng tiến hành công nghiệp hóa xã hội 

chủ nghĩa của chúng ta cho đến nay đƣợc xác định đầy đủ là công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong các văn kiện của Đại hội Đảng gần đây, nội dung CNH.HĐH đƣợc xác định là nội dung 

quan trọng nhằm thực hiện quá trình công nghiệp hóa rút ngắn để sớm đƣa nƣớc ta trở thành 

nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại. 

Trong sự nghiệp CNH.HĐH, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học - công nghệ là 

quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nƣớc phát triển nhanh và bền vững. Đại 

hội XIII của Đảng nêu rõ chủ trƣơng: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên nền 

tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Nội dung CNH.HĐH trên nền tảng 

về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đƣợc xác định là nội dung quan trọng nhằm sớm đƣa nƣớc 

ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại. Văn kiện lần này nhấn mạnh những nội dung 

cốt lõi cần thực hiện cho giai đoạn tới, phù hợp với điều kiện và bối cảnh trong nƣớc và quốc tế, 

nhất là tận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nói chung, thành tựu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ nói riêng. Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 nhấn 

mạnh: “Đẩy mạnh phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có tiềm năng lợi thế và 

còn dƣ địa lớn để làm động lực cho tăng trƣởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vƣợt lên ở 

một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới” [1; Tr.235]. Nội dung này thể hiện rất rõ CNH.HĐH 

phải dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng tốt cơ hội của cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ để có sự bứt phá, vƣợt lên trong một số ngành và lĩnh vực. 

Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh cần đồng thời chú trọng cả những ngành công 

nghiệp nền tảng và những ngành mới, công nghệ cao quyết định sự bứt phá về năng suất, chất 

lƣợng và hiệu quả của nền kinh tế. Thực hiện chủ trƣơng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chú 

trọng đẩy mạnh phát triển khu vực dịch vụ (du lịch, thƣơng mại, viễn thông, công nghệ - thông 

tin, vận tải, lô-gis-stic, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tƣ vấn pháp lý, bảo hiểm, chứng khoán, dịch vụ 

y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ văn hóa, thể thao, dịch vụ thƣơng mại...) 

theo hƣớng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, đạt tốc độ tăng trƣởng cao. Để đáp ứng mục tiên 

đẩy mạnh CNH.HĐH trong thời gian tới cần giải quyết đƣợc một số vấn đề cơ bản trƣớc mắt 

nhƣ sau: 

Thứ nhất, Phát triển hạ tầng số trong tiến trình CNH.HĐH  

Hạ tầng số với thành phần cốt lõi là hạ tầng viễn thông kết nối đến từng cá nhân, hạ tầng 

điện toán đám mây, nền tảng định danh và xác thực số cần đƣợc thúc đẩy đầu tƣ phát triển để đi 

cùng nhịp với các nƣớc trên thế giới về ứng dụng công nghệ mới…. phù hợp xu thế phát triển.  

Xây dựng kết cấu hạ tầng đƣợc khẳng định là nội dung quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, 

đƣợc xác định là một trong ba đột phá chiến lƣợc. Phát triển khoa học và công nghệ mạng thông 

tin trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của xã hội và nền kinh tế. Mỗi cá nhân, mỗi hộ gia 

đình, mỗi doanh nghiệp và tổ chức ở các quốc gia có nhu cầu thông tin có thể truy cập một cách 

dễ dàng, khai thác, sử dụng thông tin trong các hoạt động của mình một cách tự nhiên, một nhu 

cầu tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, hạ tầng thông tin chƣa đáp ứng đƣợc các 
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yêu cầu ứng dụng các phƣơng thức quản lý thông minh, phƣơng tiện tự động, sản xuất thông 

minh… Việc tiếp cận dịch vụ hạ tầng viễn thông chƣa thỏa đáng, chƣa đƣợc đồng đều, đặc biệt 

là những vùng ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa còn hạn chế. Vì vậy cần thiết phải đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Nhanh chóng giải quyết tình trạng hệ thống hạ 

tầng viễn thông, công nghệ thông tin còn chậm về tốc độ, độ phủ chƣa lớn. Cùng với đó là mục 

tiêu đảm bảo 100% ngƣời dân có phƣơng tiện thông minh kết nối (smartphone, laptop,…), đƣợc 

tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số tiên tiến với chất lƣợng cao và giá cả phù hợp cơ bản cần 

đƣợc đáp ứng.  

Thứ hai, Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần gắn phát triển kinh tế tri thức với 

chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển  

Toàn cầu hóa đã truyền bá và chuyển giao những thành quả mới về khoa học, công nghệ, 

về tổ chức và quản lý, về sản xuất và kinh doanh đẩy nhanh sự phát triển lực lƣợng sản xuất. 

Toàn cầu hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 diễn ra mạnh mẽ nhƣ hiện nay sẽ mang lại 

những nguồn lực rất quan trọng và cần thiết cho các nƣớc đang phát triển, tạo khả năng đƣa kiến 

thức và kinh nghiệm đến với nhiều quốc gia dân tộc và đặc biệt là tạo tiền đề và điều kiện cho 

các quốc gia đi sau rút ngắn lộ trình công nghiệp hóa. Xu thế toàn cầu hóa đặc biệt toàn cầu hóa 

kinh tế và sự phát triển kinh tế tri thức đang làm thay đổi mạnh mẽ nội dung và bƣớc đi của quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nó đòi hỏi quá trình này ở những nƣớc đi sau, nhƣ Việt 

Nam, phải đồng thời thực hiện hai quá trình: xây dựng nền công nghiệp theo hƣớng hiện đại và 

phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.  

Phát triển kinh tế tri thức ngay trong quá trình CNH.HĐH là đòi hỏi tất yếu đối với nƣớc ta 

để đi nhanh tới mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, góp phần đƣa Việt Nam cơ bản trở thành một 

nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại. Trong nền kinh tế tri thức, tri thức tham gia vào quá trình 

quản lý, điều khiển sản xuất, đồng thời trực tiếp là một thành tố trong các sản phẩm cũng nhƣ 

nguyên liệu sản xuất. Nó có tốc độ hoạt động và đổi mới nhanh, trở thành động lực trực tiếp của 

sự phát triển. Phƣơng thức phát triển cơ bản của nền kinh tế tri thức là xây dựng một xã hội học 

tập, Đây vừa là cách thức đúng đắn để đạt mục tiêu phát triển con ngƣời đồng thời phát triển 

nguồn nhân lực chính nhằm tạo lập cơ sở quan trọng để tiếp cận và phát triển kinh tế tri thức. 

Phát triển nguồn nhân lực cần đƣợc thực hiện theo hai hƣớng: Phát triển con ngƣời là nền 

tảng và hiện đại hóa khâu giáo dục, đào tạo là trung tâm. Đây đƣợc xem là đầu tƣ mang tính hiệu 

quả nhất. Đặc biệt, việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin là yếu tố then chốt, có ý 

nghĩa quyết định phát huy những năng lực nội sinh. Để tạo môi trƣờng, khơi dậy sức mạnh của 

toàn dân tiến vào nền kinh tế tri thức vai trò của giáo dục - đào tạo trong việc nâng cao năng lực 

của con ngƣời cần thiết đƣợc quan tâm đúng mức. Cần có các biện pháp đẩy nhanh, đẩy mạnh, 

có hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29. Mặt 

khác, bên cạnh việc nhà nƣớc cần tạo khung pháp lý thúc đẩy, thu hút, khuyến khích đầu tƣ và 

hỗ trợ các điều kiện cần thiết để phát triển khoa học công nghệ, cần đồng thời xây dựng chiến 

lƣợc đào tạo, bồi dƣỡng và trọng dụng nhân tài, các nhà khoa học đầu ngành, kỹ sƣ trƣởng, kỹ 

thuật viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao. Có chính sách thu hút, trọng dụng 

các nhà khoa học, công nghệ tài giỏi ở trong nƣớc và ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài. Có 

cơ chế phù hợp khuyến khích các nhà khoa học tham vấn, giám sát, phản biện và đóng góp xây 

dựng chủ trƣơng, chính sách.  
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Thứ ba, nâng cao nhận thức về việc đạt đƣợc quyền tiếp cận kỹ thuật số công bằng và phổ 

cập  

Chuyển đổi số có liên quan, tác động tới mọi thành viên xã hội về nhiều mặt, từ việc làm, 

cách thức tổ chức làm việc, cách sống, an ninh, an toàn, bí mật cá nhân của mỗi ngƣời... Sự thiếu 

hiểu biết, thiếu s n sàng của các thành viên trong xã hội sẽ là trở ngại cho chuyển đổi số, làm 

chậm quá trình CNH.HĐH. Bởi vậy, nâng cao nhận thức, hiểu biết về công nghệ số, chuyển đổi 

số là sự chuẩn bị về tâm lý, kỹ năng cần thiết để có thể thích ứng, chủ động tham gia là yêu cầu 

đầu tiên, rất quan trọng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa theo hƣớng hiện đại. 

Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng đầu tƣ vào hạ tầng kỹ thuật số cần đẩy mạnh công tác 

quảng bá, tuyên truyền trong toàn xã hội, trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, ở các cấp, 

các ngành, các cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng trong chuyển đổi số. Cần thiết phải 

tạo đƣợc sự chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức của toàn dân về cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tƣ nói chung, công nghệ số và chuyển đổi số nói riêng là tạo ra cơ hội, điều kiện thuận lợi để 

đất nƣớc ta thực hiện phƣơng thức phát triển đi tắt, đón đầu góp phần thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp CNH.HĐH, đƣa đất nƣớc tiến kịp các nƣớc phát triển trên thế giới. 

Thứ tư, phát triển kinh tế vùng gắn với việc đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn 

Đẩy mạnh CNH, HĐH đòi hỏi tập trung phát triển trƣớc hết một số vùng có khả năng tăng 

trƣởng mạnh nhất, những vùng có thế mạnh tiềm năng tự nhiên tạo động lực lan tỏa đến các 

vùng khác trong. Nông nghiệp, nông thôn luôn là mục tiêu quan trọng của quá trình CNH.HĐH. 

Tƣ duy phát triển nông nghiệp đòi hỏi phải trên nền tảng đổi mới sáng tạo, tối ƣu hóa, hiện đại 

hóa dựa trên thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ. Theo đó, phải chủ động phát triển nền 

nông nghiệp sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ 

khoa học - công nghệ. Phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phƣơng, đổi mới tổ 

chức, phát triển kinh tế hợp tác, thu hút doanh nghiệp đầu tƣ, cải tiến quản lý nhà nƣớc để nâng 

cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Gắn kết chặt chẽ 

nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến, xây dựng thƣơng hiệu, 

tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản trong chuỗi giá trị. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông 

nghiệp, nông thôn, kết nối nông thôn với đô thị 

Thứ năm, hoàn thiện các thể chế phát triển đô thị và kinh tế đô thị làm động lực phát triển 

từng vùng, địa phƣơng. 

Đô thị hóa và kinh tế đô thị luôn là chiến lƣợc trọng tâm của quá trình CNH.HĐH. Đô thị 

luôn là trung tâm, kinh tế đô thị là điều kiện thuận lợi để tiếp thu, ứng dụng, nghiên cứu, sáng tạo 

khoa học - công nghệ và có sức lan tỏa lớn. Do vậy, phát triển đô thị, kinh tế đô thị là mắt xích 

quan trọng trong quá trình CNH.HĐH. Hƣớng tới hình thành các trung tâm đô thị nhằm tạo nền 

tảng hạ tầng và các nguồn lực, nhất là nguồn lực về khoa học - công nghệ cho sự phát triển và 

chuyển đổi số. Xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, thông minh cần nâng cao khả năng kiểm soát 

quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị vệ tinh, hạn chế xu hƣớng tập trung quá mức vào các đô  

thị lớn 

Tóm lại, Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ tạo ra động lực, tài nguyên mới cho sự phát 

triển. Việt Nam tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ để có sự đổi 

mới, sáng tạo sẽ tạo nên những bƣớc phát triển bứt phá, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nƣớc. 
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3. KẾT LUẬN 

Trong các văn kiện của Đại hội Đảng XIII, nội dung CNH.HĐH đƣợc đề cập khá toàn diện 

và cụ thể về tiêu chí, nội dung, cách thức thực hiện, đồng thời nhấn mạnh những nội dung cốt lõi 

cần thực hiện phù hợp với điều kiện, bối cảnh trong nƣớc và quốc tế, nhất là tận dụng tiến bộ 

khoa học - công nghệ nói chung, thành tựu đặc trƣng, đặc thù của công nghệ số của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tƣ nói riêng. Công nghiệp hoá, hiện đại hóa là đòi hỏi tất yếu đối với 

nƣớc ta để đi nhanh tới mục tiêu của công cuộc xây dựng xã hội mới. Trong bối cảnh quốc tế 

hiện nay, nếu nƣớc ta không tận dụng đƣợc thời cơ, phát huy sức mạnh của dân tộc để rút ngắn 

quá trình CNH.HĐH thì nƣớc ta sẽ bị tụt hậu rất xa và sẽ không tránh khỏi sự đe dọa của làn 

sóng toàn cầu hóa.Việc đẩy mạnh giải quyết một số vấn đề cơ bản trƣớc mắt nhƣ: phát triển hạ 

tầng số, phát triển kinh tế tri thức, chuyển dịch cơ cấu lao động, đẩy mạnh CNH.HĐH trong 

nông nghiệp và nông thôn,… trong thời gian tới sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa.  
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HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC  

CỦA ĐỊA PHƢƠNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

PGS.TS. Bùi Văn Dũng, PGS.TS. Đinh Ngọc Thức  

Trường Đại học Hồng Đức 

 

Tóm tắt: 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo đã đƣợc nhất quán từ trung ƣơng tới địa phƣơng. Trong những 

năm qua, Trƣờng Đại học Hồng Đức đã đạt đƣợc những thành quả nhất định, thể hiện bằng 

việc thực hiện thành công nhiều đề tài, dự án các cấp và công bố các công trình nghiên cứu 

khoa học trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nƣớc và quốc tế. Các kết quả 

nghiên cứu đã đƣợc ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn 

nhân lực thích ứng với nhu cầu xã hội, nâng cao vị thế của Nhà trƣờng trong hệ thống giáo 

dục quốc dân, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, văn hóa giáo dục tại địa phƣơng cũng 

nhƣ của cả nƣớc. 

Từ khóa:  

Khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công bố khoa học, hợp tác, kết nối. 

1. MỞ ĐẦU 

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, Đảng, Nhà nƣớc đã xác định 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) là quốc sách hàng đầu, là động lực 

quan trọng thúc đẩy đất nƣớc phát triển nhanh và bền vững. Nhiều chủ trƣơng, chính sách, nghị 

quyết, nghị định, thông tƣ để phát triển KHCN&ĐMST đƣợc thể hiện qua: Văn kiện Đại hội 

XIII của Đảng; Luật KH&CN năm 2013; Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung 2018; Nghị quyết số 

50/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ Về Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tƣ 22 năm 2011 của Bộ GD&ĐT 

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. 

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05-8-

2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để hiện 

thực hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh 

Thanh Hóa đã ban hành các Nghị quyết, Chƣơng trình hành động và Kế hoạch hành động cụ thể 

để triển khai các nội dung mà Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị đề ra. Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 về phƣơng hƣớng, mục tiêu đã 

khẳng định “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao chất lƣợng 

nguồn nhân lực, chất lƣợng các hoạt động văn hóa - xã hội”. Trong văn kiện đã đƣa ra khâu đột 

phá về “nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”, 

với nhiệm vụ “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công 
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nghệ trong tất cả các lĩnh vực; khuyến khích ứng dụng các thành tựu của Cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tƣ khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, khu phần mềm tập trung, hạ tầng thiết yếu và phát triển nguồn nhân lực 

phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chính quyền điện tử, đô thị thông minh”. 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng 

và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 

cho thấy đóng góp của KH&CN cho tăng trƣởng kinh tế của tỉnh thông qua yếu tố năng suất tổng 

hợp (TFP) giai đoạn 2016 - 2020 ƣớc đạt 38,56%. Trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đẩy mạnh 

ứng dụng KHCN&ĐMST với tỷ lệ đóng góp của hoạt động KHCN&ĐMST thông qua yếu tố 

năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trƣởng GRDP của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt tối thiểu 

40%; Phối hợp, liên kết với các trƣờng đại học, viện nghiên cứu đầu ngành trong nƣớc và quốc tế 

để thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN đột phá, trực tiếp giải quyết các vấn đề cấp bách, phù 

hợp với điều kiện, nguồn lực và thế mạnh của tỉnh. 

Trƣờng Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) là Trƣờng Đại học công lập đa ngành, trực thuộc 

UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý nhà nƣớc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua 24 

năm xây dựng và phát triển, Nhà trƣờng không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân 

lực, nghiên cứu, chuyển giao KHCN&ĐMST, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của 

địa phƣơng, đất nƣớc. Hiện nay, Trƣờng ĐHHĐ có 25 giảng viên có học hàm Phó Giáo sƣ, 162 

giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Nhà trƣờng đang tổ chức đào tạo 04 chuyên ngành tiến sĩ, 19 

chuyên ngành thạc sĩ, 35 ngành đại học và một số chuyên ngành thạc sĩ hợp tác đào tạo với các 

trƣờng đại học nƣớc ngoài với tổng số hơn 10.000 học viên, sinh viên. Song song nhiệm vụ đào 

tạo, Nhà trƣờng luôn chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 

thúc đẩy khởi nghiệp, đối mới sáng tạo, liên kết với các doanh nghiệp để đẩy mạnh thƣơng mại 

hóa kết quả nghiên cứu phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng 

nhƣ cả nƣớc. 

2. Hoạt độn  n  iên cứu   o   ọc, c uyển  i o côn  n  ệ và đối mới s n  tạo 

 ắn với p  t triển  in  tế-xã  ội, văn  ó  và  i o dục củ  đị  p ƣơn  

Về thực hiện các đề tài/dự án các cấp  

Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trƣờng ĐHHĐ đã chủ trì, tổ chức triển khai 

thực hiện 286 nhiệm vụ KH&CN các cấp, trong đó 10 đề tài, dự án cấp quốc gia và tƣơng 

đƣơng; 28 đề tài cấp bộ, 39 đề tài/dự án cấp tỉnh; 286 đề tài cấp cơ sở (bảng 1).  

Bảng 1: Số  ượng  ề tài, dự  n KH&CN  o Trường Đại học Hồng Đức chủ trì giai  oạn 2017-2021 

TT Đề tài (cấp quản lý) 
Giai đoạn 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1 Đề tài cấp quốc gia và Quỹ NAFOSTED 1 3 2 2 2 10 

2 Đề tài cấp bộ 6 9 5 1 7 28 

3 Đề tài cấp tỉnh 9 8 8 5 9 39 

4 Đề tài cấp cơ sở  48 43 38 40 40 209 

 Tổng 64 63 53 48 58 286 

Nguồn: Phòng Quản  ý KH&CN, Trường Đại học Hồng Đức 
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Chất lƣợng các đề tài/dự án ngày càng đƣợc nâng cao, sản phẩm đề tài/dựa án ngày càng 

có sự gắn kết với thực tế sản xuất và đời sống, có địa chỉ áp dụng, tiếp nhận, triển khai ứng dụng 

của các đơn vị đặt hàng là các sở, ngành, các địa phƣơng và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 

Thanh Hóa. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án KH&CN các cấp từ cấp cơ sở 

đến cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia, Trƣờng ĐHHĐ đã tổ chức triển khai ứng dụng, chuyển giao 

công nghệ, thƣơng mại hóa sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất và đời sống. 

Về công bố khoa học kết quả nghiên cứu 

Giai đoạn 2017-2021, cán bộ, giảng viên toàn Trƣờng đã công bố 2.268 bài báo trên các 

tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó có 297 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế; 247 bài 

báo thuộc danh mục Web of Science, Scopus (bảng 2). Năm 2019 Trƣờng ĐHHĐ đƣợc xếp hạng 

49/256 cơ sở giáo dục đại học có công bố quốc tế tốt nhất Việt Nam; Năm 2020 đƣợc 

Webometrics xếp thứ 36/100 trƣờng đại học tốt nhất Việt Nam. Đến năm 2021, Trƣờng ĐHHĐ 

đƣợc xếp thứ 30 trong top 100 trƣờng đại học tốt nhất ở Việt Nam hiện nay, nhƣ vậy sau hai năm 

tính từ năm 2020 Trƣờng đã tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng của Webometrics. 

Bảng 2: Số  ượng công bố khoa học của CBGV Trường Đại học Hồng Đức giai  oạn 2017-2021 

TT Phân loại tạp chí 
Số lƣợng 

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 

1 Tạp chí khoa học quốc tế 23 54 65 116 39 297 

Danh mục ISI 11 29 46 55 24 165 

Danh mục Scopus 4 8 11 52 7 82 

Khác 8 17 8 9 8 50 

2 Tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong nƣớc 

260 232 201 189 210 1.092 

3 Tạp chí / tập san của cấp trƣờng 205 102 95 102 78 582 

 Tổng cộng 511 442 426 523 366 2.268 

Nguồn: Phòng Quản lý KH&CN, Trường Đại học Hồng Đức 

Về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, Trƣờng Đại học Hồng Đức đã tổ chức triển khai ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ vào công tác quản lý, hoạt động sản xuất và đời sống tại địa 

phƣơng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án KH&CN từ 

cấp cơ sở đến cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia đều đƣợc triển khai ứng dụng ở các cấp độ khác 

nhau với các lĩnh vực đa dạng. Những địa chỉ ứng dụng chính có thể thấy nhƣ: ứng dụng, chuyển 

giao trực tiếp phục vụ công tác quản lý, công tác đào tạo tại trƣờng Đại học Hồng Đức; Chuyển 

giao các hệ thống giải pháp, các mô hình phát triển kinh tế, xã hội tới các ngành, lĩnh vực, các cơ 

quan quản lý liên quan, các địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để phục vụ xây dựng chính 

sách; Ứng dụng, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lƣợng cao vào sản 

xuất; Ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào phát triển sản xuất ở các địa phƣơng, doanh nghiệp 

trong tỉnh; Ứng dụng các sản phẩm công nghệ vào phục vụ đời sống… Một số kết quả nghiên 
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cứu nổi bật đã đƣợc Trƣờng Đại học Hồng Đức ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào quản lý, 

sản xuất và đời sống trong giai đoạn 2016-2020 đƣợc tập trung nhƣ: 

- Ứng dụng, chuyển giao phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp: Các giống cây trồng, 

vật nuôi có năng suất, chất lƣợng cao: Giống lúa Quốc gia Hồng Đức 9 (HĐ9); Lúa nếp hạt cau; 

chọn tạo giống lúa thuần có khả năng chịu mặn, năng suất cao, chất lƣợng khá, thích ứng với 

biến đổi khí hậu tại tỉnh Thanh Hóa; Giống ngô QT 55; Giống khoai mán vàng; Bảo tồn nguồn 

gen cây Khôi tía; nguồn gen vịt Cổ lũng. Địa chỉ ứng dụng: Các tỉnh miền Bắc (giống lúa HĐ9); 

Các huyện trong tỉnh; Huyện Bá Thƣớc (nguồn gen Vịt Cổ lũng)… Hệ thống các giải pháp quản 

lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng trồng rau trọng điểm tỉnh Thanh Hóa… Địa chỉ 

ứng dụng: Các Sở, ngành liên quan (Sở KH&ĐT, Sở VHTT&DL); Các huyện trong tỉnh (Nga 

Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Quảng Xƣơng..). 

- Ứng dụng, chuyển giao các mô hình phát triển sản xuất:  Mô hình ứng dụng công nghệ 

tiến tiến trên đất đồi phục vụ sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu ở khu vực Bắc Trung bộ; Mô 

hình nuôi thƣơng phẩm cá Trắm đen, cá Bỗng và cá Chép V1 trong lồng theo chuỗi giá trị tại các 

hồ chứa thủy lợi tỉnh Thanh Hóa; Mô hình liên kết tiêu thụ nông sản miền núi; Mô hình liên kết 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ cây Sachi tại Thanh Hóa. Địa chỉ ứng dụng: Các địa phƣơng có 

vùng đồi khu vực Bắc Trung bộ; Các huyện Thƣờng Xuân, Thạch Thành, Triệu Sơn (Mô hình 

nuôi thƣơng phẩm cá); Các huyện miền núi trong tỉnh (Mô hình liên kết tiêu thụ nông sản)… 

- Ứng dụng các công nghệ vào sản xuất và đời sống: Bơm thủy năng HĐBT; bộ công cụ 

phần mềm phát triển công nghệ nhà thông minh; Bộ chế phẩm sinh học. Địa chỉ ứng dụng: Các 

huyện miền núi (bơm thủy năng HĐBT); Huyện Tĩnh Gia, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Đông Sơn, 

Nga Sơn, Hoàng Hóa…(Bộ chế phẩm sinh học Trico - HDU)… 

- Ứng dụng trong lĩnh vực môi trƣờng: Mô hình ứng dụng công nghệ lọc sinh học sục khí 

luân phiên để xử lý nƣớc thải sau Biogas tại các trang trại lợn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Mô 

hình xử lý nƣớc thải sinh hoạt tại nguồn, khu du lịch Sầm Sơn Thanh Hóa; hệ thống giám sát, 

cảnh báo và điều khiển một số thông số môi trƣờng ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa… Địa chỉ ứng dụng: Huyện Yên Định (mô hình xử lý nƣớc thải sau Biogas); TP Sầm 

Sơn; Huyện Quảng Xƣơng… 

- Hệ thống các luận cứ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thanh Hóa: Giải pháp 

thu hút vốn đầu tƣ; giải pháp huy động vốn ngoài ngân sách; giải pháp phát triển du lịch; giải 

pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản miền núi; Giải pháp phát huy giá trị văn hóa 

ứng xử của cƣ dân vùng ven biển Thanh Hóa;  

- Ứng dụng trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục của địa phƣơng: Ứng dụng, chuyển giao phục 

vụ công tác quản lý, giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực: Các chƣơng trình đào tạo tiên tiến; 

phƣơng pháp, công nghệ dạy học hiện đại; Biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp; Phát triển 

năng lực tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu những điểm mạnh, điểm 

yếu của con ngƣời Thanh Hóa trong cuộc sống xã hội hiện nay. … Địa chỉ ứng dụng: Sở 

GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa; Trƣờng ĐHHĐ và các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp và các 

trƣờng học khác trong tỉnh.  

- Ứng dụng trong lĩnh vực y dƣợc, bảo vệ sức khỏe: Quy trình chế biến cao Lan Kim 

Tuyến làm nguyên liệu sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh cho ngƣời; chế tạo giƣờng bệnh 

đa chức năng hỗ trợ bệnh nhân liệt vận động, cứng khớp nhằm cải thiện chất lƣợng cuộc sống 

cho ngƣời bệnh… Địa chỉ ứng dụng: Một số DN dƣợc phẩm; Một số Bệnh viện trong tỉnh. 
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Cùng với các kết quả trên, đội ngũ trí thức KH&CN của Trƣờng còn tham gia các hội đồng 

tƣ vấn, nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN các cấp; Tham gia góp ý, phản biện các đề án thuộc 

các lĩnh vực, các ngành phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

3. HỢP TÁC, KẾT NỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ 

Để hoạt động KHCN&ĐMST của Nhà trƣờng ngày càng gắn với địa chỉ ứng dụng và giải 

quyết trực tiếp các vấn đề mà thực tiễn ở doanh nghiệp và các địa phƣơng đặt ra, Nhà trƣờng đã 

chú trọng, đổi mới hợp tác về KH&CN theo hƣớng đẩy mạnh và gắn với các địa phƣơng, các 

doanh nghiệp trong việc phối hợp triển khai các chƣơng trình, đề tài, dự án KH&CN và tổ chức 

các hội thảo khoa học. Hiện nay, Trƣờng ĐHHĐ đã phối hợp với hầu hết các huyện, Sở, Ngành 

trong tỉnh Thanh Hóa trong việc triển khai các đề tài, dự án và là địa chỉ tiếp nhận, triển khai các 

kết quả nghiên cứu của Nhà trƣờng (bảng 3). 

Bảng 3: Một số chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Hồng Đức  

và c c  ối t c giai  oạn 2017-2021 

TT Tên chƣơng trình, nội dung hợp tác Đối tác 
Thời gian  

ký kết 

1 

Chƣơng trình hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai 

công nghệ, giai đoạn 2015 - 2020 giữa Trƣờng Đại học 

Hồng Đức và Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông 

Công ty CP Công Nông 

nghiệp Tiến Nông 

Tháng  

3/2015 

2 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trƣờng Đại học Hồng Đức 

và Viễn thông Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 
Viễn thông Thanh Hóa 

Tháng  

01/2016 

3 
Hợp tác phát triển giống lúa Hồng Đức 9 với Công ty 

TNHH Cƣờng Tân, tỉnh Nam Định 

Công ty TNHH Cƣờng 

Tân 

Tháng 

 9/2016 

4 

Hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác 

quốc tế giữa Trƣờng Đại học Hồng Đức và Viện Khoa 

học Nông nghiệp Việt Nam - VAAS. 

Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam 

Tháng  

3/2018 

5 

Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sử dụng nguồn 

nhân lực giữa Trƣờng Đại học Hồng Đức với Công ty 

TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope Thanh Hóa 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Chăn nuôi 

Newhope Thanh Hóa 

Tháng  

6/2020 

6 

Hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trƣờng 

Đại học Hồng Đức và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông 

giai đoạn 2020-2025  

Khu Bảo tồn Thiên 

nhiên Pù Luông 

Tháng  

6/2020 

7 

Hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trƣờng 

Đại học Hồng Đức và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa giai 

đoạn 2021-2025. 

Viện Nông nghiệp 

Thanh Hóa 

Tháng  

12/2021 

8 

Chƣơng trình hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực và 

chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa giữa Trƣờng 

Đại học Hồng Đức và Hội du lịch lữ hành Thành phố 

Thanh Hóa giai đoạn 2022-2027. 

Hội du lịch lữ hành 

Thành phố Thanh Hóa 

Tháng  

02/2022 

Nguồn: Phòng Quản  ý KH&CN, Trường Đại học Hồng Đức 

Năm học 2018-2019, Trƣờng Đại học Hồng Đức đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, 

Đào tạo và Hỗ trợ, Tƣ vấn - Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ cho 
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cán bộ giảng viên Nhà trƣờng. Tiếp nối chƣơng trình về sở hữu trí tuệ, năm học 2019-2020, Nhà 

trƣờng đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho CB, GV và sinh 

viên năm cuối các kiến thức về SHTT, sau khóa học, đã đƣợc Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận 

hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về SHTT. 

4. Một số c ín  s c  t úc đẩy  oạt độn    o   ọc côn  n  ệ và đổi mới s n  

tạo tại Trƣờn  Đại  ọc Hồn  Đức 

Trƣờng ĐHHĐ luôn chú trọng việc tạo lập môi trƣờng và điều kiện làm việc thuận lợi để 

phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Có chính sách đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; Có chính sách khuyến 

khích đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia đề xuất, thực hiện đề tài KH&CN các cấp, nhất là các 

đề tài cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Nhà nƣớc. UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định về 

KHCN&ĐMST nhƣ Quyết định số 5060 ngày 25/11/2021 về việc phê duyệt Đề án: “Phát triển 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 

4408/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về việc phê duyệt Chƣơng trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về việc 

ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 

03/02/2021 của Chính phủ và Chƣơng trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Căn cứ vào các chƣơng trình này, Nhà 

trƣờng sẽ từng bƣớc xây dựng các kế hoạch cụ thể bám sát vào chủ trƣơng của tỉnh cũng nhƣ 

chiến lƣợc phát triển của Nhà trƣờng cho phù hợp với thực tiễn, hƣớng tới các chƣơng trình của 

quốc gia về KHCN&ĐMST.  

Thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án KH&CN, đặc biệt là đặc biệt 

là các đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Quốc gia vào sản xuất và đời sống ở các địa phƣơng, ngành, 

lĩnh vực; Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thƣơng mại hóa sản phẩm và xây dựng sản phẩm 

mang thƣơng hiệu Trƣờng Đại học Hồng Đức;  

Thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ tăng cƣờng mối liên kết, hợp tác giữa Nhà 

trƣờng với các địa phƣơng, đơn vị, doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 

học. Hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, địa phƣơng trong ứng dụng, chuyển giao để ngày càng 

hoàn thiện chất lƣợng sản phẩm, công nghệ; nhân rộng mô hình và quy mô, địa bàn ứng dụng, 

chuyển giao; 

Ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu trong và sau khi thực hiện các đề tài, dự án 

của Trƣờng Đại học Hồng Đức. Lựa chọn ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm KH&CN, các kỹ 

thuật công nghệ mũi nhọn kết hợp với ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm KH&CN từ tất cả 

các đề tài, dự án các cấp. Lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng, có giá trị cao, có khả năng 

thƣơng mại hóa để xây dựng sản phẩm mang thƣơng hiệu Trƣờng Đại học Hồng Đức; 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cƣờng xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào 

tạo và nghiên cứu khoa học. Khai thác và ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số trong quản 

lý và điều hành các hoạt động của nhà trƣờng. Thực hiện quản lý văn bản và giải quyết công việc 

trên môi trƣờng điện tử, triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 

học, các thủ tục hành chính đối với ngƣời học đƣợc xử lý trực tuyến ở mức độ 3 và một số thủ 

tục hành chính đƣợc xử lý trực tuyến ở mức độ 4; 
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Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch đào tạo và bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, giảng 

viên đến năm 2025 và triển khai chính sách hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa đối với cán bộ, giảng viên 

đi đào tạo sau đại học. Nhà trƣờng đã ban hành và triển khai chính sách hỗ trợ, khen thƣởng đối 

với tác giả các bài báo, công trình khoa học đƣợc công bố trên tạp chí quốc tế và tạp chí khoa 

học uy tín trong nƣớc.  

Hằng năm, Nhà trƣờng sẽ triển khai công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhằm bảo đảm 

lợi ích của đội ngũ cán bộ, giảng viên khi chuyển giao đề tài khoa học và công nghệ, sáng chế và 

khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên gia tăng sự cống hiến, đóng góp cho hoạt động đào tạo, 

khoa học và công nghệ. 

Xác định, để đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao theo tiêu chuẩn quốc gia, có khả năng 

thích ứng với sự đa dạng và sự phát triển không ngừng của thị trƣờng lao động; giai đoạn 2021-

2025, Trƣờng Đại học Hồng Đức tiếp tục chủ động, sáng tạo trong dạy học và NCKH. Đồng thời 

chú trọng công tác khởi nghiệp ĐMST nhằm tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên 

phát huy hết khả năng sáng tạo và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp. Thành lập Trung 

tâm nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo tại trƣờng; xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ cho việc 

nuôi dƣỡng và hỗ trợ các ý tƣởng nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo của cán bộ, giảng viên và 

ngƣời học; thực hiện các dịch vụ tƣ vấn khoa học và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, tổ 

chức và cá nhân; hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên và ngƣời học tiếp cận và khai thác các nguồn tài 

chính hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, các quỹ đầu tƣ trong và ngoài nƣớc về lĩnh vực 

KH&CN, khởi nghiệp sáng tạo. 

5. KẾT LUẬN 

Với vị trí, vai trò của một Trƣờng đại học địa phƣơng, trong những năm qua Trƣờng Đại 

học Hồng Đức đã có những đóng góp nhất định trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng, 

trình độ cao, Trƣờng là địa chỉ tin cậy, có uy tín về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ ở một số chuyên ngành mũi nhọn thuộc các ngành khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục, 

khoa học xã hội, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngƣ nghiệp, kinh tế đạt trình độ ngang tầm với 

các trƣờng đại học lớn trong cả nƣớc góp phần trong sự phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa và giáo 

dục của địa phƣơng Thanh Hóa cũng nhƣ của cả nƣớc. Mục tiêu chiến lƣợc của Nhà trƣờng là 

xây dựng Trƣờng Đại học Hồng Đức trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo định 

hƣớng ứng dụng đạt chuẩn quốc gia, có một số ngành đạt chuẩn quốc tế; một trung tâm nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng, 

trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và đất nƣớc. 
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU 

                                                                                                  Huỳnh  uân Ph t  

                                                                                       Trường Đại học Bạc Liêu 

Tóm tắt : 

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ của Trƣờng Đại học Bạc Liêu 

còn khiêm tốn. Công trình NCKH đƣợc công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nƣớc 

hàng năm còn ít. Trong bài viết này, từ phân tích tình hình thực tiễn theo mô hình SWOT, 

tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ của Nhà 

trƣờng trong thời gian tới. 

Từ khóa:  

Khoa học công nghệ, giải pháp, Trƣờng Đại học Bạc Liêu. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoạt động khoa học - công nghệ của trƣờng đại học là hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa 

thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo và nâng cao vị thế của nhà trƣờng với 

những kết quả NCKH gắn với tiềm năng phát triển KT - XH của địa phƣơng. Bài viết đề cập tới 

thực trạng hoạt động khoa học - công nghệ của Trƣờng Đại học Bạc Liêu, từ đó đƣa ra một số 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ gắn với tiềm năng của địa 

phƣơng. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Việc đẩy mạnh phát triển hoạt động khoa học và công nghệ ở mỗi trƣờng đại học là vô 

cùng cần thiết. NCKH (NCKH) đƣợc xem là một trong hai nhiệm vụ chính của mỗi giảng viên 

(GV). Khẳng định vai trò của hoạt động NCKH ở các cơ sở giáo dục đại học, Văn bản Luật số 

34/2018/QH14, ngày 19/11/2018, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều luật giáo dục đại học có 

nêu: “Cơ sở giáo dục  ại học  à cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện 

chức năng  ào tạo các trình  ộ của giáo dục  ại học, hoạt  ộng khoa học và công nghệ, phục vụ 

cộng  ồng” [5, tr.1].  

Vấn đề NCKH cũng đƣợc đƣa ra thảo luận trong Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khóa XI và đƣợc cụ thể hóa trong Nghị quyết Hội nghị số 29-NQ/TW. Nghị 

quyết khẳng định: “Tăng cường năng  ực, nâng cao chất  ượng và hiệu quả NCKH, chuyển giao 

công nghệ của c c cơ sở giáo dục  ại học. Gắn kết chặt chẽ giữa  ào tạo và nghiên cứu, giữa 

c c cơ sở  ào tạo v i c c cơ sở sản xuất, kinh doanh” [1]. Quyết định số 4723/QĐ-BGDĐT, 

ngày 20/12/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo  về Ban hành Chƣơng trình hành động của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo triển khai Chƣơng trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, nêu rõ 

“Đẩy mạnh nghiên cứu  hoa học, chuyển giao công nghệ và   i m i s ng tạo trong c c cơ sở 

gi o  ục  ại học” [4, tr.6]. 
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Hoạt động NCKH cũng đƣợc chỉ rõ trong Thông tƣ Số: 20/2020/TT-BGDĐT ngày 

27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định chế độ làm việc của GV cơ sở giáo dục đại 

học. Thông tƣ chỉ rõ: “GV phải dành ít nhất 1/3 t ng quỹ thời gian làm việc trong năm học 

(tương  ương 586 giờ hành chính)  ể làm nhiệm vụ NCKH” [3]. 

Nhƣ vậy, NCKH là vấn đề vô cùng quan trọng, đòi hỏi mỗi GV bên cạnh công tác đào tạo 

còn phải tham gia mạnh mẽ vào hoạt động NCKH để tự nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp 

cận những tri thức mới của nhân loại. Để đẩy mạnh hoạt động NCKH của GV, vai trò của mỗi cơ 

sở giáo dục đại học cần phải đƣợc phát huy và đóng vai trò thúc đẩy hoạt động NCKH của mỗi 

GV. 

3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

BẠC LIÊU 

3.1. T ực trạn   iản  viên t  m  i  làm NCKH 

Bảng 1: Giảng viên tham gia  àm NCKH (xem [7]) 

Năm 
2018 2019 2020 

SLGV HTNV Tỷ lệ SLGV HTNV Tỷ lệ SLGV HTNV Tỷ lệ 

Phó giáo sƣ 0 0 0% 01 0 0% 01 0 0% 

Tiến sĩ 17 15 88% 16 13 81% 18 15 83% 

Thạc sĩ 145 56 39% 145 71 49% 143 112 78% 

Cử nhân 21 03 14% 13 02 15% 09 01 11% 

Tổng 183 74 40% 175 86 49% 171 128 75% 

Qua Bảng 1, thể hiện năm 2018, cho thấy chỉ có 40% GV, năm 2019 có 49% GV và năm 

2020 có đến 75% GV hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Điều này cho thấy nhận thức của GV về 

NCKH còn hạn chế, khả năng nghiên cứu của GV chƣa cao. Tuy nhiên, qua Bảng 1 cũng cho ta 

thấy nhiệm vụ NCKH của GV từng năm có chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt năm 2020 có 75% số 

GV hoàn thành nhiệm vụ NCKH học so với năm 2019; chỉ có 49% số GV hoàn thành nhiệm vụ 

NCKH điều này cho thấy khi chế độ làm việc GV từ năm học 2019-2020 có thay đổi tỉ trọng giờ 

NCKH đã tăng qua đó kích thích GV hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Cụ thể, đến thời điểm năm 

học 2018-2019, tỉ lệ giờ giảng dạy và giờ NCKH của GV là 150 tiết/270 tiết (tỉ lệ 55.56%) và từ 

năm học 2019-2020, tỉ lệ này đƣợc nâng lên 200 tiết/250 tiết (tỉ lệ 80%). 

Mặt khác, việc xét thi đua, phúc lợi và đánh giá viên chức so với trƣớc đây chỉ xem xét 

việc thực hiện giờ dạy của GV, còn NCKH chỉ là cơ sở để xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua hoặc 

khen thƣởng. Tuy nhiên, từ năm học 2019-2020 thì NCKH là một trong ba tiêu chí để xét viên 

chức hoàn thành nhiệm vụ, xét phúc lợi.  

Từ phân tích trên cho thấy khi nhà trƣờng điều chỉnh cơ chế hoạt động NCKH thì tác động 

mạnh mẽ đến việc NCKH của GV. 

Cũng trong Bảng 1 cho thấy việc GV có học hàm, học vị chƣa thực sự làm tốt công tác 

NCKH thể hiện có gần 20% số tiến sĩ chƣa hoàn thành nhiệm vụ NCKH. 
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3.2. Kin  p í cho  iản  viên làm n  iên cứu   o   ọc 

Trƣờng Đại học Bạc Liêu là trƣờng đại học trực thuộc tỉnh không đƣợc hƣởng kinh phí 

NCKH từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguồn kinh phí NCKH của trƣờng chủ yếu lấy từ nguồn kinh 

phí NCKH từ tỉnh và trích một phần nguồn kinh phí tự chủ của nhà trƣờng; do vậy nguồn kinh 

phí đầu tƣ cho công tác NCKH của nhà trƣờng còn gặp nhiều khó khăn bởi vì Bạc Liêu là một 

tỉnh nhỏ, Trƣờng Đại học Bạc Liêu tự chủ một phần kinh phí hoạt động cho nên đòi hỏi giảng 

viên phải năng động tìm nguồn tài trợ và tham gia vào các dự án NCKH của trƣờng trực thuộc 

Bộ Giáo dục & Đào tạo, nguồn kinh phí các Sở ban ngành, huyện, thị và doanh nghiệp của địa 

phƣơng để làm NCKH. 

Tuy nhiên với sự nỗ lực của nhà trƣờng thì kinh phí NCKH của Trƣờng từng bƣớc đƣợc 

nâng lên hàng năm thể hiện theo Bảng 2. 

Bảng 2: Kinh phí hoạt  ộng NCKH giai  oạn 2018-2020 (xem [7]) 

                                                                                                           Đơn vị: Đồng 

Năm 
Kinh phí 

nhà nƣớc 

Kinh phí 

XH hóa 

Tổng 

kinh phí 

Tổng số 

GV 
Tỉ lệ/GV 

2018 230.000.000 200.000.000 430.000.000 184 2.336.957 

2019 312.000.000 247.000.000 559.000.000 175 3.194.286 

2020 412.000.000 358.000.000 770.000.000 171 4.502.924 

Theo Bảng 2 ta thấy, mặc dù kinh phí hàng năm có tăng, tuy nhiên vẫn còn hạn chế vì đội 

ngũ GV làm nhiệm vụ NCKH đông; hơn nữa các đề tài cấp cơ sở và cấp trƣờng kinh phí không 

quá 30.000.000đ trên một đề tài, kinh phí nhƣ vậy là thấp. Chỉ đủ để GV thực hiện các nghiên 

cứu nhỏ lẻ; do vậy không thể có những đề tài mà nội dung nghiên cứu có thể đƣợc chuyển giao 

công nghệ với các doanh nghiệp, các địa phƣơng.  

 Hơn nữa do kinh phí hạn hẹp, cơ sở vật chất còn hạn chế mà đòi hỏi GV phải hoàn thành 

nhiệm vụ NCKH hàng năm cho nên hàm lƣợng khoa học của các đề tài chƣa cao, do vậy chƣa có 

những đề tài nổi bật để chuyển giao phục vụ cộng đồng. 

3.3. Côn  bố  ết quả NCKH 

Kết quả NCKH của GV Trƣờng Đại học Bạc Liêu giai đoạn 2018-2020 thể hiện theo Bảng 

3, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3: Công  ố NCKH giai  oạn 2018-2020 (xem [7]) 

Năm 

Đề tài các cấp 
Dự án 

KHCN 

Bài báo khoa học 

Tổng 
Bộ Tỉnh Cơ  ở Trƣờng 

Trong 

nƣớc 
Quốc tế 

2018 0 0 1 10 2 57 7 77 

2019 0 1 1 11 3 60 10 86 

2020 0 0 2 16 6 90 15 129 
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Qua Bảng 3 cho thấy Trƣờng Đại học Bạc Liêu chƣa đăng ký thành công đề tài cấp Bộ, 

cấp vùng Tây Nam bộ; đề tài cấp tỉnh còn khiêm tốn. Số công bố khoa học trên tạp chí quốc tế, 

đặc biệt trong hệ thống ISI và Scopus chƣa nhiều. 

Việc thực hiện đƣợc liên kết trong nghiên cứu với doanh nghiệp, các địa phƣơng trong tỉnh 

còn hạn chế; trong giai đoạn 2018-2020 chỉ liên kết với 01 doanh nghiệp trong NCKH, vì thế 

chƣa huy động đƣợc các nguồn lực khác ngoài kinh phí của Tỉnh cấp và của nhà trƣờng cân đối 

cho NCKH hàng năm. 

Tuy nhiên các đề tài của GV nhà trƣờng thực hiện trong thời gian đã chuyển giao công 

nghệ cho các bộ phận trong nhà trƣờng và các vùng lân cận của Trƣờng Đại học Bạc Liêu, cụ thể 

nhƣ sau: 

- 02 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục đã cung cấp luận cứ thực tiễn góp phần thiết 

thực trong việc hoàn thiện phƣơng pháp, phƣơng tiện giảng dạy, học tập, quản lý góp phần thực 

hiện mục tiêu nâng cao chất lƣợng đào tạo của Trƣờng. 

 - 03 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội đã cung cấp luận cứ thực tiễn cho việc cải thiện 

cuộc sống ngƣời dân vùng nông thôn, khắc phục ảnh hƣởng dƣới tác động của biến đổi khí hậu; 

giữ gìn bản sắc văn hóa địa phƣơng. 

- 02 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên đã góp phần ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc giảng dạy, học tập, quản lý của nhà trƣờng.  

- 04 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã cung cấp luận cứ thực tiễn trong việc tìm tòi các 

mô hình nuôi, trồng hiệu quả; điều tra tình hình dịch bệnh ở địa phƣơng. 

Khi đối sánh với Trƣờng Đại học Trà Vinh (số liệu trong Bảng 4) thì việc công bố NCKH 

của Trƣờng Đại học Bạc Liêu còn quá khiêm tốn, điều này đòi hỏi cán bộ, GV Trƣờng Đại học 

Bạc Liêu cần phải nỗ lực nhiều hơn. 

Bảng 4: Công  ố NCKH của Trường  ại học Trà Vinh giai  oạn 2018-2020 

Năm 
Đề tài các cấp Dự án 

KHCN 

Bài báo quốc tế 

Nhà nƣớc Bộ Tỉnh Trƣờng Tổng ISI/SCOPUS 

2018 2 1 3 30 7 57 7 

2019 1 1 3 32 11 60 10 

2020 1 1 4 38 15 90 15 

TỔNG 4 3 10 100 33   

(Nguồn: Phòng Quản  ý Khoa học và Hợp t c Quốc tế Trường Đại học Trà Vinh) 

Mặc dù Trƣờng Đại học Trà Vinh là trƣờng trực thuộc địa phƣơng nhƣng đội ngũ và cơ sở 

vật chất của Trƣờng Đại học Trà Vinh gấp nhiều lần so với Trƣờng Đại học Bạc Liêu. Hiện nay, 

Trƣờng Đại học Trà Vinh cũng là một trong các trƣờng đại học nằm trong tốp đầu của cả nƣớc 

và đang tự chủ tài chính. 

Qua đây cho thấy nếu tỉnh có đầu tƣ thích đáng và sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, GV 

vẫn làm tốt sứ mệnh hoạt động khoa học và công nghệ của một trƣờng đại học. 
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Mặc dù tình hình NCKH còn nhiều bất cập và hạn chế, công tác NCKH của Trƣờng Đại 

học Bạc Liêu đã đạt đƣợc một số mặt đáng kể nhƣ: tạo đƣợc chuyển biến trong hoạt động 

NCKH, hội thảo, công bố khoa học trong nƣớc, quốc tế, gắn kết đào tạo và NCKH ngày càng 

phát triển.  

-      ệ  iản   i n NCKH 

 

-   ôn   ố   o   ọc 

 

-     n   ác  đối   i      m      

+ Tỉ trọng giờ NCKH với giờ giảng dạy từng bƣớc đƣợc tăng lên từ 55.56% lên 80% 

+ Kinh phí dành cho NCKH mỗi năm đƣợc bổ sung 
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4.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG KHCN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU  

4.1. Phân tích bối cảnh 

        ố  c    trong   ớc  

Theo kết luận của Phó Thủ tƣớng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp định hƣớng nhiệm 

vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025 vào ngày 30/4/2021, về KHCN có các 

nội dung sau:  

- Xác định, quy hoạch lại hệ thống cơ sở NCKH và công nghệ của Việt Nam trong thời kỳ 

mới, ngoài hai Viện Hàn lâm: Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Khoa học xã hội Việt Nam, 

hai Đại học Quốc gia: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các Viện nghiên cứu trực thuộc bộ, 

ngành..., cần đặc biệt lƣu ý đến các trƣờng đại học, các viện nghiên cứu thuộc doanh nghiệp. 

- Có chính sách, giải pháp để đại học thực sự trở thành các trung tâm NCKH và công nghệ. 

Quyết định số 4723/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

“Ban hành Chƣơng trình hành động của Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai Chƣơng trình hành 

động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025” đã nêu “Đ i m i phương thức, nâng cao hiệu quả 

 ầu tư cho nghiên cứu  hoa học và chuyển giao công nghệ, tạo ra sản phẩm trí tuệ, s ng tạo; 

thúc  ẩy mạnh mẽ nghiên cứu  hoa học,  hởi nghiệp,   i m i, s ng tạo trong c c cơ sở gi o  ục 

 ại học” [4, tr.8]. 

        ố  c    trong tỉnh 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 có nêu “Tăng 

cường  iên  ết giữa Trường Chính trị Châu Văn Đặng, Trường Đại học Bạc Liêu và c c trường 

cao  ẳng v i c c học viện, trường  ại học có uy tín trong nư c nh m  ào tạo  ội ngũ c n  ộ 

 hoa học công nghệ trình  ộ cao, nhất  à những  ĩnh vực  ang  à thế mạnh của Bạc Liêu hiện 

nay” [2, tr.97]. 

Trong kế hoạch của UBND Tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện chƣơng trình hành động số 

02 CTr/TU ngày 13/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 có nêu “Quan tâm  ầu tư cho Trường Đại 
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học Bạc Liêu và c c trường cao  ẳng nh m  ào tạo  ội ngũ c n  ộ  hoa học và công nghệ trình 

 ộ cao, nhất  à những thế mạnh của Bạc Liêu hiện nay” [8, tr.13]. 

4.2. Cơ  ội – thách thức  

4.2.1. Cơ h i 

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu: 

“Nâng cao chất  ượng, ph t triển gi o  ục và  ào tạo chất  ượng cao;  ẩy mạnh ứng  ụng  hoa 

học và công nghệ trên c c  ĩnh vực…” [2, tr.96].  

- Trong kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện chƣơng trình hành động số 

02 CTr/TU ngày 13/11/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 có nêu: “ u tiên chuyển giao c c ứng  ụng 

c c tiến  ộ  hoa học  ỹ thuật vào ph t triển  inh tế, văn hóa, xã hội: trong  ó,  ấy Trường Đại 

học Bạc Liêu  àm  ầu mối chính s ch trong c c hoạt  ộng  hoa học công nghệ…” [2, tr.16]. 

- UBND Tỉnh Bạc Liêu ký hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Cần 

Thơ, qua đó các trƣờng thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ hỗ trợ 

cho Trƣờng Đại học Bạc Liêu trong NCKH. 

- Tỉ trọng giờ NCKH của GV của Trƣờng Đại học Bạc Liêu trong tổng thể nhiệm vụ của 

giảng viên tƣơng đối cao đã khuyến khích cho giảng viên làm NCKH. 

4.2.2. Thách th c 

- Trƣờng Đại học Bạc Liêu trực thuộc UBND tỉnh nên không đƣợc hƣởng các chính sách 

hỗ trợ trong phát triển khoa học công nghệ của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trong khi đó, việc đầu 

tƣ nguồn lực của Tỉnh cho nhà trƣờng trong hoạt động KHCN chƣa đúng mức;  

- Môi trƣờng hợp tác trong KHCN giữa nhà trƣờng với các địa phƣơng trong tỉnh cũng nhƣ 

các trƣờng đại học khác trong khu vực chƣa phát triển; 

- Tỉ trọng GV có học hàm, học vị chƣa nhiều, cho nên thƣơng hiệu nhà trƣờng đối với các 

cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chƣa cao; do vậy chƣa thu hút doanh nghiệp liên kết, 

đầu tƣ kinh phí cho hoạt động KHCN. 

4.3. Điểm mạnh – điểm yếu 

4.3.1. Đ  m m nh 

- Nguồn nhân lực đƣợc tăng cƣờng, các GV trẻ hoàn thành chƣơng trình tiến sĩ trong và 

ngoài nƣớc trở về công tác đang góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực NCKH; 

- Địa bàn nghiên cứu quen thuộc, gần gũi và thuận tiện cho việc đi lại để nghiên cứu thực 

tiễn; 

- Nhà trƣờng có chế độ khuyến khích lƣơng tăng thêm hàng tháng đối với GV có học hàm, 

học vị từ tiến sĩ trở lên. 

4.3.2. Đ  m yếu 

- Cơ sở vật chất chƣa tƣơng xứng, chƣa huy động đƣợc các nguồn kinh phí cho hoạt động 

NCKH ngoài nguồn của tỉnh cấp; 
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- Còn thiếu nhà khoa học đầu ngành, có kinh nghiệm trong NCKH để chuyển giao công 

nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng; 

 - Môi trƣờng NCKH chƣa hấp dẫn đối với GV, hoạt động KHCN chƣa mang lại nguồn thu 

cho giảng viên và cho nhà trƣờng. 

4.4. Một số  iải p  p phát triển hoạt độn  KHCN củ  Trƣờn  Đại  ọc Bạc Liêu 

Để hoạt động KHCN thực hiện gắn kết chặt chẽ với việc nâng cao chất lƣợng đào tạo đáp 

ứng nhu cầu phát triển, phù hợp với sứ mệnh và chiến lƣợc phát triển KHCN của Nhà trƣờng, 

với định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng và vùng Bán đảo Cà Mau. 

Với thực trạng việc NCKH của GV Trƣờng Đại học Bạc Liêu và trên cơ sở phân tích mô 

hình SWOT, chúng tôi mạnh dạn đƣa ra một số giải pháp sau: 

4.4.1.      ự   c ế đ  c     s c      ế     c ,     đ    lực c      là  NCKH 

Biện pháp này nhằm xây dựng môi trƣờng NCKH tạo điều kiện cho GV đóng góp những 

kinh nghiệm, kỹ năng và tri thức của mình vào việc thực hiện nhiệm vụ NCKH, góp phần nâng 

cao chất lƣợng đào tạo, đóng góp vào sự phát triển của địa phƣơng nói riêng và vùng bán đảo Cà 

Mau nói chung. 

Để tiến hành biện pháp này chúng ta cần có những biện pháp cụ thể nhƣ sau: 

-  Tiếp tực giữ vững tỉ trọng giờ NCKH và giờ giảng dạy trong chế độ làm việc của GV.  

-  Hoàn thiện, ban hành văn bản quản lý KHCN và các chính sách hỗ trợ cán bộ, GV làm 

NCKH và xây dựng, ban hành quy định về việc công bố bài báo khoa học trên các tạp chí khoa 

học trong danh mục ISI/Scopus. 

-  Điều chỉnh, bổ sung quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ, hƣớng dẫn cán bộ, GV đăng ký 

bản quyền sỡ hữu trí tuệ, phát minh, sáng chế, chuyển giao, thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu 

thuộc đề tài KHCN các cấp. 

4.4.2. Tă   c  ng cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ NCKH 

Biện pháp này nhằm tăng cƣờng các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí phù hợp với tình 

hình thực tế nhằm phục vụ tốt cho việc NCKH của GV. Để tiến hành biện pháp này ta cần có các 

bƣớc thực hiện nhƣ sau: 

-  Tiếp tục tranh thủ nguồn kinh phí NCKH của Tỉnh và trích một phần nguồn tài chính thu 

từ học phí, dịch vụ,… của Nhà trƣờng cho công tác NCKH. 

-  Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm phục vụ cho NCKH; xây dựng cơ 

chế và khuyến khích chia sẻ tài nguyên phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu và đào tạo; xây 

dựng phòng thí nghiệm chuyên sâu phục vụ cho khoa học công nghệ. 

-  Đẩy mạnh NCKH với các địa phƣơng trong tỉnh và vùng Bán đảo Cà Mau để tranh thủ 

nguồn kinh phí NCKH. 

-  Khuyến khích, tạo điều kiện cá nhân, và các khoa mở rộng quan hệ tìm kiếm các dự án 

NCKH. 

-  Tạo điều kiện cho cán bộ, GV tham dự và báo cáo tại các hội thảo khoa học trong nƣớc và 

quốc tế.  
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4.4.3. Hình thành các nhóm nghiên c u liên ngành với nhi m vụ nghiên c u, đề xuất, 

tham gia các đề tài tr ng đ  m cấp tỉnh, cấp vùng và cấp b  

Để khắc phục tình hình Trƣờng Đại học Bạc Liêu còn thiếu nhiều GV có chuyên môn sâu 

và học hàm, học vị chúng ta thực hiện các bƣớc nhƣ sau: 

-  Xây dựng các chƣơng trình nghiên cứu của Nhà trƣờng mang tính liên ngành, theo hƣớng 

chƣơng trình KHCN trọng điểm của vùng, tỉnh. Qua đó có chính sách mời gọi GV của các 

trƣờng đại học có uy tín tham gia vào các vào chƣơng trình KHCN của Nhà trƣờng. 

-  Tiếp tục tăng cƣờng các hoạt động NCKH giữa Trƣờng Đại học Bạc Liêu với các trƣờng 

đại học nƣớc ngoài qua các dự án, hợp tác song phƣơng; thúc đẩy môi trƣờng học tập và trao đổi 

học thuật quốc tế, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, GV. 

-  Xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia nƣớc ngoài, trợ giảng, sinh viên quốc 

tế đến trao đổi học thuật, giảng dạy và học tập tại Trƣờng. 

-  Giao các nhiệm vụ KHCN cho từng nhóm nghiên cứu liên ngành.  

-  Mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp nhƣ Công ty Việt Úc, Công ty Khôi Nguyên, Công 

ty TMA solution, các ngân hàng, ... ở địa phƣơng trong hoạt động NCKH. 

-  Tận dụng nguồn GV và nghiên cứu sinh đi học nƣớc ngoài để phát triển mối quan hệ với 

các đối tác trong xây dựng dự án, chƣơng trình nghiên cứu. 

4.4.4. Đ        v  c NCKH     l ề  vớ  c     ố,      ụ    ế      và s   p    củ  

NCKH 

Biện pháp này nhằm tạo thuận tiện cho việc ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu vào 

sản xuất và đời sống, phát huy vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng. Để làm 

tốt, Nhà trƣờng cần thực hiện các công việc sau: 

-  Đặt hàng sản phẩm nghiên cứu cho các nhóm tiềm năng, đề tài KHCN cấp cơ sở trở lên có 

gắn với công bố quốc tế. 

-  Tăng cƣờng hợp tác NCKH với các viện nghiên cứu, trƣờng đại học, nhóm nghiên cứu 

ngoài trƣờng; khuyến khích và hỗ trợ các công bố khoa học chung với các nhà khoa học ở nƣớc 

ngoài. 

-  Phối hợp với các viện nghiên cứu, các trƣờng đại học trong và ngoài nƣớc để tổ chức một 

số hoạt động, sự kiện KHCN (hội thảo, hội nghị, seminar chuyên đề, triển lãm, diễn đàn, trao đổi 

thông tin khoa học...). 

-  Các khoa, bộ môn trực thuộc phối hợp với các viện nghiên cứu, trƣờng đại học trong và 

ngoài nƣớc (dựa trên biên bản hợp tác với trƣờng) tổ chức hội thảo, hội nghị, seminar chuyên đề 

ở cấp khoa, bộ môn trực thuộc.  

-  Làm việc với các trung tâm chuyển giao công nghệ và địa phƣơng về kết quả đề tài có tính 

ứng dụng thực tiễn để chuyển giao công nghệ. 

-  Phát triển tập san khoa học từng bƣớc chuẩn bị phƣơng án phối hợp và cộng tác của các 

nhà khoa học thành lập Tạp chí Khoa học của Nhà trƣờng để công bố các kết quả NCKH. 
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5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Trên cơ sở phân tích và đánh giá, chúng tôi đã làm rõ: chất lƣợng hoạt động NCKH của 

nhà trƣờng ngày đƣợc nâng lên và mang lại một số hiệu quả bƣớc đầu trong việc nâng cao năng 

lực NCKH của GV, phục vụ tốt cho việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy và phục vụ cộng đồng. 

Tuy nhiên, hoạt động NCKH chƣa xứng tầm với tiềm năng của Trƣờng Đại Bạc Liêu, việc ứng 

dụng các kết quả NCKH còn hạn chế, việc tổ chức các hoạt động NCKH còn nhiều bất cập. 

5.2. K uyến n  ị 

Để Trƣờng Đại học Bạc Liêu làm tốt hơn nhiệm vụ NCKH góp phần nâng cao chất lƣợng 

đào tạo và phục vụ cộng đồng, chúng tôi khuyến nghị nhƣ sau: 

5.2.1. Đố  vớ       Tỉ     c Liêu 

-  Nâng thêm mức kinh phí NCKH hàng năm cho Trƣờng Đại học Bạc Liêu. 

-  Đầu tƣ phòng thí nghiệm chuyên sâu phục vụ cho NCKH thuộc lĩnh vực tiềm năng của 

Tỉnh đặt tại Trƣờng Đại học Bạc Liêu. 

5.2.2. Đố  vớ  T      Đ     c   c Liêu 

-  Cân đối và nâng mức kinh phí hoạt động NCKH hàng năm từ nguồn thu của Trƣờng. 

-  Làm tốt hơn nữa công tác đánh giá cán bộ dựa trên hoạt động NCKH. 

-  Đối với các GV có học hàm vị tiến sĩ trở lên nếu không hoàn thành nhiệm vụ NCKH hàng 

năm, Nhà trƣờng cần thu lại nguồn lƣơng khuyến khích hàng tháng. 
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VAI TRÒ CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG  

TRONG VIỆC THÖC ĐẨY LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ 

NÔNG SẢN CỦA ĐỊA PHƢƠNG VÀ KHU VỰC PHÍA BẮC 

TS. Phạm Thái Thủy
*
, TS. Phan Chí Nghĩa,  

TS. Vũ  uân Dƣơng, Nguyễn Cao Sơn, TS. Lƣu Thế Vinh 

Trường Đại học Hùng Vương 

Tóm tắt: 

Gần 20 năm thành lập, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đang từng bƣớc trở thành một trung 

tâm nghiên cứu khoa học hiện đại và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phục vụ sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh Phú Thọ và cả nƣớc. Giai đoạn 2015-2020, 

Nhà trƣờng đã triển khai thực hiện 436 đề tài KH&CN các cấp, trong đó có 04 đề tài/dự án 

cấp Nhà nƣớc, 02 đề tài/dự án cấp Bộ, 19 đề tài cấp Tỉnh,... Bên cạnh đó, Nhà trƣờng còn 

tích cực và chủ động tham gia nhiều hoạt động tƣ vấn các dự án liên kết phát triển chuỗi 

giá trị nông sản. Thông qua các hoạt động này, giảng viên của Nhà trƣờng có nhiều đóng 

góp công sức và trí tuệ góp phần thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong quá 

trình liên kết. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đƣa ra một số giải pháp nhằm tăng 

cƣờng vai trò của Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng trong việc thúc đẩy liên kết phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị nhằm giải quyết các vấn đề của địa phƣơng và vùng. 

Từ khóa:  

Chuỗi giá trị, Liên kết sản xuất, Đại học Hùng Vƣơng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trƣờng đại học địa phƣơng là các trƣờng đại học công lập thuộc quyền quản lý trực tiếp 

của chính quyền địa phƣơng (cấp Tỉnh/thành phố). Sứ mạng của các trƣờng đại học địa phƣơng 

chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng và vùng lân cận. Với định 

hƣớng phát triển theo hƣớng ứng dụng, nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội của các địa phƣơng, thời gian qua, các trƣờng đã thực hiện khá tốt sứ mạng của mình và 

đóng góp một phần không nhỏ trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho các địa 

phƣơng, cũng nhƣ phát huy vai trò của một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ 

thuật, công nghệ cho phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh. 

Vai trò của trƣờng đại học địa phƣơng đối với việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

(CGT) đƣợc thể hiện thông qua một số hoạt động nhƣ: đào tạo nhân lực có trình độ tay nghề cao 

tham gia vào quá trình sản xuất, cung cấp chuyên gia tham gia chia sẻ tri thức, tƣ vấn chính sách, 

cũng nhƣ tham gia sâu, trực tiếp vào các khâu của quá trình sản xuất; nghiên cứu, phát triển 

(R&D), chuyển giao quy trình kỹ thuật, khoa học công nghệ phục vụ sản xuất; tham gia tƣ vấn, 

triển khai dự án sản xuất, thƣơng mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển. Để thực hiện nhiệm 

vụ này, cũng nhƣ doanh nghiệp, các đại học có vai trò phổ biến nhằm tăng cƣờng nhận thức về 
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hợp tác với doanh nghiệp, thiết lập quan hệ và xây dựng chiến lƣợc hợp tác lâu dài với doanh 

nghiệp.  

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đang thực hiện 

sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực cho địa phƣơng và vùng, tiến hành chuyển giao công nghệ, 

thúc đẩy hợp tác quốc tế, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh 

Phú Thọ, vùng và quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong tình hình mới, Nhà 

trƣờng đã chủ động, tiên phong trong việc thúc đẩy quá trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ, 

gắn lý thuyết với thực tiễn thông qua việc tham gia các dự án, chƣơng trình tƣ vấn trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

Mục tiêu của bài viết là phản ánh đƣợc vai trò của Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng trong việc 

thúc đẩy liên kết phát triển các CGT nông sản của địa phƣơng và khu vực đặt trong bối cảnh tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi tƣ duy từ sản xuất nông nghiệp sang tƣ duy kinh tế 

nông nghiệp. Định hƣớng và các hàm ý chính sách góp phần thúc đẩy các hoạt động tƣ vấn của 

Nhà trƣờng. Số liệu về vai trò của hoạt động tƣ vấn các dự án liên kết đƣợc thu thập từ các 

trƣởng nhóm thực hiện dự án là cán bộ, giảng viên của Nhà trƣờng và phỏng vấn trực tiếp qua 

điện thoại với các chủ thể CGT ở địa phƣơng thông qua điện thoại. 

Đối tƣợng nghiên cứu của bài viết là hoạt động thúc đẩy liên kết phát triển của các trƣờng 

Đại học Hùng Vƣơng. Phạm vi về nội dung là Nghiên cứu về vai trò, thực trạng, cơ hội và thách 

thức của trƣờng Đại học Hùng Vƣơng trong hoạt thúc đẩy liên kết phát triển; Phạm vi về không 

gian: các tỉnh mà Nhà trƣờng đang triển khai dự án, tập trung tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái. 

Phạm vi về thời gian: Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập chủ yếu trong giai đoạn 2019-2021 bằng 

phƣơng pháp quan sát trực tiếp tại các mô hình mà Nhà trƣờng tƣ vấn và triển khai; Những 

phƣơng hƣớng và giải pháp đề xuất đến năm 2025. 

2. CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG SẢN 

2.1. Một số khái niệm 

Theo Micheal Porter (1985), CGT là chuỗi của một hệ thống các hoạt động thực hiện trong 

một doanh nghiệp thuộc một ngành cụ thể để sản xuất ra một sản phẩm nhất định. Các hoạt động 

này có thể bao gồm giai đoạn xây dựng khái niệm và thiết kế, quá trình mua vật tƣ đầu vào, sản 

xuất, tiếp thị và phân phối, cung cấp các dịch vụ đến ngƣời tiêu dùng cuối cùng nhƣ chăm sóc 

khách hàng, bảo hành sản phẩm... Sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động của chuỗi theo thứ tự và 

tại mỗi hoạt động sản xuất thu đƣợc một số giá trị nào đó, các giá trị này bổ sung, cấu thành nên 

giá trị cho sản phẩm cuối cùng. Chuỗi các hoạt động mang lại sản phẩm nhiều giá trị gia tăng 

hơn tổng giá trị gia tăng của các hoạt động cộng lại. Tất cả những hoạt động này tạo thành chuỗi 

kết nối nhà sản xuất với ngƣời tiêu dùng. 

Theo cách tiếp cận liên kết CGT (GTZ Eschborn, 2007) của Deutsche Gesellschaft fur 

Technische Zusammenarbeit thì CGT là một loạt các hoạt động kinh doanh (hay chức năng) có 

quan hệ với nhau, từ việc cung cấp các đầu vào cụ thể cho một sản phẩm nào đó, đến sơ chế, 

chuyển đổi, marketing đến việc cuối cùng là bán sản phẩm đó cho ngƣời tiêu dùng. Tham gia 

CGT là hàng loạt các doanh nghiệp thực hiện các chức năng, nghĩa là nhà sản xuất, nhà chế biến, 

nhà buôn bán và nhà phân phối một sản phẩm cụ thể nào đó. Các doanh nghiệp kết nối với nhau 

bằng một loạt các giao dịch kinh doanh trong đó sản phẩm đƣợc chuyển từ tay nhà sản xuất sơ 

chế đến tay ngƣời tiêu dùng cuối cùng. 
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Nhƣ vậy có thể hiểu: CGT trong sản xuất hàng hóa là quan hệ kinh tế khách quan của các 

chủ thể kinh tế tham gia vào chuỗi các hoạt động của quá trình sản xuất và phân phối, tiêu dùng 

của một loại hàng hóa nào đó trên thị trƣờng. CGT tạo ra liên kết giữa các doanh nghiệp thông 

qua làm việc cùng nhau trong CGT. Trong chuỗi giá trị, tất cả các khâu đều luôn phải tuân theo 

một tiêu chuẩn và luôn cần đƣợc cải tiến để có thể tăng khả năng cạnh tranh với các chuỗi khác. 

CGT thành công khi lợi nhuận tạo ra trong chuỗi đƣợc chia sẻ một cách hợp lý cho các bên tham 

gia. 

Khái niệm CGT nông nghiệp (tiếng Anh: Agricultural value chain) đƣợc sử dụng từ khi bắt 

đầu thiên niên kỷ mới, chủ yếu bởi những ngƣời làm trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp ở các 

nƣớc đang phát triển. Nó thƣờng đề cập đến toàn bộ chuỗi hàng hoá và dịch vụ cần thiết cho sản 

phẩm nông nghiệp để di chuyển từ nông trại đến khách hàng cuối cùng hay khách hàng đơn 

thuần.  

2.2. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản 

Tại Điều 3, Điều 4, Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, 

có nêu: “Hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi chung là 

liên kết) là việc thỏa thuận, tự nguyện cùng đầu tƣ, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

của các đối tƣợng tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2. 

Liên kết theo CGT sản phẩm nông nghiệp quy định tại Nghị định này là hình thức liên kết 

trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi từ cung ứng vật tƣ, dịch vụ đầu vào, sản xuất, sơ chế hoặc 

chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi chung là liên kết CGT)” (Điều 3). 

Trong đó có các hình thức liên kết nhƣ: “Liên kết từ cung ứng vật tƣ, dịch vụ đầu vào, tổ 

chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết 

cung ứng vật tƣ, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết tổ chức sản 

xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết cung ứng vật tƣ, dịch vụ đầu 

vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết tổ chức sản 

xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết cung ứng 

vật tƣ, dịch vụ đầu vào, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Liên kết sơ 

chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp” (Điều 4).  

Tóm lại, liên kết có thể đƣợc hiểu là một cơ chế hợp tác, nó phản ánh mối quan hệ về phân 

công lao động trong quá trình sản xuất giữa các vùng địa lí, các ngành, các đơn vị, thành phần 

kinh tế… Liên kết là sự hợp tác, phối hợp giữa các chủ thể trên cơ sở tự nguyện nhằm thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh theo hƣớng có lợi nhất. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản là sự 

hợp tác, phối hợp có tính chất lâu dài giữa ngƣời nông dân và doanh nghiệp chế biến nhằm nâng 

cao đƣợc sản lƣợng và chất lƣợng sản phẩm cung cấp cho doanh nghiệp chế biến, tạo ra giá trị 

gia tăng lớn nhất cho sản phẩm trƣớc khi đến tay ngƣời tiêu dùng cuối cùng. 

Vai trò và chức năng của các trƣờng Đại học/Viện nghiên cứu trong thúc đẩy liên kết phát 

triển theo CGT mô hình 4 Nhà, mô hình 5 Nhà (bổ sung thêm Ngân hàng) đƣợc khái quát qua 2 

sơ đồ dƣới đây: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91ang_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91ang_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n
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Vai trò của đại học địa phƣơng đƣợc thể hiện thông qua tuyên bố sứ mạng, mục tiêu, chức 

năng và nhiệm vụ của các trƣờng bao gồm:  

- Thứ nhất, trƣờng đại học địa phƣơng là trung tâm văn hóa, xã hội của địa phƣơng, gắn 

với cộng đồng địa phƣơng, mang lại lợi ích thiết thực cho địa phƣơng, mở ra cơ hội thụ hƣởng 

giáo dục đại học cho mọi ngƣời, là công cụ quan trọng trong quá trình đại chúng hóa tiến tới phổ 

cập giáo dục đại học;  

- Thứ hai, trƣờng đại học địa phƣơng luôn gắn liền với phát triển kinh tế -xã hội địa 

phƣơng. Trƣờng đào tạo, cập nhật nghề nghiệp theo nhu cầu chung và đặc thù của địa phƣơng, 

gắn chặt với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng và nhu cầu phát triển nhân lực của địa 

phƣơng. Đào tạo nhân lực thực hành có chất lƣợng phù hợp với cơ cấu lao động, sát với nhu cầu 

nhân lực của địa phƣơng và vùng phụ cận.  

- Thứ ba, trƣờng đại học địa phƣơng có vai trò quan trọng trong việc đào tạo lại đội ngũ 

nhân lực địa phƣơng (ngắn hạn và dài hạn). Đặc biệt quan trọng và có lợi thế hơn hẳn các thiết 

chế giáo dục khác trên địa bàn.  

- Thứ tư, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế địa 

phƣơng và vùng. 

Khung nghiên cứu vai trò của trƣờng đại học Hùng Vƣơng trong thúc đẩy các dự án liên 

kết phát triển theo CGT đƣợc nhóm tác giả sơ đồ hóa nhƣ sau: 
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Hình 1: Khung nghiên cứu hoạt  ộng tư vấn Trường Đại học Hùng Vương 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát về hoạt động khoa học công nghệ  của Trường Đại học Hùng Vương 

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2015-2020, Nhà trƣờng đã triển khai thực hiện 436 đề tài 

KH&CN các cấp, trong đó có 04 đề tài/dự án cấp Nhà nƣớc, 02 đề tài/dự án cấp Bộ, 19 đề tài 

cấp Tỉnh và 411 đề tài cấp cơ sở... Bên cạnh đó, Nhà trƣờng còn tích cực và chủ động tham gia 

nhiều hoạt động tƣ vấn các dự án liên kết phát triển CGT nông sản. 

Đến nay Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ tiên tiến của tỉnh Phú Thọ và cả  nƣớc. Nhiều năm qua, Nhà trƣờng đã 

làm tốt sứ mệnh nghiên cứu, tạo ra nhiều sản phẩm khoa học có chất lƣợng, tính ứng dụng thực 

tiễn cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, Nhà trƣờng 

tập trung vào những lĩnh vực nghiên cứu nhƣ Nông - Lâm - Ngƣ nghiệp, Văn hóa - Du lịch, Kỹ 

thuật Công nghệ... là thế mạnh đồng thời cũng là lợi thế trong phát triển kinh tế của các tỉnh 

vùng Trung du miền núi phía Bắc. Các đề tài, dự án đã đem lại nhiều kết quả khoa học và thực 

tiễn giúp quy hoạch, phát triển và khai thác tối đa những tiềm năng, thế mạnh s n có ở mỗi địa 

phƣơng, bƣớc đầu đã mang lại những giá trị về mặt kinh tế cho ngƣời dân và cộng đồng. 

3.2. Hoạt độn  tƣ vấn dịch vụ củ  Trƣờn  Đại học Hùn  Vƣơn  

Song song với việc triển khai các đề tài, dự án KH&CN các cấp, trong những năm qua, 

Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng rất quan tâm và tăng cƣờng mối quan hệ với địa phƣơng ở khu vực 

phía Bắc, tiếp cận với các chƣơng trình chuyển giao khoa học công nghệ và các hoạt động tƣ vấn 

dịch vụ. Đặc biệt là từ năm 2019 trở lại đây, các đơn vị của Nhà trƣờng (chủ đạo là Viện nghiên 

cứu ứng dụng và phát triển- INARD) đã tích cực mở rộng hoạt động tƣ vấn cho các địa phƣơng 

trong vùng (Xem bảng 1). 

Đội ngũ chuyên gia, 

giảng viên và cơ chế 

quản lý của Nhà trƣờng 

Hoạt động tƣ vấn 

của Trƣờng Đại 

học Hùng Vƣơng 

Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy học, nghiên 

cứu khoa học 

Tăng cƣờng liên kết 

giữa các bên liên quan 

trong các dự án CGT 

Thúc đẩy chuyển giao 

KHCN cho các địa 

phƣơng, vùng 

Tham gia các chƣơng 

trình, dự án phát triển 

KT-XH các nƣớc khác Chính sách phát triển 

của địa phƣơng trong 

phát triển CGT 

 

Thực hiện trách nhiệm 

xã hội của Nhà trƣờng 

với địa phƣơng 
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Bảng 1: T ng hợp các hoạt  ộng tư  ự án liên kết phát triển sản xuất  

theo CGT của Nhà trường giai  oạn 2019-2021 

TT Tên dự án 
Mô tả cụ thể (Địa điểm điểm triển khai,  

quy mô dự  n, đối tƣợng hƣởng lợi,…) 

1 

Phát triển sản xuất liên kết 

theo CGT gắn sản xuất với 

tiêu thụ cá Tầm thƣơng phẩm 

Văn Yên 

Xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; 

Quy mô: 5.000 con/năm; Tổng giá trị dự án: 1.092 triệu đồng 

Đối tƣợng hƣởng lợi: HTX nông nghiệp và du lịch Nà Hẩu  

(14 thành viên); và gián tiếp 20-30 lao động địa phƣơng 

2 

Phát triển sản xuất liên kết 

theo CGT gắn sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm Gà đồi Linh 

Môn xã Yên Bình 

Xã Linh Môn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; 

Quy mô: 12.000 con/năm; Tổng giá trị dự án: 4.537 triệu đồng; 

Đối tƣợng hƣởng lợi: 21 hộ dân chăn nuôi tại địa phƣơng 

3 

Phát triển sản xuất liên kết 

theo CGT gắn sản xuất lợn 

giống phục vụ tái đàn với tiêu 

thụ sản phẩm lợn thịt thƣơng 

phẩm huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái 

huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; 

Quy mô: 75 nái ông bà, 75 nái bố mẹ, 6 đực ông bà, 6 đực bố 

mẹ/năm (SL giống: 1562 con/lứa); Tổng giá trị dự án: 14.014 

triệu đồng 

Đối tƣợng hƣởng lợi: Công ty CP Nông nghiệp An Tâm; và 

gián tiếp 10-20 lao động địa phƣơng 

4 

Phát triển sản xuất liên kết theo 

CGT gắn sản xuất với tiêu thụ 

sản phẩm gà thịt an toàn sinh 

học xã Yên Bình, huyện Vĩnh 

Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc 

Xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc; 

Quy mô:  64.400 con/năm; Tổng giá trị dự án: 2.636 triệu đồng 

Đối tƣợng hƣởng lợi: HTX dịch vụ và chăn nuôi nông nghiệp 

Yên Bình (7 thành viên) 

5 

Phát triển sản xuất liên kết 

theo CGT gắn sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm rau an toàn 

tại xã Ngọc Thanh, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

Quy mô: 03 hecta/vụ; Tổng giá trị dự án: 1.357 triệu đồng 

Đối tƣợng hƣởng lợi: Hợp tác xã nông nghiệp Đại Lải (Địa chỉ: 

Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Hợp tác 

xã Rau sạch Tiên Phong (Địa chỉ: Thôn Cao Quang, xã Cao 

Minh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

6 

Phát triển sản xuất liên kết 

theo CGT gắn sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm bò thịt tại xã 

Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, 

tỉnh Vĩnh Phúc 

Xã Nguyệt Đức, huyện Vĩnh Tƣờng, tỉnh Vĩnh Phúc; 

Quy mô: 30 con/năm; Tổng giá trị dự án: 4.017 triệu đồng 

Đối tƣợng hƣởng lợi: HTX sản xuất và kinh doanh thực phẩm 

sạch An Lạc (10 thành viên). 

7 

Phát triển sản xuất liên kết 

theo CGT gắn sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm rau an toàn 

tại xã Thiện Kế, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

Quy mô: 3,5 hecta/vụ; Tổng giá trị dự án: 1.914 triệu đồng; Đối 

tƣợng hƣởng lợi: Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tâm Đức 

(Địa chỉ văn phòng: TDP Mậu Lâm, phƣờng Khai Quang, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Hợp tác xã Thƣơng mại Dịch 

vụ Rau an toàn 3 cây (Địa chỉ: Thị trấn 

Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) 

8 

Phát triển chăn nuôi lợn thịt 

quy mô vừa và lớn theo CGT 

gắn với tiêu thụ sản phẩm tại 

xã Yên Bình, huyện Yên Bình, 

Xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; 

Quy mô: 600 con lợn thịt/năm; Tổng giá trị dự án: 4.969 triệu 

đồng 
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TT Tên dự án 
Mô tả cụ thể (Địa điểm điểm triển khai,  

quy mô dự  n, đối tƣợng hƣởng lợi,…) 

tỉnh Yên Bái Đối tƣợng hƣởng lợi: HTX Ngọc Khánh (12 thành viên). 

9 

Phát triển chăn nuôi lợn thịt 

quy mô vừa và lớn theo chuỗi 

liên kết sản xuất gắn tiêu thụ 

sản phẩm tại xã Phú Thịnh, 

huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; 

Quy mô: 1000 con lợn thịt/năm; Tổng giá trị dự án: 16.475 triệu 

đồng 

Đối tƣợng hƣởng lợi: HTX Dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình xã 

Phú Thịnh (7 thành viên). 

10 

Phát triển chăn nuôi lợn thịt 

quy mô vừa và lớn theo chuỗi 

liên kết sản xuất gắn tiêu thụ 

sản phẩm tại xã Đại Đồng, 

huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

Xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; 

Quy mô: 1000 con lợn thịt/năm; Tổng giá trị dự án: 16.475 triệu 

đồng 

Đối tƣợng hƣởng lợi: HTX Dịch vụ nông nghiệp Hƣơng Lý xã 

Đại Đồng (7 thành viên). 

Nguồn: T ng hợp của nhóm tác giả, tháng 2/2022 

Qua quá trình triển khai, kết quả và hiệu quả các dự án tƣ vấn liên kết phát triển sản xuất 

theo CGT mà Nhà trƣờng tham gia đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế của 

địa phƣơng. Phần lớn các sản phẩm đƣợc tiêu thụ tốt trên thị trƣờng (gà, cá tầm, thịt lợn), thu 

nhập ngƣời dân (ngƣời chăn nuôi) tăng lên đáng kể. Thông qua các hoạt động này uy tín của Nhà 

trƣờng tăng lên, hỗ trợ thêm công tác tuyển sinh các ngành kinh tế và nông lâm nghiệp,… 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai từ góc độ tiếp cận của Nhà khoa học, chuyên gia tƣ 

vấn, nhóm tác giả tiến hành quan sát trực tiếp và đánh giá những khó khăn trong quá trình tham 

gia tƣ vấn các dự án tƣ vấn liên kết (Xem Bảng 2) 

Bảng 2: Đ nh gi  những  hó  hăn trong qu  trình triển khai  

các dự  n tư vấn liên kết phát triển sản xuất theo CGT 

TT Khó khăn Mô tả cụ thể 

1 Các văn bản hƣớng dẫn thực hiện 

khác nhau giữa các địa phƣơng 

Nghị định 98 chƣa có hƣớng dẫn; Hệ thống văn bản triển 

khai của địa phƣơng đôi khi còn chồng chéo,… 

2 Quy mô tối thiểu đƣợc hỗ trợ cho 

dự án liên kết ở một số địa 

phƣơng còn cao 

Mặt hàng rau củ, Vĩnh Phúc hỗ trợ dự án liên kết sản xuất, 

thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm có quy mô từ 3 ha trở 

lên, Phú Thọ lại hỗ trợ từ 5 ha trở lên. 

3 Chủ trƣơng hỗ trợ sau đầu tƣ 

khiến cho các đơn vị nhận hỗ trợ 

dè dặt trong đầu tƣ 

Một số tỉnh yêu cầu phần đối ứng của các chu kỳ liên kết 

phải hoàn thiện chứng từ hồ sơ nhƣ chu kỳ hỗ trợ, gây khó 

khăn cho đơn vị chủ trì. 

6 Thông tin về hỗ trợ của nghị định 

98 chƣa đến đƣợc các đơn vị 

Nhiều tỉnh các thông tin về NĐ 98, các hƣớng dẫn liên sở 

chậm đến với HTX, doanh nghiệp và ngƣời dân. 

7 Năng lực của các HTX còn hạn 

chế, đặc biệt là khâu quản lý và hồ 

sơ thủ tục thanh quyết toán. 

Đa số các HTX còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn, 

thiếu nghiệp vụ kế toán … 

Nguồn: T ng hợp của nhóm tác giả, tháng 2/2022 
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3.3.  Địn   ƣớng và những triển vọng hoạt động mở rộng các dự  n tƣ vấn  

của Trƣờn  Đại học Hùn  Vƣơn  

Từ những thành công bƣớc đầu trong hoạt động tƣ vấn dự án liên kết phát triển CGT nông 

sản, trên cơ sở thực tế và đòi hỏi khách quan của các địa phƣơng trong khu vực phía Bắc, nhóm 

tác giả đề xuất và dự kiến định hƣớng các dự án tƣ vấn của Nhà trƣờng tới năm 2025, tập trung 

vào hƣớng sau: 

-  Thứ nhất, Nhà trƣờng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngƣời dân, HTX, doanh 

nghiệp hiểu rõ hơn về CGT, từ đó thấy đƣợc ý nghĩa, lợi ích khi tham gia vào mô hình liên kết 

chuỗi ngay cả khi không có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nƣớc; 

-  Thứ hai, Nhà trƣờng cần tập trung vào định hƣớng hỗ trợ và tƣ vấn các doanh 

nghiệp/HTX/ địa phƣơng đẩy mạnh việc xây dựng thƣơng hiệu nông sản trong quá trình phát 

triển CGT bằng cơ chế, chính sách và kinh phí hỗ trợ. 

-  Thứ ba, Nhà trƣờng cần tăng cƣờng bố trí cán bộ chuyên môn thƣờng xuyên theo dõi, hỗ 

trợ thực hiện liên kết; ban hành các hƣớng dẫn chi tiết, cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh 

quyết toán (các hạng mục nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc và các hạng mục kinh phí đối ứng 

của các bên tham gia liên kết). Khi lực lƣợng đủ sẽ tiến hành các dịch vụ tập huấn, đào tạo triển 

khai cho các địa phƣơng. 

-  Thứ tư, Nhà trƣờng cần gắn các hoạt động tƣ vấn nhiều với các chƣơng trình phát triển 

KT-XH của các tỉnh, huyện (tƣ vấn xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, tƣ vấn phát triển 

CGT gắn với sản phẩm OCOP, tƣ vấn phát triển du lịch gắn với nông nghiệp,…); 

-  Thứ năm, Nhà trƣờng cung cấp và phát triển các dịch vụ khác (tƣ vấn pháp luật kinh tế, 

quản trị doanh nghiệp, quảng bá, tổ chức tour du lịch cho sinh viên quốc tế và các sinh viên các 

trƣờng Đại học trong nƣớc). 

-  Thứ sáu, Nhà trƣờng tƣ vấn phát triển kinh tế-xã hội các địa phƣơng; tƣ vấn quản trị hợp 

tác xã, phát triển chuỗi giá trị và các sản phẩm OCOP (khoảng 7 chƣơng trình/năm),… 

-  Thứ bảy, Nhà trƣờng tƣ vấn, chuyển giao công nghệ cho các địa phƣơng và nghiên cứu 

phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp. 

4. KẾT LUẬN 

Trong những năm gần đây, các trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã có nhiều hoạt động góp 

phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các địa phƣơng, vùng và cả nƣớc. Đặc 

biệt, Nhà trƣờng có đóng góp rất lớn cho việc thúc đẩy liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông 

sản ở các tỉnh khu vực phía Bắc thông qua hoạt động tƣ vấn. Qua các hoạt động này, giảng viên 

Nhà trƣờng có cơ hội chia sẻ và chuyển giao kiến thức, cập nhật thông tin văn bản chính sách,… 

và chuyển giao cho các tác nhân trong chuỗi liên kết, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh của 

Nhà trƣờng trong khu vực. 

Để tiếp tục khẳng định vai trò của các trƣờng Đại học Hùng Vƣơng trong hoạt động tƣ vấn 

trong giai đoạn 2022-2025, Nhà trƣờng đã xác định một số định hƣớng lớn nhƣ sau: Tƣ vấn các 

doanh nghiệp/HTX/ địa phƣơng đẩy mạnh việc xây dựng thƣơng hiệu nông sản trong quá trình 

phát triển CGT; tƣ vấn các chƣơng trình phát triển KT-XH của các tỉnh, huyện (tƣ vấn xây dựng 

quy hoạch, kế hoạch dài hạn, tƣ vấn phát triển CGT gắn với sản phẩm OCOP, tƣ vấn phát triển 

du lịch gắn với nông nghiệp; Tƣ vấn và phát triển các dịch vụ khác (tƣ vấn pháp luật kinh tế, 
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quản trị doanh nghiệp; Tƣ vấn phát triển kinh tế-xã hội các địa phƣơng; tƣ vấn quản trị hợp tác 

xã; Tƣ vấn, chuyển giao công nghệ cho các địa phƣơng và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 

đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp. 

Tầm nhìn 2030, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng là trƣờng Đại học đa ngành, đa lĩnh vực đào 

tạo theo định hƣớng ứng dụng có uy tín, chất lƣợng cao trong khu vực; ngƣời học sau khi tốt 

nghiệp có đủ năng lực làm việc trong môi trƣờng quốc tế. Chính bởi vậy, Nhà trƣờng cần tiếp tục 

khẳng định và nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học trong nƣớc và khu vực; 

tăng cƣờng chất lƣợng đội ngũ giảng viên và chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

hoạt động tƣ vấn; Xây dựng cơ chế liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức/cá nhân để thực 

hiện tốt trách nhiệm xã hội của một trƣờng Đại học địa phƣơng, từ đó góp phần phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ, vùng và đất nƣớc. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHCN NHẰM NÂNG CAO  

CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 

                               TS. Tô Văn Sông  

Trường Đại học Hải Dương 

Tóm tắt :  

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cho ngành giáo dục là 

“Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao, 

trọng tâm là hiện đại hóa giáo dục, nâng cao chất lƣợng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát 

triển trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ và hội nhập quốc tế sâu rộng” 

[1] nhiệm vụ đó đang đặt ra yêu cầu cho mỗi cơ sở đào tạo phải trả lời đƣợc các câu hỏi: 

Làm thế nào để sản phẩm đào tạo của mình phù hợp với yêu cầu của thị trƣờng? Làm thế 

nào để sinh viên, học viên sau khi ra trƣờng có thể thích ứng với sự biến đổi nhanh của 

khoa học công nghệ? Làm thế nào để nhà trƣờng có các nguồn vốn cho đầu tƣ phát triển 

khoa học công nghệ? Để trả lời đƣợc các câu hỏi trên bắt buộc các trƣờng đại học phải 

thay đổi lại tƣ duy đào tạo, từ việc thiết kế chƣơng trình, thay đổi phƣơng pháp dạy và học 

cho phù hợp đến việc đầu tƣ công nghệ, thiết bị hiện đại, tăng cƣờng công tác NCKH phục 

vụ cho công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, đây là bài toán khó đối với 

các trƣờng đại học địa phƣơng. Các trƣờng đại học địa phƣơng vốn đã có nhiều khó khăn 

trong công tác tuyển sinh, khó khăn về nguồn đầu tƣ thì việc huy động vốn đầu tƣ cho 

khoa học công nghệ để giảng viên và ngƣời học theo kịp với tốc độ phát triển của khoa học 

và công nghệ là một trong những vấn đề nan giải của lãnh đạo các trƣờng. Bài viết này tập 

trung vào việc đề xuất hƣớng giải quyết những khó khăn trong việc phát triển KHCN phục 

vụ công tác đào tạo thời kỳ cách mạng số hiện nay của các trƣờng đại học địa phƣơng qua 

nghiên cứu thực tiễn tại Trƣờng Đại học Hải Dƣơng. 

Từ   ó :  

Khoa học - Công nghệ, Nhà trƣờng, Đào tạo, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng, Giải pháp 

1. Đặt vấn đề  

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, bên cạnh việc định hƣớng 

giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2030 là: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy 

nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tƣ vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm 

năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trƣởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vƣợt lên ở một 

số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”[2], Đại hội cũng xác định rõ một trong 3 khâu đột phá 

phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, là “Phát triển nguồn 

nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lƣợng cao; ƣu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác 

lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ, 
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toàn diện, cơ bản về chất lƣợng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ 

nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh KHCN, đổi mới sáng 

tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức 

mạnh con ngƣời Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc” [3]. 

Để thực hiện mục tiêu đó, hiện nay ngành giáo dục nói chung và các trƣờng đại học nói 

riêng đang từng bƣớc đổi mới, từ chƣơng trình đào tạo đến phƣơng thức quản trị nhà trƣờng theo 

hƣớng hiện đại, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trƣớc xã hội. Mỗi trƣờng có những bƣớc đi riêng trên 

cơ sở sáng tạo, khơi dậy các tiềm năng s n có của địa phƣơng, đơn vị để phát triển. Tuy nhiên, 

xu hƣớng tự chủ đại học hiện nay cũng đang đặt ra những thách thức cho các trƣờng trong việc 

phát huy các tiềm năng để tìm ra hƣớng phát triển riêng của mình. Một trong những hƣớng phát 

triển chung của các trƣờng đại học địa phƣơng là: Phát triển khoa học công nghệ gắn với yêu cầu 

thực tiễn của địa phƣơng. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN (KHCN) của các trƣờng, các 

trung tâm nghiên cứu thuộc trƣờng, trên cơ sở đó, có các giải pháp đầu tƣ, tăng cƣờng tiềm lực, 

phát huy tính sáng tạo của đội ngũ giảng viên, đồng thời huy động đƣợc sự đầu tƣ của toàn xã 

hội cho sự phát triển của KHCN là vấn đề hết sức cần thiết. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Thực trạng nghiên cứu và phát triển KHCN tại Trƣờn  Đại học Hải Dƣơn  

Trƣờng Đại học Hải Dƣơng là trƣờng đại học công lập đa cấp, đa ngành, hình thành từ sự 

phát triển, nâng cấp Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng, Trƣờng đặt dƣới sự quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng. Trƣớc xu thế thay đổi của giáo dục nói chung và giáo dục 

đại học nói riêng, Trƣờng Đại học Hải Dƣơng đang có sự thay đổi cơ bản trong chiến lƣợc đào 

tạo để thích ứng với sự thay đổi của thị trƣờng lao động và nhu cầu xã hội để tồn tại và phát 

triển. Bên cạnh những thay đổi về công tác đào tạo, gắn bó chặt chẽ, thực hiện các mối liên hệ 

đan xen, đa chiều với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, công ty, đơn 

vị sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp… trên địa bàn tỉnh để cùng thực hiện nhiệm vụ kinh 

tế, chính trị của tỉnh, linh hoạt trong cách tổ chức, cơ chế phục vụ cộng đồng thì việc phát triển 

KHCN vừa là giải pháp vừa nguồn lực để phát triển. Tuy nhiên, ở Trƣờng Đại học Hải Dƣơng, 

vấn đề này vẫn chƣa đƣợc đầu tƣ thực sự và tìm ra hƣớng đi hiệu quả. Bài viết tập trung vào 

những hạn chế cần khắc phục hiện nay, đó là: 

Thứ nhất, Nhà trƣờng đã thành lập các trung tâm nghiên cứu các lĩnh vực theo các chuyên 

ngành đào tạo. Mô hình này thành lập nhằm hƣớng tới giao quyền tự chủ cho các trung tâm, thúc 

đẩy tính năng động, sáng tạo của cán bộ trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Sau khi 

thành lập, các trung tâm nghiên cứu thuộc nhà trƣờng đƣợc bao cấp một thời gian để chuyển 

sang phƣơng thức hoạt động mới nhƣ cơ chế hoạt động doanh nghiệp. Chính sự bao cấp này đã 

tạo ra một sức ỳ lớn trong cán bộ của các trung tâm, cán bộ của các trung tâm phần lớn trông chờ 

vào sự hỗ trợ của nhà trƣờng, chƣa tự mình tìm ra hƣớng liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, giảng 

dạy và sản xuất để tự chủ. Mặt khác do thiếu nguồn đầu tƣ nên việc đầu tƣ các trang thiết bị còn 

thiếu và chƣa đồng bộ chủ yếu trông chờ vào sự bao cấp thiết bị phục vụ nghiên cứu của Nhà 

trƣờng. 

Cơ chế chính sách và các văn bản điều chỉnh của nhà trƣờng nhằm tạo môi trƣờng cho các 

trung tâm nghiên cứu KHCN vẫn còn thiếu và chƣa đồng bộ. Các trung tâm chƣa theo kịp với sự 
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thay đổi của thị trƣờng công nghệ, để thƣơng mại hoá các sản phẩm nghiên cứu của mình, mà 

chủ yếu nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy. 

Thứ hai, hoạt động nghiên cứu KHCN của giảng viên chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, mặc 

dù đây là 1 trong 2 nhiệm vụ chính của giảng viên đại học. Việc đánh giá nhiệm vụ NCKH của 

giảng viên mới chỉ dừng ở việc hoàn thành các đề tài cấp cơ sở, những đề tài này chƣa đƣợc 

đánh giá một cách khoa học về mặt chất lƣợng và hiệu quả, hoặc đƣợc đánh giá thông qua kết 

quả bài báo đƣợc đăng tải trên các tạp chí. 

Thứ ba, số lƣợng các đề tài khoa học nhiều nhƣng chủ yếu nghiên cứu phục vụ cho công 

tác giảng dạy, giảng viên nghiên cứu để hoàn thành nghĩa vụ: Năm học 2019 – 2020 có 132 đề 

tài NCKH cấp cơ sở, các đề tài tập trung vào phục vụ công tác giảng dạy; Năm học 2020 – 2021 

có 108 đề tài NCKH cấp cơ sở, có 2 đề tài cấp tỉnh, 01 giải ba sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Các 

hoạt động KHCN và chuyển giao công nghệ của Trƣờng đóng góp vào thu nhập bình quân rất 

thấp, gần nhƣ không có. 

Thứ tư, Trong việc tổ chức lựa chọn chiến lƣợc KHCN, xây dựng chính sách KHCN, xây 

dựng cơ chế tổ chức mới chỉ chú trọng đến thiết bị kỹ thuật, nguồn lực mà chƣa thực sự quan 

tâm đến tổ chức quản lý. Dẫn đến còn nhiều vƣớng mắc trong việc triển khai và thực hiện các 

công trình khoa học. 

Thứ năm, Nhà trƣờng đã triển khai thực hiện việc liên kết và chuyển giao công nghệ với 

các doanh nghiệp nhƣ nhƣ Tập đoàn An Phát Holdings, ký kết hợp tác với Tổ chức Good People 

International của Hàn Quốc, Trƣờng Đại học Kookji (Hàn Quốc), Công ty cổ phần kinh doanh 

Kiyokawa… nhằm từng bƣớc thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực. 

Song nội dung hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ của Nhà trƣờng vẫn đang ở những 

bƣớc đi đầu tiên, chƣa có nhiều thành tựu, cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu, phát triển. 

2.2. Đề xuất một số giải p  p để phát triển KHCN 

2.2.1. Xây dựng l i cơ chế chính sách đ  phát tri n KHCN 

Trƣờng Đại học Hải Dƣơng cần xây dựng lại cơ chế chính sách đối với công tác NCKH, 

thực hiện nghiêm túc Luật khoa học công nghệ 2018, Nghị định 54/2016/NĐ-CP về Quy định cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KHCN công lập. Hiện nay, các trung tâm vẫn 

còn lúng túng trong việc thực hiện chuyển giao công nghệ, lúng túng trong việc tự hạch toán. 

Bên cạnh đó, trong những năm qua, nguồn chi cho công tác NCKH chƣa sử dụng hết, cần xem 

xét, chỉnh sửa bổ sung các khoản chi cho công tác NCKH, xem xét kinh phí hỗ trợ cho các đề tài 

khoa học có giá trị. Khi công tác NCKH đƣợc quan tâm, khi quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

đƣợc đề cao, khi điều kiện làm việc, điều kiện thu nhập tốt hơn, cán bộ giảng viên, nghiên cứu 

viên sẽ sáng tạo và cống hiến nhiều hơn, làm ra nhiều sản phẩm khoa học có giá trị đóng góp cho 

sự phát triển của nhà trƣờng, tạo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu tự chủ đại học. 

2.2.2. Tă   c  ng sự liên kết Nhà     ng và doanh nghi p trong xây dựng c  ơ   

trình đà  t o và phát tri n KHCN 

 Thời điểm năm 2020, Hải Dƣơng có trên 11 khu công nghiệp và theo quy hoạch phát triển 

các KCN, tỉnh Hải Dƣơng có 21 KCN với tổng diện tích hơn 3.684 ha, tập trung tại TP Hải 

Dƣơng, thị xã Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Gia Lộc, Nam Sách, Thanh Hà... 

Giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Hải Dƣơng phấn đấu lập quy hoạch và kêu gọi đầu tƣ hạ tầng từ 3 - 5 
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khu công nghiệp, 10 đến 15 cụm công nghiệp mới với diện tích khoảng 2000 ha [4]. Trƣớc xu 

thế phát triển nhanh của KHCN và yêu cầu của hội nhập, các doanh nghiệp (DN) đang phải đẩy 

nhanh tiến độ đổi mới công nghệ nhƣ: công nghệ sản xuất, công nghệ quản lý, công nghệ điều 

hành, tìm ra các yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm. Đổi mới công nghệ 

gắn với nó là vấn đề nguồn nhân lực có chất lƣợng cao. Để đáp ứng yêu cầu đó, một giải pháp 

quan trọng là gắn kết các trƣờng đại học với các cơ sở nghiên cứu KHCN trên địa bàn với các 

DN vào đời sống, sản xuất kinh doanh. Để thực hiện giải pháp này cần có sự phối hợp từ cả hai 

phía Nhà trƣờng và DN. Cần tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo giữa 2 bên về các vấn đề liên 

quan tới đào tạo và KHCN. Các trƣờng cần chủ động tìm đến các DN để phát hiện các nhu cầu 

của DN, đi vào giải quyết những vấn đề KHCN đáp ứng nhu cầu đó. Doanh nghiệp cần hiểu rõ 

yêu cầu của mình đối với lao động để tham gia thiết kế chƣơng trình với Nhà trƣờng. Doanh 

nghiệp cung cấp thông tin để Nhà trƣờng nắm đƣợc nhu cầu của thị trƣờng lao động cũng nhƣ 

của doanh nghiệp để rà soát và điều chỉnh chƣơng trình đào tạo. Doanh nghiệp cần tham gia 

đánh giá chƣơng trƣơng trình đào tạo của Nhà trƣờng và có ý kiến phản biện về chƣơng trình đào 

tạo để Nhà trƣờng điều chỉnh cho phù hợp. Hoạt động đào tạo của Nhà trƣờng phải luôn hƣớng 

tới nhu cầu doanh nghiệp. Nhà trƣờng phải cam kết đảm bảo cung cấp nhân lực đáp ứng đúng 

nhu cầu của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp hợp tác với Nhà trƣờng cũng là nhu cầu thiết 

thực của chính doanh nghiệp, là cơ sở cho mối liên kết này vừa có tính tất yếu, vừa có tính khả 

thi cao trong việc đáp ứng lao động cho doanh nghiệp. Nhà trƣờng có thể thực hiện liên kết về tài 

chính và cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân trực tiếp tham gia giảng dạy để 

cung cấp thêm kiến thức thực tiễn cho sinh viên.  Không chỉ liên kết trong đào tạo, mà quan 

trọng hơn là phát triển khoa học và chuyển giao công nghệ. Thực tế doanh nghiệp rất cần có 

những thay đổi trong quản lý cũng nhƣ công nghệ mới, nhƣng chƣa tìm đƣợc các đối tác để thực 

hiện, việc liên kết sẽ góp phần giải quyết đƣợc khó khăn này. Giải pháp này vừa giúp nâng cao 

năng lực nghiên cứu của giảng viên trong nhà trƣờng vừa đẩy mạnh sản xuất doanh nghiệp theo 

hƣớng cải tiến theo nhu cầu. Hiện nay khi nguồn nhân lực trí tuệ đã trở thành lực lƣợng sản xuất 

trực tiếp và là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thì việc triển khai và kết 

hợp chặt chẽ giữa Nhà trƣờng và DN về NCKH là một xu thế, một giải pháp  tích cực của nền 

giáo dục năng động, sáng tạo. DN sẽ sớm tiếp nhận những thông tin về KHCN và có thể đặt 

hàng các đề tài NCKH có chất lƣợng và thiết thực từ nhà trƣờng nhằm cải tiến, nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm của DN. Tiềm lực của các trƣờng đại học là có một đội ngũ trí thức đƣợc đào 

tạo một cách bài bản, có đủ năng lực để tiếp nhận chuyển giao những công nghệ mới tiên tiến, từ 

đó triển khai áp dụng, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Việc liên kết này, có lợi cho cả hai phía: DN 

đƣợc lợi về mặt tiết kiệm thời gian và tận dụng đƣợc nguồn lực bên ngoài, còn nhà trƣờng đƣợc 

nhanh chóng tiếp cận các công nghệ mới dựa vào nguồn lực từ DN để điều chỉnh nội dung giảng 

dạy của mình. 

2.2.3. Tă   c  ng mối quan h  mật thiết giữa Nhà     ng với các Sở, ban ngành  

trong tỉnh 

Thông qua các mối quan hệ này, Nhà trƣờng phát huy những lợi thế của mình trong việc 

thực hiện các nhu cầu của tỉnh. Đặc biệt cần tạo mối quan hệ mật thiết với Sở Khoa học và Công 

nghệ của tỉnh để thực hiện nghiên cứu chính sách đẩy nhanh quá trình đổi mới khoa học công 

nghệ theo yêu cầu của tỉnh (căn cứ vào mục tiêu phát triển đã đƣợc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua). Bên cạnh đó việc tăng cƣờng mối quan hệ này là cơ sở 

để Nhà trƣờng có thể  liên kết NCKH với các đơn vị khác trên địa bàn và khu vực. Tăng cƣờng 
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phối hợp với các Sở, Ban, Ngành để tổ chức các buổi Hội thảo khoa học, các lớp đào tạo phục vụ 

cho yêu cầu phát triển nguồn nhân lực theo các lĩnh vực.  

2.2.4. Tă   c  ng đ u     cho công tác đà  t o, nâng cao trình đ  của gi ng viên, 

nghiên c u viên. 

Để phát triển KHCN cần phải có một đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên có đủ 

năng lực trình độ. Nhà trƣờng cần phải xây dựng cho mình một đội ngũ giảng viên, nghiên cứu 

viên đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển KHCN, mạnh dạn đƣa cán bộ giỏi ra nƣớc ngoài học tập, 

tìm hiểu công nghệ, chuyển giao về trƣờng, có chính sách thu hút chuyên gia nƣớc ngoài, đặc 

biệt là ngƣời Việt Nam định cƣ tại nƣớc ngoài tham gia các hoạt động phát triển KHCN của 

trƣờng và tham gia thành viên Hội đồng khoa học đào tạo của Trƣờng. Cán bộ, giảng viên, 

nghiên cứu viên phải là những cán bộ tâm huyết, đam mê trong NCKH, tƣ duy năng động để có 

thể tƣ vấn, hiến kế cho các cấp lãnh đạo trung tâm nghiên cứu của mình có những quyết định 

nhanh chóng, đúng đắn và kịp thời nhằm tháo gỡ những vƣớng mắc, rào cản để KHCN trở thành 

động lực phát triển của Nhà trƣờng, của địa phƣơng.  

2.2.5. Tă   c  ng đ u    cho công tác NCKH của sinh viên 

Khi Nhà trƣờng thúc đẩy đƣợc NCKH trong sinh viên, sinh viên sau khi ra trƣờng sẽ là 

những nhà khoa học đi đầu trong phát triển KHCN ở các đơn vị và địa phƣơng, đây cũng chính 

là cầu nối giữa Nhà trƣờng với các doanh nghiệp, đơn vị trong tƣơng lai. Nhà trƣờng cần lựa 

chọn các cán bộ, giảng viên đầu ngành, thành lập các nhóm nghiên cứu theo các chuyên ngành 

hẹp để hƣớng dẫn sinh viên NCKH, hƣớng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh. Ƣu tiên xét 

duyệt đề tài cấp cơ sở cho các ngành có thành lập nhóm nghiên cứu, có chế tài thƣởng phạt cho 

các nhóm thực hiện đề tài, khuyến khích các nhóm nghiên cứu tham gia Hội thảo khoa học… 

3. KẾT LUẬN 

Trên đây là một số đề xuất để phát triển KHCN của các trƣờng đại học địa phƣơng qua 

việc nghiên cứu thực trạng công tác NCKH và chuyển giao công nghệ tại Trƣờng Đại học Hải 

Dƣơng. Bài viết nhằm đề xuất trao đổi với các nhà quản lý, các nhà khoa học và lãnh đạo các 

trƣờng với mục đích tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và chính sách, đi đôi với việc thực hiện các 

giải pháp nhằm khuyến khích và tạo động lực cho đội ngũ cán bộ KHCN phấn đấu vƣơn lên giải 

đáp tốt nhất những yêu cầu bức thiết, mới mẽ của cuộc sống đặt ra, làm cho khoa học thực sự là 

động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Nhà trƣờng với mục tiêu tìm ra hƣớng đi 

mới cho các trƣờng đại học địa phƣơng trong giai đoạn hiện nay. 
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NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƢƠNG:  

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦATRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG 

TS. Ngô Thế Long, TS. Đỗ Tùng,  

ThS. Trần Anh Tuấn, ThS. Cù Văn Đông 

Trường Đại học Hùng Vương 

Tóm tắt:  

Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng là trƣờng đại học công lập đa ngành, xây dựng và hoạt động 

theo định hƣớng ứng dụng. Giai đoạn 2017-2021, Nhà trƣờng đã triển khai mạnh mẽ các 

giải pháp có tính trọng tâm cho hoạt động khoa học và công nghệ, và đã có những đóng 

góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của không chỉ riêng Phú Thọ mà cả các 

tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc, từng bƣớc khẳng định đƣợc uy tín, thƣơng hiệu. 

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, và khi cơ chế tự chủ đại học đang dần trở thành xu thế tất yếu, Nhà trƣờng cần có các 

giải pháp kịp thời để thích ứng và phát triển. Các giải pháp cần đƣợc quan tâm có chiều sâu 

nhƣ: Hoàn thiện cơ chế chính sách, hoạt động của các nhóm nghiên cứu, tăng cƣờng tiềm 

lực đội ngũ nghiên cứu khoa học, đầu tƣ cơ sở vật chất, công tác thông tin khoa học, tăng 

cƣờng tính tự chủ của các đơn vị, và đẩy mạnh hợp tác trong nƣớc và quốc tế về khoa học 

và công nghệ. 

Từ khóa:  

Đại học Hùng Vƣơng, địa phƣơng, giải pháp, nghiên cứu khoa học. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng thành lập năm 2003 trên cơ sở của Trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống 60 năm. Nhà trƣờng có sứ mạng là trƣờng đại học công 

lập đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao theo định hƣớng ứng dụng; là trung tâm 

nghiên cứu khoa học hiện đại và chuyển giao công nghệ tiên tiến, phục vụ sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh Phú Thọ và cả nƣớc. Ngay từ ngày đầu nâng cấp lên đại học, 

Nhà trƣờng đã xác định việc phát triển đội ngũ chất lƣợng cao, cùng với hệ thống cơ sở vật chất 

đồng bộ và hiện đại là then chốt để phát triển. Hiện tại, Nhà trƣờng có hơn 400 cán bộ, giảng 

viên, trong đó có 1 Giáo sƣ, 13 Phó giáo sƣ và 68 Tiến sĩ, 255 Thạc sĩ và gần 50 Nghiên cứu sinh 

đang học tập trong nƣớc và nƣớc ngoài. Về tổ chức bộ máy, Nhà trƣờng có 9 Khoa, 06 Phòng, 

06 Trung tâm, 01 Viện nghiên cứu và 01 Trạm. Nhà trƣờng đào tạo 38 ngành Đại học và 08 

ngành Sau Đại học với quy mô gần 9.000 học viên, sinh viên [1]. 

Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã xây dựng và hoạt động theo định hƣớng ứng dụng, nhằm 

phục vụ tốt nhất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận. Nhà 

trƣờng đã và đang thực hiện tốt sứ mạng của mình, đóng góp một phần không nhỏ trong việc đào 
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tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho các tỉnh, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, khoa học - 

công nghệ cho địa phƣơng [2]. 

Giai đoạn đầu mới thành lập, nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động khoa học và công nghệ 

(KH&CN) là phục vụ sự nghiệp đào tạo của Trƣờng. Trong giai đoạn 5 năm gần đây (2017-

2021), Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao 

chất lƣợng của hoạt động KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phƣơng, nâng 

cao vị thế và uy tín của Nhà trƣờng, trong đó có một số giải pháp trọng tâm nhƣ: (1) Ban hành và 

thực hiện các chiến lƣợc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về hoạt động KH&CN. Định kỳ có tổng 

kết, phân tích ƣu nhƣợc điểm và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo; (2) Giảm số lƣợng đề tài/dự án 

cấp Cơ sở, tăng kinh phí thực hiện cho mỗi nhiệm vụ để đạt đƣợc sản phẩm khoa học / ứng dụng 

cuối cùng; (3) Chú trọng thực hiện có chất lƣợng các nhiệm vụ cấp Tỉnh/Bộ/Nhà nƣớc để tăng 

nguồn thu và uy tín của Nhà trƣờng; (4) Có chính sách khen thƣởng mạnh mẽ các bài báo đăng 

trên tạp chí khoa học trong nƣớc và quốc tế có uy tín, do đó số lƣợng công bố tăng mạnh so với 

giai đoạn trƣớc; (5) Tổ chức nhiều Hội thảo Quốc gia, Quốc tế, thu hút sự tham gia của của đông 

đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc; (6) Cải thiện mạnh mẽ về chất lƣợng 

và hình thức của Tạp chí KH&CN theo hƣớng tiếp cận Quốc gia và Quốc tế; (7) Xây dựng các 

nhóm nghiên cứu chuyên ngành để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có chất lƣợng [3]. 

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động KH&CN của Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng 

giai đoạn 2017-2021 sau khi thực hiện các chiến lƣợc ngắn hạn, trung hạn và đồng bộ các giải 

pháp trọng tâm, từ đó làm cơ sở để đề xuất các định hƣớng và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. 

2. T ực trạn   oạt độn  KH&CN  i i đoạn 2017-2021 

* Giai đoạn 2017-2021, hoạt động KH&CN của Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đƣợc triển 

khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp đổi mới, đã đạt đƣợc nhiều thành tựu nổi bật, góp phần làm 

tăng uy tín và vị thế của Nhà trƣờng, cụ thể (xem số liệu bảng 1 và 2) [4, 5]: 

- Đã xây dựng và ban hành đƣợc hệ thống các văn bản quản lý, hƣớng dẫn về hoạt động 

KH&CN. Các văn bản ban hành đảm bảo tính khả thi và giải quyết đƣợc những tồn tại trong 

thực tiễn hoạt động KH&CN, khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa 

học (NCKH) và công bố khoa học, đặc biệt là công bố Quốc tế. 

- Các đề tài/dự án cấp Cơ sở bƣớc đầu đã theo định hƣớng KH&CN của Nhà trƣờng và yêu 

cầu đề tài nghiên cứu phải có công bố bài báo khoa học; Quá trình đánh giá, nghiệm thu các đề 

tài NCKH luôn đƣợc thực hiện nghiêm túc, chất lƣợng các Hội đồng khoa học trong thẩm định, 

đánh giá đề tài đƣợc nâng cao, theo hƣớng chú trọng đến chuyên gia ngoài trƣờng; Nhiệm vụ 

NCKH cấp Cơ sở đƣợc đầu tƣ kinh phí tăng lên, yêu cầu về chất lƣợng và số lƣợng sản phẩm rõ 

ràng. 

- Đã thực hiện đƣợc nhiều đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Nhà nƣớc theo đúng định 

hƣớng các chƣơng trình của các Tỉnh, Bộ và Nhà nƣớc; nguồn thu từ khoa học tăng mạnh. Nhiều 

đề tài có ý nghĩa khoa học, thực tiễn, triển khai có tính ứng dụng, tính khả thi cao, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội cho địa phƣơng và khu vực. 

- Đã hình thành đƣợc 06 nhóm nghiên cứu khoa học của Nhà trƣờng thuộc các lĩnh vực 

khác nhau ((gồm: Công nghệ sinh học, Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản, Khoa học Giáo dục, Kinh 

tế và Quản lý kinh tế, Toán học và ứng dụng, Kỹ thuật - Công nghệ). Đã thành lập 01 Viện 
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Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển để đẩy mạnh hoạt động KH&CN và nâng cao uy tín Nhà 

trƣờng. 

- Đã có 02 sản phẩm đƣợc đăng ký bản quyền tác giả của Bộ Văn hóa (gồm: bộ hộp đựng 

trà trống đồng và tranh Vua Hùng dạy dân cấy lúa và đi săn), có 02 sáng chế đƣợc chấp nhận 

(Trà giải độc gan, Chế phẩm hỗ trợ mất ngủ từ thảo dƣợc). Đã sản xuất đƣợc một số sản phẩm từ 

các nhiệm vụ KH&CN có khả năng thƣơng mại hóa (Các sản phẩm trà, nƣớc uống dƣợc liệu Kế 

sữa, sản phẩm lƣu niệm đặc trƣng văn hóa Hùng Vƣơng, máy sát khuẩn tự động, giống cây dƣợc 

liệu “Địa hoàng 19”, bầu hữu cơ tự hủy, chế phẩm thảo dƣợc thay thế kháng sinh trong chăn 

nuôi, gà thảo mộc, v.v..). 

- Tổ chức đƣợc nhiều hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế và Quốc gia, thu hút nhiều nhà 

quản lý, nhà khoa học có uy tín tham dự, từ đó đã cung cấp những thông tin quan trọng và tham 

mƣu chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho địa phƣơng và các Bộ/Ngành. 

- Xuất bản nhiều ấn phẩm và bài báo khoa học, đặc biệt số lƣợng bài báo khoa học Quốc tế 

đăng trên các Tạp chí uy tín (ISI/Scopus) tăng mạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Nhà 

trƣờng đƣợc cải cách mạnh mẽ cả về hình thức và chất lƣợng theo hƣớng tiếp cận chuẩn Quốc 

gia, Quốc tế, và đã đƣợc đƣa vào danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sƣ Nhà nƣớc ngành 

Kinh tế và ngành Giáo dục học; Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm Tạp chí đều xuất bản 01 số hoàn 

toàn bằng tiếng Anh. 

Bảng 1. Thống kê số  ượng  ề tài/dự án các cấp  ược duyệt m i giai  oạn 2017-2021 

ĐT/DA đƣợc duyệt 

Năm 
Cấp Tỉnh Cấp Bộ Cấp NN Cấp Cơ  ở Tổng số 

2017 04 01 01 89 95 

2018 03 01 - 31 35 

2019 03 - 01 31 35 

2020 06 - 02 36 44 

2021 04 - - 28 32 

Tổng 20 02 04 215 241 

Bảng 2. Số  ượng công trình xuất bản và hội thảo giai  oạn 2017-2021 

Năm 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số 

Số bài báo Khoa học Quốc tế thuộc 

danh mục ISI/Scopus 
8 7 8 40 31 94 

Bài báo trên Kỷ yếu HT KH Quốc tế 

(ISBN) 
8 20 20 19 4 71 

Số bài báo Khoa học trong nƣớc  79 90 200 202 175 746 

Bài báo trên Kỷ yếu HT KH trong 

nƣớc (ISBN) 
9 46 46 24 18 143 

Tạp chí KH&CN xuất bản 4 4 4 4 4 20 

Số giáo trình cấp Quốc Gia 19 - 4 5 7 35 
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Số Kỷ yếu khoa học (có ISBN) 1 2 1 1 1 6 

Hội thảo Quốc gia, Quốc tế - 4 3 2 1 10 

Hội thảo cấp trƣờng 11 7 10 6 11 45 

* Bên cạnh các thành tựu đạt đƣợc về KH&CN, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quá 

trình thực hiện nhƣ: Chủ nhiệm hoặc thành viên tham gia các đề tài/dự án khoa học từ cấp Tỉnh 

trở lên vẫn tập trung vào một số đơn vị và một số giảng viên, tập trung nhiều vào các ngành khoa 

học Nông Lâm nghiệp và Khoa học tự nhiên.; Còn nhiều bài báo khoa học trong nƣớc có nội 

dung mang tính lý thuyết và tổng hợp; Các hoạt động cụ thể trong việc liên kết với các đối tác 

quốc tế trong NCKH còn chƣa nhiều; Việc đầu tƣ cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu thấp 

và chƣa đồng bộ. Việc tham mƣu ban hành cơ chế, chính sách hoạt động cho Viện nghiên cứu 

ứng dụng và phát triển còn nhiều vƣớng mắc. 

3. ĐỊNH HƢỚNG VỀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KH&CN CHO GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 

3.1. Định hướng theo các chương trình KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Tỉnh 

Bám sát các Văn bản, định hƣớng của Nhà nƣớc, các Bộ Ngành và các Tỉnh cho giai đoạn 

tới để định hƣớng, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ KH&CN các cấp cho phù hợp với chiến lƣợc 

của địa phƣơng và quốc gia. Với các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nội dung dựa trên quy 

hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó cần bám sát một số 

định hƣớng chủ lực sau [6-8]: 

-  Lĩnh vực nông lâm ngƣ nghiệp: Ƣu tiên các nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, 

xây dựng các mô hình chăn nuôi tập trung, sản xuất hàng hóa theo hƣớng liên kết, chuỗi giá trị, 

nông nghiệp sạch; Đẩy mạnh phát triển các giống cây con đặc trƣng, có lợi thế của tỉnh. 

-  Lĩnh vực công nghệ sinh học: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển 

nông, lâm nghiệp, xử lý tận dụng các phế phụ phẩm trong sản xuất nông lâm nghiệp và tiểu thủ 

công nghiệp, công nghiệp chế biến, y dƣợc và bảo vệ môi trƣờng. 

-  Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn: Tập trung nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã 

hội, nhằm tổng kết thực tiễn, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới trong thực 

tiễn; Nghiên cứu kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt 

động nhằm phát triển kinh tế, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ bền vững. 

-  Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ: Tập trung vào các chƣơng trình đổi mới công nghệ và tự 

động hóa trong sản xuất; Chƣơng trình vật liệu mới và năng lƣợng tái tạo; Chƣơng trình công 

nghệ thông tin và truyền thông. 

-  Lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng: Phát triển nghiên cứu về công nghệ bào 

chế, sản xuất thuốc từ dƣợc liệu, công nghệ sinh học để bảo vệ nguồn quỹ gen dƣợc liệu quý 

hiếm của địa phƣơng và tạo nguồn giống cây thuốc với năng suất chất lƣợng cao phục vụ cho 

công tác sản xuất thuốc. Nghiên cứu bảo tồn, phát triển vùng cung cấp nguyên liệu dƣợc liệu trên 

địa bàn tỉnh để phát triển Nam dƣợc, sản xuất và bào chế thuốc tại các cơ sở y học cổ truyền.  

3.2. Địn   ƣớng nghiên cứu củ  Trƣờn  Đại học Hùn  Vƣơn  

-  Nghiên cứu theo hƣớng ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và 

khu vực: Tập trung nghiên cứu về lĩnh vực nông nghiệp lâm nghiệp, công nghệ thông tin, nghiên 

cứu về kinh tế và quản lý kinh tế để tham vấn các chính sách cho các cơ quan quản lý. Ƣu tiên 
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các nhiệm vụ có tính ứng dụng cao, có khả năng xây dựng các quy trình công nghệ, có khả năng 

chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất hoặc có công bố quốc tế. 

-  Nghiên cứu về khoa học giáo dục phục vụ nâng cao chất lƣợng đào tạo của Trƣờng và giải 

quyết các vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục: Đổi mới chƣơng trình và phƣơng pháp giảng dạy, 

đánh giá kết quả, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên, cập nhật sách giáo khoa, áp dụng công nghệ 

thông tin trong dạy và học, giáo dục hƣớng nghiệp, tự chủ đại học … 

-  Nghiên cứu về khoa học xã hội, văn hóa và nghệ thuật: Tập trung khai thác các chủ đề về 

văn hóa, nghệ thuật, du lịch, phục vụ cho quá trình đào tạo cũng nhƣ phát triển văn hóa, du lịch 

địa phƣơng. 

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG KH&CN 

4.1. Hoàn thiện cơ c ế chính sách khuyến khích hoạt động KH&CN 

-  Điều chỉnh quy định quản lý hoạt động KH&CN của Nhà trƣờng cho phù hợp với tình  

hình mới. 

-  Thực hiện cơ chế đặt hàng và tuyển chọn đối với các nhiệm vụ KH&CN. Tăng tỷ lệ nhiệm 

vụ có tính ứng dụng vào thực tiễn. Khuyến khích phát triển và thƣơng mại hóa sản phẩm 

KH&CN gắn với quyền thực thi sở hữu trí tuệ. 

-  Có các chính sách khen thƣởng, hỗ trợ cán bộ, giảng viên và ngƣời học (NCS, học viên cao 

học, sinh viên) nhằm nâng cao số lƣợng, chất lƣợng các nhiệm vụ NCKH và công bố các công 

trình khoa học. Ƣu tiên hỗ trợ cho các cán bộ, giảng viên có năng lực cao về NCKH, từ đó sẽ 

giúp tăng các đề tài có chất lƣợng và tăng số lƣợng công bố khoa học uy tín. 

4.2. P  t triển tiềm lực về đội n ũ NCKH 

* Đẩy mạnh hoạt  ộng của các nhóm nghiên cứu: Thành lập các nhóm nghiên cứu ngành, 

phát triển các nhóm nghiên cứu hiện có để hƣớng tới các nhóm nghiên cứu chuyên sâu và các 

nhóm nghiên cứu mạnh. Khuyến khích các nhà khoa học có trình độ, uy tín trong và ngoài 

trƣờng tham gia vào các nhóm. Hỗ trợ hoạt động các nhóm nghiên cứu để tạo điều kiện cho các 

giảng viên trình độ cao trong nhóm đạt học hàm Phó Giáo sƣ, đồng thời giúp các giảng viên trẻ 

tăng cƣờng kỹ năng NCKH.  

 * Phát triển các kỹ năng NCKH và công  ố khoa học cho giảng viên: 

-  Đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt chuyên môn đặc biệt là ở cấp Bộ môn và cấp Khoa (nhƣ 

seminar tại bộ môn/khoa, các hội nghị/hội thảo chuyên đề). Tăng cƣờng tổ chức hội thảo khoa 

học cấp Trƣờng, cấp Quốc gia và Quốc tế. Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia các Hội 

nghị/Hội thảo khoa học trong nƣớc và quốc tế. Thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, 

hội nghị hội thảo, giảng viên đƣợc trau dồi kiến thức chuyên môn, có khả năng làm việc nhóm để 

hỗ trợ bồi dƣỡng lẫn nhau, hình thành các ý tƣởng NCKH. 

-  Phát triển các kỹ năng nghiên cứu của giảng viên thông qua các lớp đào tạo, tập huấn về 

phƣơng pháp NCKH, phƣơng pháp xử lý số liệu, kỹ năng viết và công bố bài báo khoa học v.v.. 

4.3. Tăn  cƣờn  đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ NCKH 

-  Đầu tƣ cơ sở vật chất có trọng điểm và chiến lƣợc rõ ràng, lý do bởi nguồn kinh phí dành 

cho NCKH của Nhà trƣờng chỉ có hạn trong khi là một trƣờng đào tạo đa ngành. Cần ƣu tiên đầu 



222| Phần II. Các trường đại học địa phương với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

tƣ các trang thiết bị có thể dùng chung, thiết yếu và sử dụng lâu dài cho cho nghiên cứu, xác định 

rõ trang thiết bị cái nào cần có trƣớc, cái nào có thể đầu tƣ sau, và ƣu tiên tập trung cho nhóm 

ngành có thế mạnh về đội ngũ nghiên cứu, có tiềm năng để đấu thầu các nhiệm vụ khoa học. 

-  Tận dụng các nguồn lực để đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ NCKH, từng bƣớc hình thành 

phòng thí nghiệm chuyên sâu của Nhà trƣờng. Tranh thủ ngân sách từ các đề tài/dự án cấp 

Tỉnh/Bộ/Nhà nƣớc để phát triển cơ sở vật chất. Các nhiệm vụ cấp Cơ sở nếu cần trang thiết bị 

cũng nên có định hƣớng đề xuất và đầu tƣ theo chiến lƣợc của Nhà trƣờng. Các nhà khoa học, 

các nhóm nghiên cứu tích cực đề xuất các nhiệm vụ và vận động tài trợ cho nghiên cứu từ các 

doanh nghiệp, tổ chức, hoặc đề tài/dự án cấp Tỉnh/Bộ/Nhà nƣớc và nhiệm vụ hợp tác quốc tế. 

4.4. Đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN 

-  Xây dựng cơ sở dữ liệu về KH&CN của Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng và công khai thông 

tin cho doanh nghiệp và cộng đồng. Xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin về nhu cầu sản 

phẩm, các vấn đề cần giải quyết của các địa phƣơng và doanh nghiệp, từ đó phục vụ cho mục 

tiêu xác định nhiệm vụ nghiên cứu đối với các nhà khoa học của Trƣờng. 

-  Đầu tƣ nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Nhà trƣờng, đặc biệt là thông tin 

về KH&CN (dữ liệu bài báo khoa học trong nƣớc và quốc tế, kết quả đề tài NCKH, luận văn, 

luận án, cơ sở dữ liệu các Nhà xuất bản...). Nâng cao chất lƣợng Tạp chí KH&CN của Trƣờng. 

4.5. Tăn  cƣờng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Khoa, Viện nghiên cứu 

-  Các Khoa chủ động và chịu trách nhiệm về triển khai các hoạt động theo các mục tiêu và 

kế hoạch đã xây dựng. Giao tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc xác định mục tiêu, định 

hƣớng phát triển khoa học của đơn vị mình dựa trên các chiến lƣợc và kế hoạch hoạt động 

KH&CN chung của Nhà trƣờng. Mục tiêu, kế hoạch hoạt động của các Khoa đƣợc cụ thể hóa 

bằng số lƣợng các đề tài/dự án thực hiện, số lƣợng hội nghị/hội thảo tổ chức hàng năm, số ngƣời 

tham gia hội nghị/hội thảo, số lƣợng bài báo khoa học công bố, số lƣợng đề tài NCKH và ý 

tƣởng khởi nghiệp của sinh viên. 

-  Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển: Từng bƣớc có lộ trình tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm. Có tinh thần chủ động trong việc đề xuất, đấu thầu và triển khai các nhiệm vụ KH&CN, 

mở rộng hợp tác trong các hoạt động KH&CN, xây dựng và thực hiện 01-02 chƣơng trình hoặc 

dự án hợp tác quốc tế. Hƣớng đến mục tiêu trở thành tổ chức KH&CN mạnh trong Nhà trƣờng, 

là động lực chính trong phát triển KH&CN của Nhà trƣờng. 

4.6. Tăn  cƣờng hợp t c tron  nƣớc và quốc tế về NCKH 

-  Tăng cƣờng và mở rộng mô hình hợp tác giữa Nhà trƣờng - Doanh nghiệp - Nhà quản lý, 

liên kết với các chuyên gia và ngoài nƣớc. Chú trọng các đối tác đã có nhiều năm hợp tác với 

Nhà trƣờng để triển khai các hoạt động NCKH. Duy trì tốt mối quan hệ với các Bộ Ngành Trung 

ƣơng và địa phƣơng trong triển khai các hoạt động KH&CN. Nhà trƣờng cần đẩy mạnh các mối 

quan hệ và đề nghị các Bộ, ngành và địa phƣơng quan tâm, hỗ trợ và đặt hàng nhiệm vụ để Nhà 

trƣờng thực hiện thành công kế hoạch đề ra. 

-  Xây dựng các chƣơng trình hợp tác về KH&CN với các đối tác nƣớc ngoài. Tạo cơ chế 

thuận lợi và khuyến khích các cán bộ, giảng viên kết nối với các đồng nghiệp và đối tác ngoài 

trƣờng để triển khai các hoạt động KH&CN. 
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5. KẾT LUẬN 

Trong những năm qua, bằng các giải pháp quyết liệt và có trọng tâm, hoạt động KH&CN 

của Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lƣợng 

đào tạo của Nhà trƣờng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ nói riêng và 

các tỉnh phía Bắc nói chung.  

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0, và khi cơ chế tự chủ đại học đang dần trở thành xu thế tất yếu, Nhà trƣờng cần có các giải 

pháp kịp thời để thích ứng và phát triển. Một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới đƣợc gợi 

ý, đó là: Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích hoạt động KH&CN; Đẩy mạnh hoạt động 

của các nhóm nghiên cứu; Phát triển các kỹ năng NCKH và công bố khoa học cho giảng viên; 

Tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ NCKH; Đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN; Tăng 

cƣờng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các Khoa, Viện nghiên cứu; Tăng cƣờng hợp tác 

trong nƣớc và quốc tế về NCKH. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Website Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng (2022), https://www.hvu.edu.vn/thong-tin/gioi-thieu/gioi-

thieu-chung.hvu. 

[2]. Ngô Doãn Vịnh, Hoàng Công Kiên (2021), Phát huy vai trò của Trường Đại học Hùng Vương 

 ối v i sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ và tiểu vùng Tây Bắc, Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học “Vai trò của các trƣờng đại học địa phƣơng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng”,  

(tr. 3-12), Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội. 

[3]. Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng (2017), Kế hoạch số 170/KH-ĐHHV ngày 25/10/2017 về hoạt  ộng 

Khoa học và Công nghệ giai  oạn 2017-2020, và  ịnh hư ng  ến năm 2025. 

[4]. Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng (2021), Báo cáo số 50/BC-ĐHHV ngày 05/5/2021 về T ng kết hoạt 

 ộng Khoa học và Công nghệ giai  oạn 2017-2020, và phương hư ng giai  oạn 2021-2025. 

[5]. Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng (2021), Báo cáo số 148/BC-ĐHHV ngày 05/11/2021 về Kết quả 5 

năm thực hiện Quyết  ịnh số 3709/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 

phê duyệt “Đề án củng cố,   i m i, nâng cao chất  ượng  ào tạo Trường Đại học Hùng Vương 

giai  oạn 2016 - 2020,  ịnh hư ng  ến năm 2030”. 

[6]. UBND tỉnh Phú Thọ (2012), Quyết  ịnh số 07/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến  ược 

phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ  ến năm 2020. 

[7]. Thủ tƣớng Chính phủ (2020), Quyết  ịnh số 490/QĐ-TTg ngày 09/04/2020 về Phê duyệt nhiệm vụ 

lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn  ến năm 2050. 

[8]. Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng (2021), Kế hoạch số 111/KH-ĐHHV ngày 06/10/2021 về hoạt  ộng 

Khoa học và Công nghệ giai  oạn 2021-2025, và  ịnh hư ng  ến năm 2030. 



224| Phần II. Các trường đại học địa phương với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA 

PGS.TS Chu Đình Lộc 

Trường Đại học Khánh Hòa 

Tóm tắt:  

Bài viết đề cập thực trạng KHCN của Trƣờng Đại học Khánh Hòa, phân tích những kết 

quả đạt đƣợc, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của nó. Từ đó đƣa ra những giải 

pháp nâng cao năng lực KHCN của Trƣờng Đại học Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ KHCN của Tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. 

Từ khóa:  

Trƣờng Đại học Khánh Hòa, Khoa học và công nghệ, thực trạng và giải pháp, năng lực 

NCKH 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam ngày càng coi trọng giáo dục - đào tạo và 

NCKH, đặc biệt là hệ thống các trƣờng đại học, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao quyết 

định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc gắn với phát triển 

nền kinh tế tri thức. Đối với các trƣờng đại học, nhiệm vụ NCKH, chuyển giao công nghệ, sản 

sinh ra tri thức mới là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của cơ sở giáo dục đại học, khẳng 

định thƣơng hiệu, vị thế của các trƣờng. NCKH là nhiệm vụ của giảng viên đƣợc quy định tại 

Thông tƣ 20/2020/TT-BGD ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020. Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 

tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ NCKH. 

Hoạt động khoa học và công nghệ ở các trƣờng đại học thuộc địa phƣơng quản lý có những 

thuận lợi nhƣ nắm bắt đƣợc nhu cầu, định hƣớng của địa phƣơng, đƣợc địa phƣơng đặt hàng, 

giao nhiệm vụ nghiên cứu song lại có nhiều khó khăn, thách thức nhất là năng lực nghiên cứu, tổ 

chức chuyển giao công nghệ của các trƣờng. Trƣờng Đại học Khánh Hòa đƣợc Thủ tƣớng Chính 

phủ thành lập theo Quyết định số 1234/Ttg, ngày 03/8/2015 trên cơ sở sát nhập trƣờng Cao đẳng 

Sƣ phạm Nha Trang và trƣờng Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Là một 

trong những trƣờng đại học còn trẻ do địa phƣơng quản lý, Trƣờng Đại học Khánh Hòa đã, đang 

khẳng định vai trò và nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp đào tạo 

nguồn nhân lực, NCKH và chuyển giao công nghệ, phục trực tiếp cho sự phát triển của tỉnh tỉnh 

Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ. Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, đƣợc sự quan tâm, tạo 

điều kiện của chính quyền địa phƣơng, hoạt động khoa học và công nghệ của Trƣờng Đại học 

Khánh Hòa gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là năng lực NCKH và công nghệ của cán 

bộ, giảng viên còn hạn chế, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu góp phần thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam 

Trung Bộ - Tây Nguyên. 
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Nội dung tham luận “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực khoa học và công nghệ 

của Trƣờng Đại học Khánh Hòa” tập trung vào những vấn đề trên, góp phần chia sẻ với các trƣờng 

đại học thuộc địa phƣơng trong hoạch định các mục tiêu, các chƣơng trình hành động và hệ thống 

giải pháp để nâng cao hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo 

dục đại học hiện nay. 

2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC KHCN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÕA 

Khái niệm “năng lực NCKH” đã đƣợc bàn thảo, đề cập trong nhiều công trình khoa học, 

song đƣợc nhiều tác giả đồng thuận đó là khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề; tƣ duy sáng 

tạo; tìm kiếm thông tin; đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ; huy động nguồn lực và tổ chức NCKH 

hợp lý; xây dựng các thể chế bền vững và xác định các giải pháp cho các vấn đề chính. Năng lực 

khoa học và công nghệ ở một trƣờng đại học đƣợc thể hiện qua số lƣợng và chất lƣợng hoạt động 

khoa học và công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học. Điều này đƣợc thể hiện ở nhiều khía cạnh 

khác nhau trong các hoạt động đề xuất ý tƣởng, tổ chức thực hiện, đánh giá, nghiệm thu các 

chƣơng trình, đề án, dự án, đề tài NCKH, phát triển công nghệ; hƣớng dẫn sinh viên NCKH; viết 

bài công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí, tham luận tại các hội thảo khoa học, báo cáo 

chuyên đề khoa học [4]... 

Qua 5 năm đi vào hoạt động, Trƣờng Đại học Khánh Hòa đã tổ chức thực hiện thành công 

177 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (trong đó, có 98 đề tài cấp Trƣờng, 68 đề tài 

NCKH Sinh viên, 7 đề tài cấp cơ sở và 04 đề tài cấp Tỉnh và cấp Nhà nƣớc); tổ chức 02 hội thảo 

quốc tế, 02 hội thảo quốc gia; 02 hội thảo cấp tỉnh và 60 hội thảo cấp trƣờng. Tạp chí khoa học 

xuất bản đƣợc 8 số.  Có 94 bài báo đƣợc công bố trên các Tạp chí khoa học quốc tế uy tín năm 

trong hệ thống ISI/Scopus, 228 bài báo đƣợc công bố trên các tạp chí trong nƣớc đƣợc Hội đồng 

Chức danh Giáo sƣ Nhà nƣớc tính điểm công trình, 164 bài báo đƣợc công bố trong các kỷ yếu 

Hội nghị/Hội thảo Quốc gia/Quốc tế, 476 bài báo công bố trên các Tạp chí khoa học khác và 15 

đầu sách, giáo trình đƣợc xuất bản. Sự tăng trƣởng hàng năm của các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ chủ yếu thể hiện qua biểu đồ nhƣ sau: 
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Nguồn : Phòng Quản lý Khoa học, Trường ĐH Kh nh Hòa (2018)  

Từ biểu đồ trên, chúng ta nhận thấy đa số giảng viên của Trƣờng tham gia các đề tài cấp 

trƣờng. Số lƣợng bài báo của giảng viên trong Trƣờng đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nƣớc tăng không đáng kể ngƣợc lại số lƣợng bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế có xu 

hƣớng giảm. Tỷ lệ cán bộ, giảng viên chủ trì và tham gia các đề tài NCKH chƣa cao, số lƣợng 

cán bộ, giảng viên thực hiện và tham gia đề tài các cấp ƣớc đạt 15% so với tổng số giảng viên 

trong trƣờng; số bài báo đƣợc đăng ở tạp chí chuyên ngành trong nƣớc và Quốc tế còn ít, đa phần 

là các bài báo đăng trong các kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo các cấp; khối cán bộ phòng, ban chƣa 

thực hiện sáng kiến kinh nghiệm.  

Cùng với NCKH của đội ngũ cán bộ, giảng viên, hoạt động NCKH của sinh viên cũng 

đƣợc quan tâm. Trong hơn 5 năm qua, Trƣờng đã thẩm định và phê duyệt 94 đề tài NCKH của 

sinh viên theo hƣớng tìm hiểu sâu hơn về các môn học đƣợc học. Tuy nhiên, cho đến nay chƣa 

có bất kỳ công trình nào của sinh viên tham gia dự thi “Sinh viên NCKH” các cấp. Kết quả khảo 

sát mong muốn của sinh viên đối với các hoạt động NCKH của mình cho thấy: tổ chức hoạt động 

nâng cao kỹ năng NCKH cho sinh viên và tổ chức các cuộc thi về NCKH của sinh viên là 2 hoạt 

động chƣa đƣợc đánh giá cao (đều dƣới 3/5 điểm) đƣợc thể hiện bảng dƣới đây: 

STT Nội dung 
Điểm 

bình quân 

Độ lệch 

chuẩn 

1 
Nhà trƣờng thƣờng xuyên tổ chức các hoạt động nhằm 

nâng cao khả năng NCKH của sinh viên 
2.89 .826 

2 
Nhà trƣờng thƣờng xuyên tố chức các cuộc thi về 

NCKH của sinh viên 
2.66 .991 

3 
Nhà trƣờng có các chế độ dành cho hoạt động NCKH 

của sinh viên 
3.35 .638 

4 
Nhà trƣờng và khoa chuyên môn liên kết hiệu quả với 

các doanh nghiệp trên địa bàn 
3.36 .652 
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5 
Nhà trƣờng chú trọng liên kết với các trƣờng trong 

nƣớc và quốc tế 
3.23 .718 

6 Ý kiến khác -  

Nguồn: Lê Thị Mỹ Bình, B o c o t ng hợp  ết quả nghiên cứu  ề  n  hoa học 

Hàng năm, Trƣờng đều tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học các cấp. Nội dung hoạt động 

khoa học đƣợc chú trọng cải tiến hƣớng đến việc nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng, tạo 

diễn đàn để cán bộ, giảng viên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu với các nhà 

khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý. Trƣờng cũng tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên của 

trƣờng tham gia các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và của các trƣờng đại học, cao đẳng 

trong nƣớc. Hội thảo khoa học cấp khoa cũng đƣợc khuyến khích tổ chức định kỳ hàng năm. 

Để khuyến khích hoạt động NCKH, nhà trƣờng có chính sách tuyên dƣơng và khen thƣởng 

cán bộ, giảng viên có các bài báo đƣợc công bố trên các tạp chí quốc tế và tạp chí chuyên ngành 

uy tín trong nƣớc và có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN nhân ngày Khoa học Công 

nghệ Việt Nam 18/5. “Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa” đã phát hành đƣợc 08 số, đƣợc 

các nhà khoa học, giảng viên đánh giá cao. Để nâng cáo chất lƣợng NCKH, Trƣờng chú trọng 

việc tăng cƣờng hoạt động hợp tác, liên kết nghiên cứu, theo đó số lƣợng hợp tác với các trƣờng 

đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nƣớc tăng lên. 

Đánh giá chung: Hoạt động KHCN là nhiệm vụ quan trọng và cũng là yêu cầu để nâng cao 

chất lƣợng đào tạo của Trƣờng đã đƣợc quan tâm đẩy mạnh và bƣớc đầu đã có những kết quả 

đáng ghi nhận thông qua các chỉ số về số lƣợng các đề tài khoa học, các bài báo trong nƣớc và 

quốc tế mà cán bộ, giảng viên của Trƣờng chủ trì hoặc tham gia thực hiện. Hoạt động nghiên cứu 

khoa học cũng đƣợc khuyến khích và đẩy mạnh trong sinh viên và đã tạo đƣợc sự quan tâm góp 

phần nâng cao chất lƣợng học tập và tƣ duy sáng tạo của sinh viên. Bên cạnh đó, kết quả khoa 

học và công nghệ còn nhiều hạn chế nhƣ cán bộ, giảng viên nhà trƣờng chủ yếu nghiên cứu cơ 

bản, lý thuyết, công bố bài viết trên tạp chí; rất ít có đề tài nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết 

quả vào sản xuất, kinh doanh, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa 

phƣơng. NCKH chƣa trở thành nhu cầu thực sự của giảng viên, một bộ phận giảng viên, công nhân 

viên ngại thay đổi; nhận thức chƣa đúng về công tác NCKH, còn có tƣ tƣởng làm đối phó; tỷ lệ 

giảng viên chủ trì đề tài NCKH trên tổng số giảng viên còn thấp, có nhiều nguyên nhân dẫn đến 

việc giảng viên tham gia các đề tài nghiên cứu cũng nhƣ công bố các bài báo trên tạp chí trong 

nƣớc và quốc tế nhƣ: chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng của NCKH; chƣa nắm đƣợc phƣơng 

pháp NCKH, cách tìm tài liệu tham khảo, thậm chí, chƣa nắm đƣợc cách xây dựng đề cƣơng, 

cách trình bày một công trình NCKH; trình độ ngoại ngữ bị hạn chế; kinh phí dành cho NCKH 

hạn chế; chƣa có định hƣớng khoa học và công nghệ hàng năm cho giảng viên; thiếu cán bộ 

nghiên cứu đầu ngành; chƣa xây dựng đƣợc các nhóm nghiên cứu mạnh trong nhà Trƣờng; một 

số cán bộ, giảng viên NCKH theo hình thức đối phó cho đủ nhiệm vụ trong năm; ngân sách 

khuyến khích NCKH chƣa cao. 

3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC KHCN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÕA  

Với mục tiêu nâng cao ý thức NCKH đồng thời từng bƣớc nâng cao năng lực NCKH của 

cán bộ, giảng viên, phát huy hiệu quả NCKH, chuyển giao công nghệ; NCKH và công nghệ tập 

trung vào việc phát triển các kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng công nghệ nguồn thành các 
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giải pháp công nghệ, quy trình quản lý, thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đa dạng 

của con ngƣời; Phấn đấu đến năm 2035 hoạt động khoa học và công nghệ của Trƣờng Đại học 

Khánh Hòa đi vào chiều sâu, có nhiều công trình NCKH có giá trị trực tiếp góp phần thiết thực 

thúc đẩy phát triển bền vững tại tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ - Tây 

Nguyên; Từng bƣớc tự chủ hoạt động khoa học và công nghệ, phấn đấu đến năm 2035 có doanh 

thu từ hoạt động khoa học và công nghệ, Trƣờng Đại học Khánh Hòa tập trung vào một số giải 

pháp sau [2]:  

3.1. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về nhiệm vụ của NCKH  ối v i giảng viên và các 

t , khoa chuyên môn 

 Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trƣờng ban hành và 

thực thi quy định về nhiệm vụ NCKH của giảng viên ở các tổ và khoa chuyên môn; trong đó, 

quy định rõ các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời lƣợng cụ thể định mức giờ làm việc của giảng 

viên dành cho NCKH. Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động NCKH trong công tác kiểm định các tổ, 

khoa chuyên môn; coi NCKH là tiêu chí quan trọng của hoạt động kiểm định; Củng cố và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của nhóm giảng viên nghiên cứu để hình thành các nhóm nghiên cứu chất 

lƣợng cao; tập trung đầu tƣ nguồn lực (nhân lực, trang thiết bị, tài chính), tạo cơ chế cho các 

nhóm này hoạt động có hiệu quả tiến tới nghiên cứu một số đề tài theo đơn đặt hàng của doanh 

nghiệp, của tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khác trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Mời 

một số chuyên gia đầu ngành tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ của trƣờng, bồi 

dƣỡng, tập huấn hình thành phƣơng pháp luận nghiên cứu. 

3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện t  chức bộ m y, cơ chế chính sách hoạt  ộng khoa học và 

công nghệ 

 Củng cố và bổ sung cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của trƣờng; kiện toàn Hội đồng 

khoa học đào tạo của trƣờng và các khoa; hàng năm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, văn 

bản hƣớng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ theo hƣớng khoán sản phẩm dựa trên năng lực 

nghiên cứu của tập thể và cá nhân; Đổi mới phƣơng thức quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ, bao gồm: kế hoạch, đánh giá, nghiệm thu kết quả NCKH, thẩm định, thanh tra hoạt 

động khoa học và công nghệ, lấy chất lƣợng và hiệu quả làm tiêu chuẩn đánh giá chủ yếu; Thực 

hiện cơ chế tuyển chọn và giao trực tiếp các nhiệm vụ NCKH căn cứ vào tiềm lực và khả năng 

của các tổ và khoa chuyên môn; ƣu tiên đầu tƣ trọng điểm cho các tổ và khoa chuyên môn có 

tiềm lực và khả năng NCKH cao để thực hiện các đề tài, dự án cấp bộ, cấp tỉnh. Ƣu tiên đầu tƣ 

cho NCKH giáo dục, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục cao 

cấp nhằm triển khai nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai, cung cấp những luận 

cứ khoa học phục vụ đổi mới quản lý nhà nƣớc về giáo dục và quá trình dạy học. 

3.3. Nhóm giải pháp tạo  ộng lực và khuyến  hích  ối v i cá nhân và tập thể tham gia vào 

hoạt  ộng NCKH trong các t  và khoa chuyên môn 

 Xây dựng chính sách khuyến khích các chuyên gia trong và ngoài trƣờng (kể cả chuyên 

gia ngƣời nƣớc ngoài) tham gia NCKH và chuyển giao công nghệ tại Trƣờng Đại học Khánh 

Hòa; Tăng giá trị khen thƣởng cho các cá nhân và tập thể có kết quả nghiên cứu đƣợc công bố 

trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nƣớc. Tạo điều kiện tối đa về định mức giờ dạy, đầu tƣ cơ 

sở vật chất, tài chính cho các giảng viên làm NCKH; Đề xuất với Bộ và Chính phủ các danh hiệu, 

giải thƣởng để vinh danh các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH và chuyển giao công 
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nghệ; Xây dựng lộ trình để bồi dƣỡng kỹ năng NCKH cho giảng viên. Nâng cao nhận thức và 

năng lực NCKH cho cán bộ, giảng viên bằng cách mở các lớp tập huấn, đào tạo theo nhu cầu và 

đặc thù riêng của giảng viên từng Khoa; Tổ chức các hội nghị NCKH của sinh viên theo những 

chủ đề khác nhau cũng nhƣ tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi về phƣơng pháp, kinh nghiệm học 

tập, nghiên cứu đề tài, viết chuyên đề, tiểu luận, luận văn tốt nghiệp ở bậc đại học; nghiên cứu trao 

đổi nội dung các môn học cơ bản… 

3.4. Nhóm giải pháp gắn NCKH v i hoạt  ộng  ào tạo và nhu cầu xã hội 

Xây dựng cơ chế thích hợp để các tổ và khoa chuyên môn gắn kết nhiệm vụ NCKH với các 

hoạt động đào tạo của khoa và của nhà trƣờng; cụ thể là gắn kết NCKH với việc biên soạn bài 

giảng/tài liệu giảng dạy/giáo trình, hƣớng dẫn sinh viên làm khoá luận/luận văn tốt nghiệp. Đề 

tài các luận văn tốt nghiệp của sinh viên phải gắn với hƣớng nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu 

của giảng viên hƣớng dẫn. Triển khai ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ 

thuật của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác đào tạo, quản lý của nhà trƣờng. Nghiên 

cứu ứng dụng kết quả các đề tài, dự án cấp Tỉnh, cấp Bộ và cấp Nhà nƣớc (đã đƣợc phê duyệt và 

công bố ứng dụng) vào công tác đào tạo, công tác quản lý và công tác NCKH của cán bộ, giảng 

viên, góp phần đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, nâng cao chất lƣợng đào tạo và năng 

lực khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên. Nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết, 

phục vụ công tác đào tạo, quản lý của Nhà trƣờng, nhƣ nghiên cứu, đề xuất giải pháp/biện pháp 

để tiếp tục cải tiến nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng 

đào tạo của nhà trƣờng, gắn việc đào tạo các ngành sƣ phạm với thực tế giáo dục phổ thông, các 

ngành ngoài sƣ phạm với nhu cầu nhân lực của xã hội; nghiên cứu đề xuất giải pháp/biện pháp 

về việc đổi mới phƣơng pháp học tập, rèn luyện và quản lý sinh viên. Gắn việc học tập kiến thức 

với việc rèn luyện kỹ năng sống và thái độ nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh viên; nghiên cứu, 

đề xuất giải pháp/biện pháp phát triển ngành, nghề đào tạo mới; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ 

chức thực hiện trải nghiệm nghề nghiệp cho giảng viên, sinh viên, nâng cao chất lƣợng thực 

hành môn học/thực tập nghề nghiệp cuối khóa cho sinh viên; nghiên cứu để biên soạn chƣơng 

trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các bộ môn thuộc các ngành đào tạo mới chƣa có giáo 

trình chính thức hoặc đã lạc hậu không còn phù hợp; nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực khoa 

học cơ bản nhằm phát huy năng lực của đội ngũ giảng viên và tạo tiền đề để giảng viên đăng ký 

thực hiện các đề tài cấp cao hơn (NAFOSTED, cấp Bộ…). 

3.5. Nhóm giải pháp nâng cao chất  ượng hoạt  ộng thông tin khoa học và công nghệ 

Tăng cƣờng chất lƣợng các hội thảo khoa học, khuyến khích các đơn vị tổ chức các hội 

thảo quốc tế, hội thảo cấp liên trƣờng, hội thảo cấp trƣờng;  Kết quả nghiên cứu đề tài NCKH 

phải đƣợc công bố trên tạp chí khoa học hoặc có địa chỉ ứng dụng rõ ràng mới đƣợc tham gia xét 

chọn và cấp kinh phí thực hiện; Nâng cao chất lƣợng và uy tín, thƣơng hiệu Tạp chí khoa học của 

Trƣờng; Tăng cƣờng hoạt động trao đổi thông tin khoa học với các trƣờng đại học, bám sát các nhu 

cầu của tỉnh và các ngành trong việc đào tạo nguồn nhân lực và các chƣơng trình khoa học công 

nghệ trọng điểm trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phƣơng; Thực hiện chế độ sở hữu 

trí tuệ kết quả nghiên cứu, các bằng phát minh, sáng chế... của cán bộ, giảng viên. 

3.6. Nhóm giải ph p tăng cường t  chức hợp tác NCKH v i c c trường  ại học, các viện 

nghiên cứu trong trong nư c và quốc tế,  ồng thời tăng cường hợp tác v i các sở, ban ngành 

trong tỉnh và các doanh nghiệp 
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Đẩy mạnh hợp tác NCKH và phát triển công nghệ giữa các trƣờng đại học, viện nghiên 

cứu, doanh nghiệp, cá nhân trong nƣớc với các đối tác nƣớc ngoài; thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài 

thông qua các dự án nghiên cứu tại Việt Nam; Tăng cƣờng gắn kết đào tạo với sử dụng, với 

NCKH và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Khuyến khích và mở rộng các hình 

thức, nội dung hợp tác giữa Trƣờng Đại học Khánh Hòa và các sở, ngành ở địa phƣơng đặt hàng 

và hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Khánh 

Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.  

3.7. Nhóm giải ph p  ầu tư ph t triển hạ tầng và tài chính, xây dựng cơ chế quản lý và sử 

dụng có hiệu quả nguồn kinh phí  ược cấp, nguồn kinh phí từ hoạt  ộng chuyển giao công nghệ 

và quy  ịnh  ịnh mức giờ  ao  ộng hoạt  ộng NCKH h ng năm của cán bộ giảng viên theo 

giảng viên nghiên cứu, giảng viên giảng dạy, cán bộ nghiên cứu; có biện pháp thích hợp hỗ trợ 

về tài chính và cơ sở vật chất cho công tác NCKH. Khuyến khích các đề tài, dự án khoa học 

thuộc lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, vay vốn sản xuất thử và có địa chỉ áp dụng; Xây dựng quỹ 

khoa học và công nghệ, xin tài trợ cho việc đƣa ra những sản phẩm, dịch vụ mới trên cơ sở ứng 

dụng những thành tựu của khoa học công nghệ; Có chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng cán 

bộ NCKH có trình độ cao, đặc biệt là cán bộ trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa 

học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; có cơ chế giao nhiệm vụ NCKH cho cán bộ giảng 

viên, đặc biệt là cán bộ trẻ; thành lập các nhóm nghiên cứu của sinh viên, học viên giỏi trong nhà 

trƣờng; Xây dựng cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy xã hội hóa đầu tƣ cho khoa học và công 

nghệ, liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, các trƣờng đại học và 

hợp tác quốc tế; Tăng dần mức đầu tƣ hiện nay cho khoa học và công nghệ theo Nghị định 99-

NĐ/CP. Tỷ lệ chi cho hoạt động khoa học và công nghệ chiếm (bằng hoặc hơn) 20% tổng chi 

cho các hoạt động hàng năm của Trƣờng. Thực hiện đổi mới phƣơng thức tài chính đối với các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nguyên tắc bảo đảm hiệu quả sử dụng trên cơ sở đánh giá 

kết quả đầu ra. Khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động khoa học và công nghệ; 

Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động khoa học công nghệ; Khai thác có hiệu quả 

hoạt động của thƣ viện Trƣờng trong việc quản lý và trao đổi thông tin khoa học. Nhanh chóng 

triển khai và đƣa công nghệ thông tin trở thành công cụ chủ yếu điều hành công tác quản lý, 

đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ trong trƣờng; Tăng cƣờng cơ sở vật chất và kinh phí 

cho hoạt động nghiên cứu. Đầu tƣ xây dựng một số phòng thí nghiệm, xây dựng thƣ viện điện tử, 

kết nối với các trung tâm học liệu quốc gia; Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia NCKH có 

nhiều cơ hội tiếp xúc, tham gia những hoạt động nghiên cứu, Hội thảo ở các địa phƣơng trong 

nƣớc và các nƣớc có nền khoa học, giáo dục phát triển; tham khảo một số mô hình trƣờng đại 

học địa phƣơng của một số nƣớc trên thế giới; dành một khoản ngân sách riêng cho những giảng 

viên có kết quả nghiên cứu đƣợc công nhận rộng rãi ở trong nƣớc và quốc tế. 

3.8. Nhóm giải pháp xây dựng và phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ.  ây  ựng chế 

 ộ sở hữu trí tuệ  ết quả nghiên cứu, c c   ng ph t minh, s ng chế... của c n  ộ, giảng viên; 

Hình thành trung tâm, câu lạc bộ trải nghiệm sáng tạo và khởi nghiệp; Xây dựng quy chế ứng 

dụng và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu trên thị trƣờng khoa học và công nghệ. 

4. KẾT LUẬN 

Qua phân tích thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ của Trƣờng Đại học Khánh 

Hòa, đã xác định đƣợc những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động khoa học và công nghệ; đặc 

biệt năng lực nghiên cứu của cán bộ giảng viên trƣờng Đại học Khánh Hòa còn nhiều hạn chế; 
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thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp từ đổi mới nhận thức; xây dựng thể chế, chính sách; nâng 

cao nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu; các điều kiện bảo đảm đến dịch vụ thị trƣờng khoa học công 

nghệ sẽ góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của 

Trƣờng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ KHCN của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ - 

Tây Nguyên./ 
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020 

ThS. Hàng Duy Thanh 

Trường Đại học Kiên Giang 

Tóm tắt: 

Nghiên cứu này trình bày một số chính sách hỗ trợ cho hoạt động khoa học của trƣờng Đại 

học Kiên Giang và những kết quả hoạt động Khoa học của nhà trƣờng giai đoạn 2016-

2020. Đồng thời, đƣa ra một số khuyến nghị để hoạt động NCKH của nhà trƣờng đƣợc tốt 

hơn trong thời gian tới.  

Từ khóa:  

Trƣờng Đại học Kiên Giang, hoạt động Khoa học, nghiên cứu khoa học. 

1. Đặt vấn đề 

Trƣờng Đại học Kiên Giang đƣợc thành lập với sứ mệnh và nhiệm vụ là “ ào tạo nguồn 

nhân lực chất  ượng trình  ộ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công 

nghệ, cung ứng dịch vụ kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Tây Nam, 

 ồng b ng sông Cửu Long và cả nư c phấn  ấu  ến 2020, trường Đại học Kiên Giang trở thành 

trường Đại học theo hư ng ứng dụng; tích cực tham gia hoạt  ộng NCKH, chuyển giao công 

nghệ và cung ứng dịch vụ  a ngành,  a  ĩnh vực và  ảm bảo chất  ượng, uy tín”. Do mới thành 

lập, đội ngũ giảng viên (GV) đa phần trẻ nên Trƣờng gặp rất nhiều khó khăn trong việc đƣa ra 

các ý tƣởng cho các đề tài để đảm bảo tính mới, tính khoa học và sáng tạo. Bên cạnh đó, việc 

phát triển năng lực NCKH cho GV luôn là vấn đề đƣợc Nhà Trƣờng chú trọng quan tâm.  

Trong giai đoạn 5 năm 2016-2020, nhà trƣờng đã thực hiện nghiêm túc các nội dung về 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trong các quy định. Nhà trƣờng đã từng bƣớc xây dựng và 

hoàn thiện hệ thống các văn bản phục vụ cho hoạt động KH&CN trên nguyên tắc tập trung, bám 

sát các nội dung cốt lõi đƣợc quy định trong các Luật và các Nghị định liên quan của Chính phủ, 

chiến lƣợc khoa học công nghệ của quốc gia và phù hợp với tình hình thực tế tại trƣờng. 

Các kết quả từ hoạt động KH&CN mang lại ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn, đóng 

góp to lớn vào sự nghiệp phát triển chung và nâng cao tiềm lực KH&CN tại trƣờng. Bên cạnh 

đẩy mạnh các hoạt động KH&CN, nhà trƣờng luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

đảm bảo hiệu quả công tác quản lý KH&CN tại trƣờng. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục đíc  n  iên cứu 

Đánh giá thực trạng hoạt động khoa học trƣờng đại học Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 

để từ đó nâng cao hoạt động NCKH của nhà trƣờng đƣợc tốt hơn trong thời gian tới. 
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2.2. Đối tƣợn  n  iên cứu 

 Hoạt động khoa học của trƣờng Đại học Kiên Giang thông qua thống kê các hội thảo, đề 

tài, bài báo của cán bộ - giảng viên. 

2.3. P ƣơn  p  p n  iên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết: phân tích và 

tổng hợp các báo cáo về hoạt động khoa học của trƣờng Đại học Kiên Giang giai đoạn 2016-

2020. 

2.4. Kết quả nghiên cứu 

2.4.1. M t số chính sách hỗ tr  cho ho t đ ng Khoa h c của nhà     ng 

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động KH&CN trong trƣờng đại học nên Đảng ủy, 

Giám hiệu Trƣờng Đại học Kiên Giang đã xây dựng chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng trong từng 

giai đoạn, xây dựng Chƣơng trình hành động về hoạt động KH&CN, đầu tƣ cho hoạt động 

KH&CN theo sứ mạng, nguồn lực và định hƣớng phát triển nhà trƣờng. Ban hành các văn bản để 

tổ chức và quản lý tốt, hiệu quả hoạt động KH&CN trong Trƣờng nhƣ: Quy chế hoạt động 

KH&CN, Quy định về NCKH của sinh viên (SV),…; Xây dựng chính sách hỗ trợ cho cán bộ, 

GV tham dự hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.   

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nhiệm thực hiện 

thành công đề tài, dự án NCKH và phát triển công nghệ; hỗ trợ kinh phí cho các bài báo khoa 

học công bố quốc tế, đặc biệt là các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, có chỉ số cao ISI/ 

Scopus. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1. Định mức  inh phí  ề tài cấp cơ sở  ối v i SV và viên chức.  

STT Nội dung Mức chi 

1 

Đề tài NCKH của SV 

+ Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội ≤  4.500.000 đồng/đề tài 

+ Lĩnh vực Tự nhiên - Kỹ thuật  ≤  5.000.000 đồng/đề tài 

2 

Đề tài NCKH của viên chức 

+ Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội  ≤ 20.000.000 đồng/đề tài 

+ Lĩnh vực Tự nhiên - Kỹ thuật  ≤ 30.000.000 đồng/đề tài 

Nguồn: Trường Đại học Kiên Giang, 2020. 

Nhà trƣờng khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học của SV nhằm tìm kiếm 

những ý tƣởng mới, sáng kiến, hiến kế hoặc giải pháp cụ thể, thiết thực có khả năng ứng dụng 

trong cuộc sống. Đồng thời, nhà trƣờng cần tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho SV toàn trƣờng. 

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho SV. Để mỗi cán bộ, GV xác định 

NCKH vừa là quyền lợi cũng nhƣ trách nhiệm của mình, nhà trƣờng lấy kết quả NCKH là một 

trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét hƣởng thu nhập tăng thêm, 

danh hiệu thi đua… cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học. 
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Bảng 2. Định mức hỗ trợ các bài báo khoa học  ăng trên Tạp chí Khoa học quốc tế 

STT Điều kiện nhận hỗ trợ Mức chi (đồng/bài) 

1 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus: 

- Thuộc hệ thống ISI 

- Thuộc hệ thống Scopus 

 

30.000.000 đ 

20.000.000 đ 

2 Bài báo đăng trên tạp chí nƣớc ngoài và có phản biện kín theo yêu cầu 

của tạp chí 

2.000.000 đ 

 Nguồn: Trường Đại học Kiên Giang, 2020. 

Mức hỗ trợ kinh phí đăng báo trên so với các trƣờng khác chƣa phải là cao. Tuy nhiên, 

chính sách khuyến khích này có tác động tích cực thúc đẩy hoạt động NCKH, cũng nhƣ công bố 

quốc tế của cán bộ, GV. 

Ngoài ra, Trƣờng chi kinh phí cho GV tham dự các hội nghị, hội thảo trong nƣớc phù hợp 

với mục tiêu chiến lƣợc của Trƣờng, tạo điều kiện để GV học hỏi, giao lƣu, kết nối với các GV 

trƣờng khác. GV thuộc đối tƣợng đƣợc Trƣờng hỗ trợ chi kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo 

đƣợc hỗ trợ công tác phí, tiền mua tài liệu, tiền đóng góp hội nghị. Cùng với các chính sách hỗ 

trợ, Trƣờng có kế hoạch đầu tƣ xây dựng trung tâm thực hành, thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, 

thiết bị dạy học, phục vụ công tác NCKH và đổi mới trong giáo dục. 

2.4.2. Kết qu  m t số ho t đ ng Khoa h c và Công ngh  của nhà     ng giai đ  n 

2016-2020 

Do có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện và thƣờng xuyên tổ chức, triển khai nhiều hoạt động 

KHCN khác nhau cho cán bộ, giảng viên lựa chọn phù hợp với từng điều kiện, nên năng lực 

NCKH của cán bộ, giảng viên trong trƣờng đƣợc cải thiện. Việc tham gia các hội thảo quốc tế, 

quốc gia, dự án, các chƣơng trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên đã tăng lên đáng kể. Số 

lƣợng đề tài các cấp của GV đƣợc phê duyệt cơ bản ổn định, với lĩnh vực nghiên cứu đa dạng, 

sản phẩm ngày càng bám sát với yêu cầu của thực tiễn, cụ thể nhƣ sau: 

Biểu  ồ 1. Số  ượng  ề tài NCKH các cấp của cán bộ, GV. 

 

Nguồn: Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ Trường Đại học Kiên Giang, 2020. 
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Trong giai đoạn 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, Trƣờng Đại học Kiên Giang có 30 đề 

tài NCKH các cấp đƣợc nghiệm thu. Cụ thể, năm 2016 trƣờng có 01 đề tài cấp bộ và 01 đề tài 

cấp tỉnh. Đến năm 2017 số lƣợng đề tài cấp Bộ và cấp tỉnh tiếp tục duy trì ở 01 đề tài, số lƣợng 

đề tài cấp cơ sở tăng mạnh lên 13 đề tài. Năm 2018 số lƣợng đề tài NCKH cấp Bộ tăng lên 02 đề 

tài, 01 đề tài cấp tỉnh và 01 đề tài cấp cơ sở. Năm 2019 số lƣợng đề tài NCKH của trƣờng giảm 

mạnh khi chỉ có 01 đề tài cấp cơ sở nghiệm thu. Tuy nhiên, năm 2020 số lƣợng đề tài cấp cơ sở 

đƣợc nghiệm thu tăng lên 06 đề tài. 

NCKH trong SV là những nghiên cứu có phạm vi nhỏ, chủ đề thƣờng gần gũi với chuyên 

ngành và môi trƣờng học tập xung quanh SV. Việc tham gia thực hiện các đề tài NCKH ở bậc 

Đại học sẽ giúp SV làm quen với phƣơng pháp NCKH; có cơ hội vận dụng những kiến thức đã 

đƣợc trang bị, nguồn tƣ liệu và thông tin khoa học cập nhật để thực hiện các ý tƣởng khoa học 

ngay từ khi còn học tập tại nhà trƣờng, thông qua đó thay đổi phƣơng pháp học tập theo hƣớng 

tự học, tự nghiên cứu, nâng cao chất lƣợng đào tạo; SV NCKH là cơ hội để nhà trƣờng phát hiện, 

bồi dƣỡng những SV có năng khiếu thực những những dự án lớn hơn. 

Biểu  ồ 2. So sánh số  ượng  ề tài NCKH của SV  ược duyệt và nghiệm thu. 

 

Nguồn: Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ Trường Đại học Kiên Giang, 2020. 

Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên nên trƣờng chƣa triển khai thực hiện đề tài 

NCKH của SV. Qua các năm học sau thì số lƣợng đề tài đƣợc nghiệm thu của SV giữ ở mức ổn 

định, tỷ lệ SV tham gia nghiên cứu đồng đều hơn ở các khoa. Bên cạnh đó, số lƣợng nghiệm thu 

rất thấp so với số lƣợng đề tài đƣợc duyệt, có thể thấy do SV chƣa tích lũy đủ các kỹ năng cần 

thiết để NCKH và việc đề xuất đề tài quá sức nên khi thực hiện đƣợc một thời gian SV đăng ký 

hủy đề tài. 
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Biểu  ồ 3. Số  ượng bài báo khoa học công bố trong nư c và quốc tế. 

 

Nguồn: Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ Trường Đại học Kiên Giang, 2020. 

Số lƣợng bài báo khoa học đƣợc công bố trên tạp chí, hội nghị, hội thảo khoa học trong 5 

năm từ 2016-2020, có nhiều thay đổi. Nhìn chung, số lƣợng bài báo quốc tế đều tăng trong 5 

năm, cụ thể năm 2016 có 01 bài, năm 2017 có 05 bài, năm 2018 có 06 bài, năm 2019 có 10 bài, 

năm 2020 có 12 bài. Đối với bài báo khoa học trong nƣớc, trong 5 năm trƣờng có tổng số 97 bài, 

trong đó: năm 2016 có 4 bài, đến năm 2017 tăng mạnh lên 22 bài và năm 2018 có 28 bài, năm 

2019 giảm nhẹ còn 26 bài và đến năm 2020 là 17 bài. 

Bảng 3. Số  ượng hội nghị, hội thảo khoa học  o nhà trường t  chức. 

Năm Cấp quốc tế Cấp quốc gia Cấp tỉnh Cấp trƣờng 

2017 01   01 

2018  01  01 

2019  02  01 

2020   01 01 

Nguồn: Phòng Hợp tác và Khoa học Công nghệ Trường Đại học Kiên Giang, 2020. 

Để góp phần tạo điều kiện cho các GV nhà trƣờng đƣợc giao lƣu, học hỏi kinh nghiệm 

NCKH của các chuyên gia, nhà nghiên cứu ở các trƣờng, viện khoa học khác. Đồng thời, đây 

cũng là nơi để công bố các kết quả nghiên cứu. Hàng năm nhà trƣờng tổ chức thƣờng niên hội 

thảo các cấp. Cụ thể năm 2017 tổ chức 02 hội thảo, năm 2018 tổ chức 02 hội thảo, năm 2019 tổ 

chức 03 hội thảo và năm 2020 tổ chức 02 hội thảo. 

So với nhiều trƣờng đại học khác, hoạt động NCKH của Trƣờng Đại học Kiên Giang trong 

thời gian qua đã đạt những kết quả nhất định. Tỷ lệ đề tài trên tổng số cán bộ GV còn thấp, số 

lƣợng đề tài cấp Tỉnh trở lên còn rất ít. Tuy nhiên, với những kết quả đã đạt đƣợc, có thể đánh 

những thuận lợi và khó khăn nhƣ sau: 

Thuận lợi: Công tác KH&CN đƣợc sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám 

hiệu nhà Trƣờng và đƣợc Bộ GD&ĐT, các ban ngành, địa phƣơng hỗ trợ, giúp đỡ cho hoạt động 

KH&CN của trƣờng ngày càng phát triển; ý thức về nhiệm vụ và quyền lợi khi tham gia hoạt 

động NCKH của GV tăng dần, số lƣợng cán bộ, GV tham gia đề xuất và thực hiện NCKH tăng, 

chất lƣợng khoa học và sản phẩm ngày càng tốt hơn, số công trình khoa học công bố tăng. 
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Khó khăn: Lực lƣợng chuyên gia đầu ngành (tiến sĩ trở lên) còn thiếu, chất lƣợng cán bộ 

tham gia NCKH chƣa đồng đều, một số còn thiếu kinh nghiệm, thiếu sự phối hợp giữa các nhà 

khoa học chuyên ngành trong và ngoài trƣờng để tham gia giải quyết các vấn đề khoa học liên 

ngành. Một số GV còn ngại khó, ngại khổ khi thực hiện các thủ tục, nội dung bắt buộc khi làm 

NCKH. Có lúc lãnh đạo các đơn vị chƣa tiên phong, gƣơng mẫu trong thực hiện  nhiệm vụ 

NCKH. Một số quy định về tài chính chƣa rõ ràng, gây khó khăn cho chủ nhiệm đề tài trong việc 

tạm ứng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài. Cơ sở vật chất phục vụ công tác NCKH 

chƣa đầy đủ (thiếu nhà lƣới đúng tiêu chuẩn, các thiết bị phân tích – thí nghiệm chuyên sâu,…) 

và hiệu quả khai thác sử dụng trang thiết bị phục vụ NCKH hiện chƣa cao. Hoạt động NCKH 

của SV còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động SV tham gia NCKH chƣa hiệu quả, 

việc triển khai ở một số khoa chƣa đúng theo quy chế trƣờng. 

3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết luận 

Những kết quả đã đạt đƣợc trong nghiên cứu khoa học đã thể hiện hoạt động NCKH của 

trƣờng Đại học Kiên Giang có những bƣớc phát triển cả về lƣợng và chất. Từ hiệu quả hoạt động 

NCKH gắn với sản phẩm công nghệ một mặt hỗ trợ tích cực hoạt động giảng dạy, gắn kết chặt 

chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, mặt khác đã và đang hiện thực hóa mục tiêu của 

trƣờng Đại học Kiên Giang lấy sản phẩm khoa học công nghệ làm nòng cốt để tham gia vào các 

lĩnh vực phát triển kinh tế -xã hội địa phƣơng, tạo ra những bƣớc tiến tích cực trong nâng cao uy 

tín và năng lực cạnh tranh, đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế của trƣờng và của ngƣời học. 

Khuyến nghị 

-  Cần tập trung đầu tƣ (kinh phí, cơ chế, chính sách) và nhận thức đúng đắn về tầm quan 

trọng của các hoạt động NCKH. 

 -  Cần tạo môi trƣờng và không khí tích cực của NCKH đối với GV và SV trong nhà trƣờng. 

-  Nhà trƣờng và các đơn vị thƣờng xuyên tổ chức các buổi chia sẽ về cách hình thành ý 

tƣởng của một đề tài NCKH, cách trình bày một bài báo quốc tế cũng nhƣ những vấn đề liên 

quan đến công tác NCKH cho GV và SV đam mê NCKH. 

-  Cần hỗ trợ GV và SV nhiều hơn về nguồn tài liệu tham khảo bằng cách bổ sung nhiều hơn 

các đầu sách chuyên ngành ở Trung tâm thƣ viện tại nhà trƣờng để tạo điều kiện thuận lợi cho 

hoạt động NCKH. 

-  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ Tiếng Anh và Tin học 

cho đội ngũ GV vì đây là công cụ hỗ trợ rất cần thiết cho hoạt động NCKH.  
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NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN 

DƢỚI GÓC NHÌN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC  ĐỊA PHƢƠNG 

Trần Đình Th m, Nguyễn Thanh Hải, Võ Trƣờng Tiến 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Tóm tắt 

Hiện nay, bất cứ một trƣờng đại học nào cũng đều có hai nhiệm vụ chính và quan trọng 

nhất đó là đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Đối với giảng viên (GV), song song 

với công tác giảng dạy, công tác NCKH đƣợc xem là một trong hai nhiệm vụ cơ bản nhất. 

Tuy nhiên, không ít GV mới chỉ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, mà chƣa chú ý 

đến nhiệm vụ NCKH, chất lƣợng NCKH chƣa thật cao và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nhƣ 

kỳ vọng. Bài viết này đề cập đến một số cơ sở lý luận về NCKH của GV, phân tích nguyên 

nhân của những hạn chế đối với năng lực NCKH của GV các trƣờng đại học địa phƣơng; 

đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực NCKH của GV ở các trƣờng đại học 

địa phƣơng. 

Từ khóa: 

 NCKH, GV, năng lực, hạn chế, giải pháp 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cùng với hoạt động giảng dạy, hoạt động NCKH là một trong hai nhiệm chính yếu của 

GV. Có thể nói đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lƣợc của 

trƣờng đại học, trong đó việc GV tích cực tham gia và tham gia có chất lƣợng vào các hoạt động 

NCKH là một trong những biện pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết hƣớng đến nâng cao chất 

lƣợng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của xã hội. 

Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy một cách rõ ràng rằng, NCKH và giảng dạy có mối 

quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau và hỗ trợ cho nhau. NCKH tạo cơ sở, điều kiện, tiền đề nhằm 

thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và ngƣợc lại, công tác giảng dạy phản ánh kết quả của hoạt 

động NCKH. Ở một góc độ nào đó, có thể nói cùng với hoạt động giảng dạy, NCKH là thƣớc đo 

năng lực chuyên môn của GV.  

Trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh những trƣờng đại học có 

uy tín, có bề dày truyền thống nhƣ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, các trƣờng đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì còn có một bộ phận các trƣờng 

đại học tại các địa phƣơng, chịu sự quản lý nhà nƣớc của Ủy ban nhân dân các tỉnh (sau đây gọi 

tắt là trƣờng đại học địa phƣơng). Về nguyên tắc, cho dù GV làm việc ở trƣờng đại học nào thì 

cũng phải thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và NCKH nhƣ nhau, tuân thủ đúng các quy định đã 

nêu trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học. Tuy nhiên, điều kiện thực tiễn ở mỗi trƣờng 

đại học lại rất khác nhau, chúng tác động đến hoạt động NCKH của GV ở mỗi trƣờng cũng rất 

khác nhau. Thông qua khảo sát từ thực tiễn của một số trƣờng đại học địa phƣơng, có thể thấy, 

so với các trƣờng đại học có uy tín và có bề dày truyền thống, thì các trƣờng đại học địa phƣơng 

có những hạn chế nhất định về cơ sở vật chất phục vụ NCKH; chất lƣợng đội ngũ chƣa thật tốt, 
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thể hiện qua số lƣợng GV có học hàm, học vị cao còn ít, không nhiều GV đƣợc đào tạo tại nƣớc 

ngoài, có quan hệ đối tác rộng cả trong nƣớc và quốc tế; bên cạnh đó những hiểu biết và kinh 

nghiệm thực hiện các đề tài NCKH, công bố khoa học trên các tạp chí có uy tín trên thế giới còn 

nhiều hạn chế, bất cập… Đây cũng chính là những nguyên nhân căn bản dẫn đến sự hạn chế 

trong công tác NCKH của GV ở những trƣờng đại học địa phƣơng. Để góp phần khắc phục tình 

trạng này, việc phân tích nguyên nhân của những hạn chế đối với năng lực NCKH của GV các 

trƣờng đại học địa phƣơng và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực 

NCKH của GV ở các trƣờng đại học địa phƣơng là hết sức cần thiết. 

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

1. Khái qu t một số v i trò, lợi íc  c ín  củ   oạt độn  NCKH đối với sự p  t 

triển củ  trƣờn  đại  ọc và c  n ân GV 

Ở các trƣờng đại học nói chung và các trƣờng đại học địa phƣơng nói riêng, vấn đề nâng 

cao chất lƣợng đào tạo là một trong những việc đƣợc quan tâm hàng đầu. Trong hoạt động đào 

tạo đại học ở nƣớc ta hiện nay, NCKH đƣợc xem là một mắt xích quan trọng không thể thiếu 

đƣợc trong việc góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo. NCKH là cơ sở giúp GV không ngừng 

cải thiện phƣơng pháp giảng dạy để đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời NCKH cũng là một trong 

những thƣớc đo quan trọng để đánh giá sự phát triển cũng nhƣ uy tín của trƣờng đại học. Vì vậy, 

việc NCKH của GV luôn đƣợc các trƣờng đặc biệt chú trọng, đặt ra nhƣ một nhiệm vụ bắt buộc, 

thƣờng xuyên và là một tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu trong việc đánh giá năng lực toàn diện 

của GV. Mặc dù vậy, thực tiễn lại cho thấy trong thời gian qua, ở các trƣờng đại học, nhất là các 

trƣờng đại học địa phƣơng, hoạt động NCKH của GV vẫn còn khá tẻ nhạt về mặt nội dung và 

thiếu chiều sâu về mặt chất lƣợng, thậm chí không ít GV chỉ chuyên tâm vào việc giảng dạy, do 

đó công tác NCKH chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, chƣa ngang tầm với nhiệm vụ chuyên môn 

của GV. Ngoài ra, một bộ phận GV vẫn chƣa thấy rõ hoặc “quên” đi những vai trò, lợi ích của 

NCKH đối với sự phát triển của trƣờng đại học và đối với sự phát triển chuyên môn của chính cá 

nhân GV. Những vai trò, lợi ích của NCKH có thể đƣợc tóm lƣợc dƣới đây. 

-  Thứ nhất, NCKH giúp GV có điều kiện để tìm hiểu sâu hơn, nắm bắt chặt chẽ hơn kiến 

thức chuyên môn mà mình đang giảng dạy, giúp điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nội dung 

kiến thức chƣa chuẩn xác trong bài giảng. Nói cách khác, GV tham gia NCKH vừa củng cố đƣợc 

kiến thức chuyên môn, vừa có điều kiện mở rộng, hiểu biết nhiều hơn từ những kiến thức từ các 

chuyên ngành khác.  

-  Thứ hai, quá trình NCKH sẽ góp phần phát triển tƣ duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm 

việc độc lập và theo nhóm, trau dồi tri thức và các phƣơng pháp nhận thức khoa học của GV, 

hình thành ở GV những phẩm chất của nhà nghiên cứu. Thực tế cho thấy, khi tham gia NCKH, 

GV có thể là thành viên hoặc là chủ nhiệm của một đề tài các cấp, tự bản thân GV sẽ nảy sinh ra 

nhiều hƣớng giải quyết khác nhau. Quá trình này sẽ giúp chính bản thân GV rèn luyện và phát 

triển tƣ duy phản biện, phát triển và hoàn thiện hơn các kỹ năng cần thiết cho việc giảng dạy và 

nghiên cứu, đó cũng chính là những phẩm nhất mà một GV chuyên nghiệp trong bối cảnh số hóa 

cần phải có. 

-  Thứ ba, hoạt động NCKH giúp GV cập nhật thêm lƣợng thông tin, kiến thức mới từ nhiều 

nguồn khác nhau để tự đánh giá và hoàn thiện những tri thức của mình. Thông qua một số hình 

thức trong NCKH nhƣ các diễn đàn trao đổi học thuật, tranh luận các vấn đề khoa học, hội nghị 
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khoa học, hội thảo khoa học, báo cáo của các chuyên gia..., GV sẽ có cơ hội tìm tòi, phát hiện ra 

đƣợc những vấn đề còn khúc mắc để nhờ sự tƣ vấn của đồng nghiệp, chuyên gia hoặc có thể tự 

điều chỉnh. 

-  Thứ tư, thông qua NCKH, GV có sự hiểu biết sâu sắc thêm về ngành nghề, góp phần hình 

thành và bồi dƣỡng tình cảm nghề nghiệp; là cơ hội tốt để GV có môi trƣờng, cơ hội bồi dƣỡng 

năng lực NCKH. Đây cũng là cơ sở cần thiết để bản thân GV đổi mới nội dung, phƣơng pháp 

giảng dạy, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng đại học. 

-  Thứ năm, quá trình NCKH và những kết quả, thành tựu do nó mang lại sẽ là yếu tố quan 

trọng khẳng định vị thế và uy tín của trƣờng với xã hội, vì một trong những tiêu chí để đánh giá, 

xếp hạng các trƣờng đại học chính là kết quả NCKH của đội ngũ GV trong trƣờng. Thực tế cho 

thấy, giá trị mỗi công trình NCKH ở các cấp, giá trị mỗi bài viết tham gia hội thảo khoa học hoặc 

đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nƣớc và quốc tế mà tác giả là GV của trƣờng là một lần 

thƣơng hiệu và uy tín của nhà trƣờng đƣợc thể hiện.  

-  Thứ sáu, thông qua hoạt động NCKH, GV có thể tự khẳng định “thƣơng hiệu chuyên môn” 

của chính bản thân mình. Vì năng lực của GV đƣợc thể hiện chủ yếu thông qua giảng dạy và 

NCKH. Không thể có trƣờng hợp GV đƣợc đánh giá là có năng lực chuyên môn tốt nhƣng hàng 

năm lại không có công trình khoa học nào. 

Ngoài những điều nêu trên, khi tham gia NCKH GV sẽ tạo lập đƣợc các mối quan hệ xã 

hội cần thiết, hỗ trợ ngƣợc lại cho công tác giảng dạy và NCKH. Thông qua hoạt động NCKH 

của GV, nhà trƣờng cũng có cơ hội mở rộng thêm những mối quan hệ hợp tác trong nƣớc cũng 

nhƣ quốc tế. Điều này rất quan trọng trong quá trình phát triển của các trƣờng đại học địa phƣơng. 

2. Một số bất cập,  ạn c ế tron   oạt độn  NCKH củ  GV ở c c trƣờn  đại  ọc 

đị  p ƣơn  

Qua khảo sát thực tế, thu thập, phân tích các số liệu về vấn đề GV tham gia NCKH và kết 

quả NCKH ở một số trƣờng đại học địa phƣơng, có thể thấy mặc dù NCKH là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng của GV, tuy nhiên kết quả của hoạt động NCKH ở khá nhiều trƣờng đại 

học địa phƣơng hiện nay vẫn còn hạn chế (kể cả Trƣờng Đại học Phạm Văn Đồng). Số lƣợng đề 

tài NCKH các cấp và đặc biệt là những đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp Bộ là thấp và chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu; phần lớn các bài báo tập trung đăng trên các tạp chí khoa học cấp trƣờng (đa phần 

chƣa đƣợc công nhận tính điểm trong các Hội đồng Giáo sƣ); số lƣợng các bài báo khoa học 

đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nƣớc và tạp chí Quốc tế ISI/SCOPUS còn rất 

khiêm tốn. Do khuôn khổ có hạn của bài báo, dƣới đây chúng tôi chỉ đơn cử số liệu NCKH của 

Trƣờng Đại học Phạm Văn Đồng trong 5 năm gần nhất (giai đoạn 2016-2021): 

Bảng 1: Thống kê số  ượng  ề tài NCKH 

Số lƣợng đề tài NCKH 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1. Cấp Nhà nƣớc 0 0 0 0 0 0 0 

2. Cấp Bộ, tỉnh 0 0 0 2 2 3 7 

3. Cấp cơ sở 15 13 9 13 12 15 77 

4. Đề tài của sinh viên 34 32 31 32 17 18 164 

TỔNG       248 
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Bảng 2: Thống kê số  ượng bài báo khoa học  ăng trên tạp chí khoa học 

Số lƣợng bài báo khoa học 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1. Quốc tế ISI/SCOPUS 19 6 33 13 13 17 101 

2. Tạp chí KH trong nƣớc 25 22 39 24 30 41 181 

3. Tạp chí KH&CN Trƣờng 

Đại học Phạm Văn Đồng 
28 35 27 19 28 38 175 

Tổng       457 

Bảng 3: Thống kê số  ượng bài báo khoa học tham gia hội thảo 

Số lƣợng bài báo khoa học 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1. Hội thảo quốc tế 17 20 12 12 10 9 80 

2. Hội thảo trong nƣớc 39 30 29 42 26 25 151 

Tổng       271 

Bảng 4: Thống kê số  ượng sách, giáo trình, bài giảng 

Số lƣợng sách 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1. Sách, giáo trình xuất bản 0 0 2 0 3 5 10 

2. Tài liệu lƣu hành nội bộ 12 24 38 42 40 46 202 

Tổng       212 

Bảng 5: Thống kê số  ượng sáng kiến kinh nghiệm 

Số lƣợng SKKN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

1. Cấp tỉnh 3 2 2 1 2 3 13 

2. Cấp trƣờng 29 29 39 35 39 26 197 

Tổng       210 

Trên cơ sở phân tích số liệu, thực hiện điều tra thông qua phỏng vấn và các hình thức khác, 

chúng tôi có một số nhận định về những hạn chế, bất cập trong công tác NCKH. Dƣới đây là một 

số hạn chế, bất cập chính về năng lực NCKH của GV và cơ chế chính sách trong quản lý khoa học. 

- Thứ nhất, không ít GV chƣa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của NCKH, do 

vậy họ chƣa thực sự chủ động tham gia hoạt động NCKH đúng nghĩa. 

- Thứ hai, khi tham gia NCKH, nhiều GV chƣa chủ động đề xuất các đề tài nghiên cứu 

mang tính thực tiễn cao, chủ yếu tập trung vào các đề tài dựa trên các mô hình đã đƣợc nghiên 

cứu từ trƣớc, hoặc chƣa xuất phát từ nhu cầu thực tế hoặc nhu cầu của môn học, ngành học. Đa 

phần các đề tài GV lựa chọn mang tính chất khái quát, tổng quan nhiều, chƣa chuyên sâu, chƣa 

đi vào những vấn đề cụ thể, ngại lựa chọn những vấn đề cần sƣu tầm nhiều tài liệu, cần phải có 

điều tra xã hội học, thống kê hoặc cần chạy mô phỏng mô hình …  

- Thứ ba, một bộ phận GV do còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, nên việc sử dụng ngoại 

ngữ để tìm kiếm, đọc và nghiên cứu các tài liệu công bố bằng tiếng nƣớc ngoài còn quá lệ thuộc 
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vào công cụ dịch thuật tự động trên internet; hoặc chỉ sử dụng các tài liệu bằng tiếng Việt, do các 

nhà nghiên cứu trong nƣớc biên soạn, dịch lại từ nguyên bản tiếng nƣớc ngoài. Vì vậy tính thiết 

thực và hiệu quả của việc sử dụng tài liệu tham khảo giảm đi rất nhiều, dẫn đến nội dung của các 

công trình nghiên cứu còn chƣa phong phú. 

- Thứ tư, không ít GV còn chƣa am hiểu, chƣa có kỹ năng tốt trong việc chọn đề tài, lập đề 

cƣơng nghiên cứu và triển khai nghiên cứu, dẫn đến hiệu quả mang lại của các đề tài NCKH còn 

hạn chế, khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn là khá thấp, chƣa đáp ứng đƣợc 

yêu cầu của đề tài NCKH cả về hình thức, nội dung và tính khả thi của đề tài. 

- Thứ năm, thực tế việc NCKH đối với phần lớn GV ở các trƣờng đại học địa phƣơng hiện 

nay chỉ mang tính nghĩa vụ bắt buộc, chứ chƣa thực sự mang lại những lợi ích nhất định về kinh 

tế. Có thể nói hoạt động NCKH tiêu tốn nhiều thời gian, công sức, trong khi thu nhập lại ít ỏi, 

thậm chí có GV khi làm NCKH còn phải tự bỏ thêm kinh phí để hoàn thành đƣợc nhiệm vụ. 

Nguồn thu nhập chính yếu của GV hiện nay đến từ việc giảng dạy, có không ít GV viên dạy vƣợt 

quá 150%-250% số giờ quy định, cá biệt một số ít GV ở một số trƣờng có số giờ lên đến hơn 

1000 tiết/ 1 học kỳ. Do vậy, bản thân GV không còn quỹ thời gian cho NCKH. Ở một số trƣờng 

đại học địa phƣơng việc cho phép GV lấy giờ giảng dạy để “bù” cho giờ NCKH còn thiếu cũng 

đã gián tiếp làm cho GV không mặn mà với NCKH. 

- Thứ sáu, ở một số trƣờng đại học địa phƣơng hiện nay, việc đƣa vào giảng dạy môn học 

“Phƣơng pháp NCKH” trong các chƣơng trình đào tạo cũng không đồng nhất về nội dung và 

phƣơng thức, vấn đề tập huấn về NCKH đối với GV còn xem nhẹ, thƣờng “mặc định” theo kiểu 

đã là GV thì phải có kiến thức, kỹ năng về NCKH, do đó vẫn tồn tại một bộ phận GV chƣa nắm 

đƣợc phƣơng pháp NCKH, thậm chí chƣa nắm đƣợc cách xây dựng đề cƣơng, cách trình bày 

một công trình NCKH… Bên cạnh đó, chất lƣợng đội ngũ NCKH chƣa đồng đều, còn thiếu 

những chuyên gia có khả năng dẫn dắt trong các lĩnh vực nghiên cứu, chƣa đủ sức đảm nhiệm 

các nhiệm vụ nghiên cứu có tầm cỡ và phạm vi rộng nhƣ cấp bộ, cấp Nhà nƣớc, khu vực hay 

quốc tế. 

- Thứ bảy, hầu hết các trƣờng đại học địa phƣơng đều có Hội đồng Khoa học - Đào tạo, 

nhƣng hoạt động của Hội đồng này thƣờng chỉ dừng lại ở việc tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề 

tài mà chƣa thực hiện tốt chức năng định hƣớng, hỗ trợ cho GV làm công tác NCKH. Do những 

khó khăn chung về tài chính và vấn đề tự chủ tài chính nên chính sách khuyến khích NCKH đối 

với GV còn thiếu tính đồng bộ và chƣa thực sự tạo đƣợc động lực cho hoạt động NCKH trong 

GV. Kinh phí hỗ trợ dành cho những đề tài NCKH của GV không nhiều, gây khó khăn cho công 

tác NCKH của GV và do đó ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng đề tài nghiên cứu. 

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NCKH CỦA GV  

Để có cơ sở đánh giá năng lực NCKH của GV các trƣờng đại học, đã có rất nhiều công 

trình nghiên cứu về các chỉ số năng lực NCKH. Chúng tôi cho rằng việc tham khảo các chỉ số về 

năng lực NCKH, các phƣơng thức “đo lƣờng”, “đánh giá” trong NCKH là rất cần thiết cho GV 

thực hiện NCKH và công tác quản lý khoa học ở trƣờng đại học, nhất là đối với các trƣờng đại 

học địa phƣơng đang nỗ lực vƣơn lên để khẳng định thƣơng hiệu của nhà trƣờng đối với xã hội. 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về chỉ số năng lực NCKH có những cách diễn đạt 

khác nhau, song tựu trung lại, các công trình nghiên cứu đều có ý cho rằng có thể đƣa ra các chỉ 

số về năng lực NCKH của giảng viên đại học, bao gồm: các công trình NCKH trong nƣớc, các 
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công trình NCKH đƣợc đăng ở kỷ yếu hội nghị/tạp chí quốc tế; các giải thƣởng về nghiên cứu; 

số lƣợng sách đã xuất bản trong nƣớc và quốc tế; các ấn phẩm hoặc công trình nghiên cứu khác 

có ảnh hƣởng tới xã hội. 

Một số công trình nghiên cứu khác cho rằng, năng lực NCKH của GV có thể đƣợc đo bằng 

các cơ hội phát triển và khẳng định chuyên môn của GV nhƣ báo cáo hội nghị và hội thảo khoa 

học; số lƣợng đề tài hoặc thậm chí là các khoản trợ cấp nghiên cứu mà GV đã nhận đƣợc. Tƣơng 

tự nhƣ vậy, năng lực nghiên cứu liên quan đến các ý tƣởng sáng tạo mà sau khi đƣợc nghiên cứu, 

chúng đƣợc xuất bản thành các công trình ở các tạp chí, hoặc đăng ký sáng chế, hoặc tài liệu học 

thuật... Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố khác để đo lƣờng, nhƣ: số tiền đƣợc 

tài trợ nghiên cứu, kết quả hƣớng dẫn học viên nghiên cứu, số lƣợng GV đƣợc tham gia là thành 

viên của Viện hàn lâm khoa học quốc gia. 

Một số nhà nghiên cứu nhấn mạnh năng lực NCKH của giảng viên phải đƣợc thể hiện qua 

các công trình nghiên cứu mang tầm quốc tế. Các tiêu chí về chất lƣợng công bố quốc tế đƣợc 

xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, từ báo cáo khoa học tại hội thảo quốc tế, công trình NCKH đƣợc 

đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế miễn phí, tạp chí quốc tế uy tín, tạp chí thuộc ISI/Scopus. 

Ngoài ra, giảng viên phải chủ biên hoặc đồng chủ biên một số lƣợng sách nhất định đƣợc xuất 

bản trong nƣớc hoặc quốc tế. 

Nhiều nghiên cứu có cách tiếp cận toàn diện cả về số lƣợng, chất lƣợng, mức độ ảnh hƣởng 

và các hoạt động nghiên cứu. Ngƣời ta đã tổng hợp và liệt kê các chỉ số đo lƣờng kết quả NCKH 

theo cách tiếp cận này là số bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học, chỉ số ảnh hƣởng của tạp chí, 

số lƣợng sách xuất bản, số lƣợng sách biên tập, số chƣơng sách xuất bản tại các sách chuyên 

khảo, số chƣơng sách biên tập tại các sách chuyên khảo, số trích dẫn, đăng ký sáng chế, nhận tài 

trợ nghiên cứu, tham gia các dự án nghiên cứu, số giải thƣởng, số báo cáo hội thảo khoa học, số 

lần mời trình bày báo cáo hội thảo khoa học, số luận án/luận văn hƣớng dẫn, tham gia ban biên 

tập tạp chí khoa học, có vị trí ở một hiệp hội chuyên môn, phát triển quan hệ chuyên môn với 

đồng nghiệp ở nƣớc ngoài. 

Ở một hƣớng tiếp cận khác, khi xem xét đánh giá năng lực NCKH của GV, một số nhà 

nghiên cứu lại tiếp cận theo sản phẩm, công trình hơn là chỉ số ảnh hƣởng. Họ lựa chọn các biến 

phụ thuộc trong nghiên cứu của mình gồm: báo cáo hội thảo, bài báo có phản biện, bài báo 

không phản biện, chƣơng sách/sách xuất bản, sách biên tập, sáng chế, tài trợ, giải thƣởng … 

Dƣới góc độ khoa học, việc sử dụng các chỉ số về năng lực NCKH, các phƣơng thức “đo 

lƣờng”, “đánh giá” trong NCKH là một kênh thông tin rất quan trọng, giúp bản thân GV có thể 

dựa vào đó để tự đánh giá hoạt động NCKH của mình; giúp các trƣờng đại học có thể sử dụng 

một cách hợp lý để đo lƣờng, đánh giá hoạt động NCKH của GV. 

4. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN NCKH CỦA GV TẠI CÁC 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG HIỆN NAY 

Các trƣờng đại học cần tăng cƣờng nguồn lực cho NCKH thông qua thực hiện một số giải 

pháp cụ thể nhƣ đổi mới và phát triển hạ tầng, thông tin khoa học và công nghệ; các khoa/bộ 

môn cần có cơ chế cho phép liên thông khai thác, sử dụng dụng hiệu quả hạ tầng và thông tin 

khoa học; tăng cƣờng quản lý hiệu quả và đề xuất các cấp, ngành có liên quan đầu tƣ nhiều hơn 

cho NCKH, thực hiện cơ chế đặc biệt để thu hút, trọng dụng các nhà khoa học trình độ cao và 

các đề án, dự án, chƣơng trình (đào tạo, nghiên cứu) khác theo đặt hàng của Đảng, Nhà nƣớc, 
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Chính phủ và các bộ, ngành; Tăng nguồn thu ngoài ngân sách nhà nƣớc từ hoạt động đào tạo, 

dịch vụ và đặc biệt là từ hoạt động khoa học và công nghệ thông qua tăng cƣờng hợp tác với các 

ban, bộ, ngành của Trung ƣơng, các địa phƣơng, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong 

nƣớc và nƣớc ngoài trong thực hiện các đề tài, dự án, chƣơng trình khoa học và công nghệ; Tăng 

kinh phí đầu tƣ cho hoạt động NCKH và chuyển giao kết quả NCKH; Đặc biệt cần tăng cƣờng 

hơn nữa mức kinh phí hỗ trợ công bố khoa học quốc tế, đăng ký sở hữu trí tuệ, thƣơng mại hóa 

sản phẩm NCKH, hoặc hỗ trợ vốn mồi để thực hiện các công trình NCKH; Đẩy mạnh cơ chế 

phân bổ kinh phí NCKH theo hƣớng đặt hàng, theo sản phẩm đầu ra, theo nhiệm vụ ƣu tiên, 

trọng điểm; Đầu tƣ nâng cao hơn nữa tính liên kết với các cơ sở dữ liệu giá trị trong và ngoài 

nƣớc…  

Trên cơ sở phân tích thực trạng về những hạn chế, bất cập về công tác NCKH của GV và 

tham khảo các chỉ số về năng lực NCKH, các phƣơng thức “đo lƣờng”, “đánh giá” trong NCKH 

của GV, chúng tôi đề xuất một số giải pháp chính có ảnh hƣởng mạnh nhất tới năng lực NCKH 

của GV. Dƣới đây là một số giải pháp cụ thể. 

-  Một là, các trƣờng đại học địa phƣơng cần chú trọng, quan tâm hơn nữa tới hoạt động 

NCKH của GV, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng. Về 

mặt tổ chức, nên có những ban chỉ đạo hoạt động NCKH của GV cấp trƣờng, cấp khoa nhằm 

góp phần giúp GV nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, tầm quan trọng NCKH. 

-  Hai là, hƣớng đến thành lập các câu lạc bộ NCKH, nhóm NCKH trong trƣờng và tổ chức 

sinh hoạt thƣờng xuyên, tạo điều kiện giúp đỡ cho các GV trẻ tham gia cùng làm đề tài với 

những ngƣời có kinh nghiệm. GV ở các bộ môn khác nhau, các khoa khác nhau có thể cùng nhau 

nghiên cứu các công trình, vấn đề liên quan. Chú trọng gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH 

của cán bộ GV với công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Nên có chính sách ƣu tiên trong quy hoạch, 

bổ nhiệm cán bộ đối với cán bộ GV có thành tích xuất sắc trong công tác NCKH; trong tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại cần phải có tiêu chí về thành tích NCKH. 

-  Ba là, có chính sách cho GV đi học tập, nghiên cứu ở nƣớc ngoài hoặc tuyển dụng, thu hút 

các GV đƣợc đào tạo từ nƣớc ngoài về làm việc tại trƣờng. Các GV sau khi đƣợc đạo tạo ở nƣớc 

ngoài trở về nƣớc cần phát huy trình độ chuyên môn cao, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo 

và NCKH chung của nhà trƣờng, là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh 

quan hệ hợp tác với các trƣờng nƣớc ngoài trong mọi hoạt động chuyên môn của nhà trƣờng 

(trao đổi và đào tạo GV, trao đổi sinh viên; tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, phƣơng pháp đào 

tạo, phƣơng pháp quản lý vận hành mới; hợp tác NCKH và công bố công trình nghiên cứu; tổ 

chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; giao lƣu văn hóa, tham gia hội nghị, hội thảo khoa học 

chuyên ngành trong và ngoài nƣớc); tạo môi trƣờng học thuật năng động, mới mẻ trong nhà 

trƣờng. 

-  Bốn là, cần có những quy định chặt chẽ, yêu cầu các đề tài NCKH của GV phải đảm bảo 

xác định đúng mục tiêu, đối tƣợng nghiên cứu một cách phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Cần 

đổi mới quản lý hoạt động khoa học công nghệ và xây dựng kế hoạch NCKH trong GV từng 

năm học; tăn kinh phí cho các đề tài NCKH của GV. Ngoài nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học 

và công nghệ, nhà trƣờng nên chủ động hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh 

doanh, tổ chức quốc tế vừa thu hút nguồn kinh phí tài trợ cho hoạt động NCKH của GV, vừa 

giúp các đề tài có tính ứng dụng cao hơn. 

-  Năm  à, nhà trƣờng nên có dự án và dành nhiều kinh phí để đầu tƣ xây dựng phát triển hệ 

thống thông tin thƣ viện số nhằm tạo điều kiện tốt cho công tác NCKH của GV. Trong giai đoạn 
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hiện nay, điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc học tập, nghiên cứu là yếu tố quan trọng 

nhằm thu hút nhiều giảng viên giỏi thi vào trƣờng, từ đó hoạt động NCKH của GV sẽ luôn duy 

trì, phát triển sâu, rộng và thu đƣợc kết quả tốt.  

-  Sáu là, cần tạo lập tốt mối quan hệ trong nƣớc và quốc tế trong hợp tác NCKH, công khai 

hóa các chƣơng trình nghiên cứu các cấp, tạo điều kiện để GV có thể tiếp cận các đề tài nghiên 

cứu, lựa chọn và tham gia nghiên cứu. Hoàn thiện quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực 

hiện đề tài khoa học và công nghệ các cấp trên cơ sở cạnh tranh và công bằng nhằm thu hút các 

giảng viên có khả năng, có tâm huyết với các hoạt động NCKH. 

 -  Bảy là, nên có chính sách cho phép quy đổi số giờ NCKH vƣợt định mức của GV thành 

giờ chuẩn giảng dạy để tạo điều kiện cho GV có giờ giảng chƣa đủ định mức. Việc quy đổi này 

tạo điều kiện cho GV đƣợc xem là hoàn thành định mức giảng dạy trong năm khi đánh giá, xếp 

loại GV hàng năm. Tuy trong các quy định không cho phép, nhƣng đây cũng là một trong những 

giải pháp có thể chấp nhận đƣợc, nhất là đối với các trƣờng đại học địa phƣơng. 

-  Tám là, tận dụng nguồn nhân lực có trình độ và thâm niên công tác NCKH trong trƣờng để 

tổ chức các buổi bồi dƣỡng chuyên đề cho GV trẻ, chƣa có kinh nghiệm NCKH; thƣờng xuyên 

tổ chức bồi dƣỡng, trao đổi chuyên đề về phƣơng pháp NCKH trong trƣờng để cập nhật kiến 

thức phƣơng pháp NCKH cho cán bộ GV. Đồng thời, cũng cần chú trọng đề xuất các chế độ 

khen thƣởng kịp thời đối với GV tham gia NCKH, đặc biệt là các GV đạt thành tích cao trong 

NCKH. 

-  Chín là, nhà trƣờng đứng ra làm đầu mối để GV tham gia vào các nhóm nghiên cứu của 

các trƣờng đại học lớn (gần đây Trƣờng Đại học Phạm Văn Đồng đã hợp tác xây dựng dự án 

quốc tế thuộc Chƣơng trình Erasmus+2022 gồm 5 trƣờng Đại học khu vực Nam Trung Bộ và 

Tây Nguyên và 2 trƣờng Đại học của Châu Âu); tạo mối quan hệ tối với các Sở KH&CN địa 

phƣơng trong việc khai thác các đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh hàng năm.  

III. KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, với vai trò quan trọng của tri thức khoa học và công 

nghệ, việc đẩy mạnh hoạt động NCKH trong GV càng có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao 

chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng và khu vực. 

Hoạt động NCKH của GV là một hoạt động rất quan trọng trong việc biến quá trình đào tạo 

thành quá trình tự đào tạo, đây cũng là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phƣơng 

pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã 

hội. Cùng với những kết quả đạt đƣợc trong công tác đào tạo, các kết quả NCKH của GV đóng 

vai trò quyết định đến sự phát triển thƣơng hiệu của trƣờng đại học, nhất là các trƣờng đại học 

địa phƣơng. 

Với việc đề cập đến một số cơ sở lý luận về NCKH của GV, phân tích nguyên nhân của 

những hạn chế đối với năng lực NCKH của GV và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao 

năng lực NCKH của GV ở các trƣờng đại học địa phƣơng, chúng tôi hy vọng rằng, những kết 

quả nghiên cứu và đề xuất nêu trên sẽ góp phần giúp các trƣờng đại học địa phƣơng có thêm 

những thông tin hữu ích để tham khảo trong công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, 

làm cho hoạt động NCKH của GV ngày càng phong phú, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững của trƣờng đại học, nhất là các trƣờng đại học địa phƣơng đang phấn đấu vƣơn 

lên, khẳng định uy tín và thƣơng hiệu của mình đối với xã hội. 
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HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN  

KHOA KINH TẾ & QTKD TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG  

ĐÓNG GÓP CHO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ 

TS. Lê Thị Thanh Thủy, TS. Diệp Tố Uyên 

Khoa Kinh tế & QTKD - Trường ĐH Hùng Vương 

Tóm tắt: 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Kinh tế & QTKD trong thời gian qua 

đã đạt đƣợc nhiều thành tựu, bƣớc đầu đã xây dựng đƣợc mô hình gắn kết đào tạo với 

NCKH phục vụ sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn 10 năm đào tạo và nghiên cứu 

(2010-2020), giảng viên Khoa Kinh tế & QTKD đã triển khai nghiên cứu và nghiệm thu 

126 đề tài NCKH. Bài viết này đề cập đến sự đóng góp của hoạt động nghiên cứu khoa học 

trong phát triển kinh tế - xã của tỉnh Phú Thọ. Nội dung bài viết tập trung chủ yếu vào các 

đề tài nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ, hạch toán kế toán trong doanh 

nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro trong ngân hàng, phát triển tiềm năng kinh tế 

du lịch, vấn đề khởi nghiệp trong sinh viên và định hƣớng cho lao động của tỉnh Phú Thọ. 

Từ khóa:  

Nghiên cứu khoa học, Kinh tế, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng, Phú Thọ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên Khoa Kinh tế & QTKD Trƣờng Đại học 

Hùng Vƣơng luôn đƣợc xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thực hiện các hoạt động 

khoa học công nghệ không chỉ nâng cao khả năng nghiên cứu và trình độ chuyên môn của các 

giảng viên Khoa Kinh tế & QTKD mà còn giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo các 

ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, quản lý kinh tế.  

Các đề tài nghiên cứu thực trạng sản xuất kinh doanh tại các địa phƣơng, doanh nghiệp đã 

giúp đội ngũ giảng viên khoa Kinh tế & QTKD thâm nhập vào thực tế sản xuất kinh doanh và 

đƣa thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh vào các bài giảng, góp phần nâng cao chất lƣợng 

đào tạo. Đồng thời, kết quả nghiên cứu thực trạng các hoạt động sản xuất kinh doanh của từng 

địa phƣơng, từng loại hình doanh nghiệp là căn cứ khoa học để đề xuất giải pháp khắc phục hạn 

chế, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - 

xã tỉnh Phú Thọ. 

2.  Kết quả  oạt độn  n  iên cứu   o   ọc củ   iản  viên K o  Kin  tế & QTKD 

 i i đoạn 2010-2020 

Các đề tài NCKH của giảng viên khoa Kinh tế & QTKD tập trung vào nghiên cứu trên các 

lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản trị, tài chính ngân hàng, quản lý kinh tế tại các địa phƣơng, các 

doanh nghiệp, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, kết quả của một số đề tài tiêu 

biểu tập trung vào các nội dung dƣới đây: 
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(i) Nghiên cứu,  ề xuất giải ph p thúc  ẩy phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ  

Tỉnh Phú Thọ có nhiều tiềm năng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản với nhiều sản 

phẩm có thế mạnh nhƣ lúa chất lƣợng cao, chè, bƣởi, hồng, rau quả, gia cầm, thủy sản, gỗ… 

Trong những năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt 

đƣợc những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ cấu nông, lâm 

nghiệp, thủy sản đã có bƣớc chuyển dịch tích cực; năng suất, sản lƣợng cây trồng, vật nuôi tăng 

đều theo từng năm, chất lƣợng ngày càng đƣợc khẳng định; hình thành một số vùng sản xuất tập 

trung với một số sản phẩm có giá trị hàng hóa cao nhƣ: chè, bƣởi, lợn, gia cầm, thủy sản...  

Năm 2010, đề tài nghiên cứu “Giải ph p thúc  ẩy  ăng  ý thương hiệu cho một số sản 

phẩm nông nghiệp  ặc sản trên  ịa bàn tỉnh Phú Thọ” do tác giả Đỗ Ngọc Sơn và các cộng sự 

thực hiện là đề tài trọng điểm cấp trƣờng đã đóng góp nhiều giải pháp có tính ứng dụng cao trong 

việc thúc đẩy đăng ký thƣơng hiệu của các sản phẩm nông nghiệp đặc sản: Buởi Đoan Hùng, 

Hồng Gia Thanh, Khoai tầng Thanh Sơn, Gạo nếp gà gáy Mỹ Lung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo hƣớng sản xuất hàng hóa, các đề 

tài nghiên cứu đƣợc khai thác trên nhiều khía cạnh: Quản lý nhà nƣớc về phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ; đánh giá sự phát triển kinh tế và tình hình hạch 

toán kinh doanh ở một số trang trại huyện Phù Ninh, thị xã Phú Thọ; một số giải pháp tăng cƣờng 

năng lực cạnh tranh sản phẩm chè, giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Thanh Ba, giải 

pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất trái cây trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; chuỗi giá trị sản phẩm 

vịt trời tại xã Bảo Yên huyện Thanh Thủy, tinh Phú Thọ; nghiên cứu ứng dụng liên kết hợp tác 

xã nông nghiệp với siêu thị và các kênh hàng chất lƣợng... Sau khi đánh giá thực trạng, các giải 

pháp đƣợc đề xuất của các đề tài nghiên cứu trên đều có tính ứng dụng cao tại các địa phƣơng. 

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Phú Thọ thời gian qua, bên cạnh những 

thành tựu đáng kể là những trả giá cho sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trƣờng, đối diện 

với những thách thức lớn liên quan đến chất lƣợng cuộc sống. Trƣớc tình hình đó UBND tỉnh 

Phú Thọ đã có chiến lƣợc bảo vệ môi trƣờng đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 2020. Tuy 

nhiên liên quan đến vấn đề kinh tế xanh thì chƣa có tài liệu nào đề cập tới. Quá trình phát triển 

kinh tế của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới cần hƣớng tới nền “Kinh tế xanh” là lựa chọn hợp lý 

theo đúng xu hƣớng và sự lựa chọn này cần phải đƣợc nhìn nhận rõ những cơ hội và thách thức. 

Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu “Phát triển kinh tế xanh và  ịnh hư ng vận dụng ở tỉnh Phú 

Thọ” (Ngô Thị Thanh Tú, 2014) đã phân tích thực trạng phát triển kinh tế ở tỉnh Phú Thọ theo 

tiêu chí kinh tế xanh và đề xuất định hƣớng phát triển kinh tế xanh ở tỉnh Phú Thọ.  

Công trình nghiên cứu “Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí   nh gi  hiệu quả quản lý nhà 

nư c  ối v i khu vực kinh tế tư nhân và  iên hệ v i tỉnh Phú Thọ” của tác giả Lê Thị Thanh Thủy 

và cộng sự (2021) đã làm rõ bức tranh về thực trạng hoạt động của khu vực kinh tế tƣ nhân trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ và đề xuất đƣợc những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với 

khu vực kinh tế tƣ nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ. 

Trong giai đoạn 2010-2020, khu vực kinh tế tƣ nhân đã có những đóng góp quan trọng vào 

sự tăng trƣởng kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và có xu hƣớng tăng. Năm 2015, tỷ trọng đóng 

góp của khu vực kinh tế tƣ nhân vào GRDP của tỉnh là 78,53%, đến năm 2019 đóng góp của khu 

vực kinh tế tƣ nhân vào GRDP của tỉnh là 78,72%. Thuế và các khoản đã nộp của doanh nghiệp 

vào ngân sách của tỉnh cũng có xu hƣớng tăng nhanh, bình quân tăng 17,2%/năm. Trong quản lý 

nhà nƣớc đối với khu vực kinh tế tƣ nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho thấy những thành tựu 
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nổi và có những bƣớc tiến đáng kể. Tuy nhiên, quản lý nhà nƣớc đối với khu vực kinh tế tƣ nhân 

trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định nhƣ hệ thống chính sách, cơ chế quản lý chƣa 

thực sự phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế tƣ nhân; công tác quy hoạch, kế hoạch còn và 

hiệu quả thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch chƣa cao; thủ tục hành chính chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu mới; hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát còn bất cập. Do đó, để góp phần giải 

quyết đƣợc các bất cập trong quản lý nhà nƣớc và đánh giá hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với 

khu vực kinh tế tƣ nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, đề tài đã xây dựng đƣợc bộ 

tiêu chí đánh giá gồm 05 nhóm tiêu chí về cụ thể hóa các văn bản của nhà nƣớc liên quan đến 

khu vực kinh tế tƣ nhân; về xây dựng chiến lƣợc, quy hoạch và kế hoạch phát triển khu vực kinh 

tế tƣ nhân; về thực hiện chiến lƣợc, quy hoạch và kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tƣ nhân; về 

thanh tra, kiểm tra khu vực kinh tế tƣ nhân; về kết quả, hiệu quả phát triển khu vực kinh tế tƣ 

nhân. 

(ii) Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ hoạt  ộng hạch toán kế toán, công tác 

quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp, ngân hàng trên  ịa bàn tỉnh Phú Thọ 

Kế toán là một công cụ quản lý quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp. Khoa Kinh 

tế & QTKD đã có nhiều đề tài nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác kế 

toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nhiều đề tài nghiên cứu tập trung phản ánh, 

đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các phần hành kế toán bán hàng, kế toán 

tiền lƣơng, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán doanh thu và kết 

quả kinh doanh, kế toán hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu… tại các doanh nghiệp nhƣ công 

ty cổ phần xây dựng Sơn Hà, công ty cổ phần Dệt Vĩnh Phú, công ty cổ phần cơ giới Vạn Thắng, 

công ty cổ phần Bia rƣợu Sài Gòn - Đồng Xuân, các doanh nghiệp may trên địa bàn Tỉnh Phú 

Thọ… Các giải pháp hoàn thiện các phần hành kế toán không chỉ trên lĩnh vực kế toán tài chính 

mà còn cả trên lĩnh vực kế toán quản trị đã đƣợc các doanh nghiệp đánh giá rất cao, đã đƣợc áp 

dụng vào thực tế tại doanh nghiệp và đem lại hiệu quả kinh tế. Năm 2010, đề tài nghiên cứu 

“Giải pháp kế toán Exel cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số doanh nghiệp trên  ịa bàn thành 

phố Việt Trì” của tác giả Trần Quốc Hoàn và cộng sự (Đỗ Thị Minh Hƣơng và Diệp Tố Uyên) 

thực hiện sau khi đƣợc nghiệm thu cấp cơ sở đã đƣợc nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký áp 

dụng vào công tác hạch toán. Thành công của đề tài là thiết kế đƣợc một công cụ hạch toán cho 

các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ áp dụng với ƣu điểm đơn giản, dễ sử dụng, giá thành rẻ 

hơn nhiều so với các phần mềm kế toán. Cho đến hiện tại, công cụ hạch toán này đã đƣợc cải 

tiến với nhiều tính năng ƣu việt hơn, có thể cải biến cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh 

doanh tại từng đơn vị cụ thể. Ngoài ra, những vấn đề về kế toán quản trị hiện đại cũng đƣợc các 

nhóm nghiên cứu tiếp cận, khai thác và nghiên cứu để phục vụ cho sự phát triển bền vững của 

địa phƣơng. Có thể kể đến yếu tố về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong đề tài “Nghiên cứu 

ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp  ến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên  ịa bàn tỉnh Phú Thọ” (TS. Diệp Tố Uyên và cộng sự, 2021). Nghiên cứu này đã 

chỉ ra các tác động của việc thực thi các khía cạnh trách nhiệm xã hội đến lợi ích kinh tế của 

doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu này khuyến khích các doanh nghiệp trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh phải kết hợp hài hòa lợi ích kinh tế của doanh nghiệp với lợi ích của 

các bên liên quan nhƣ khách hàng, nhà cung cấp, ngƣời lao động, môi trƣờng, Nhà nƣớc và các 

tổ chức tín dụng. 

Tiếp cận với lĩnh vực tài chính ngân hàng, các đề tài nghiên cứu gần đây đã tập trung 

nghiên cứu các giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng, nâng cao chất lƣợng thẩm định tài chính 
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dự án đầu tƣ trong cho vay trung và dài hạn, một số giải pháp phát triển thanh toán không dùng 

tiền mặt, tăng cƣờng công tác huy động vốn ... tại các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ. 

Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh tập trung phản ánh thực 

trạng và đề xuất các giải pháp trong quản lý kinh doanh nhƣ: nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí 

đánh giá hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với khu vực kinh tế tƣ nhân và liên hệ với tỉnh Phú Thọ, 

chiến lƣợc Marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tƣ phát triển tỉnh Phú Thọ, giải pháp nâng cao 

năng lực cạnh tranh ngành Giấy Việt Nam, quản lý chất lƣợng sản phẩm, mở rộng thị trƣờng tiêu 

thụ sản phẩm tại các doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp... Đối với tỉnh Phú Thọ hiện 

nay, khái niệm văn hóa doanh nghiệp không còn quá mới mẻ, song cũng ít đƣợc các công ty chú 

trọng. Chính vì vậy, nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ đã đƣợc các nhà khoa học trẻ quan tâm nghiên cứu. Nghiên cứu “Xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên  ịa bàn tỉnh Phú Thọ từ bài học kinh nghiệm của Tập 

 oàn viễn thông quân  ội và công ty c  phần viễn thông FPT” (Vũ Huyền Trang và cộng sự, 

2014) đã cung cấp các cơ sở lý luận, các bài học kinh nghiệm thực tiễn giúp các doanh nghiệp 

may trên địa bàn tỉnh Phú Thọ làm tốt hơn nữa trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 

từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị 

trƣờng trong và ngoài nƣớc.  

(iii) Nghiên cứu tiềm năng ph t triển kinh tế du lịch tỉnh Phú Thọ 

Phú Thọ có lịch sử lâu đời, đƣợc coi là mảnh đất phát tích của dân tộc Việt Nam. Phú Thọ 

là vùng đất giàu tiềm năng du lịch với những di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu nhƣ Khu Di tích 

lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Vƣờn quốc gia Xuân Sơn, nƣớc khoáng nóng Thanh Thủy 

và hai Di sản văn hóa đã đƣợc UNESCO vinh danh là Hát xoan và Tín ngƣỡng thờ cúng Hùng 

Vƣơng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều tiềm năng, danh thắng cùng nhiều loại hình 

văn hóa phi vật thể độc đáo khác với hàng trăm di tích, lễ hội độc đáo mang đậm dấu ấn thời đại 

Hùng Vƣơng. Đây thực sự là kho tàng di sản văn hóa vô giá, là lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, 

tạo cho Phú Thọ cơ hội lớn để phát triển du lịch tâm linh, du lịch tham quan, sinh thái, nghỉ 

dƣỡng. Chính vì vậy, nghiên cứu các vấn đề phát triển tiềm năng kinh tế du lịch địa phƣơng đang 

là một hƣớng nghiên cứu mới, có ý nghĩa thực tiễn. 

Đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ” năm 2011 và đề tài “Tác động của khu di tích lịch sử Đền Hùng đến sinh kế của ngƣời dân 

vùng phụ cận” năm 2012 do TS. Lê Thị Thanh Thủy và các cộng sự nghiên cứu, đã đƣợc nghiệm 

thu và đƣợc đánh giá cao về chất lƣợng nghiên cứu và tính ứng dụng của các giải pháp. Trên cơ 

sở lý thuyết về sinh kế, trong đề tài nghiên cứu “Tác động của khu di tích lịch sử Đền Hùng đến 

sinh kế của ngƣời dân vùng phụ cận”, nhóm tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng tác động 

tích cực và tiêu cực của khu di tích lịch sử Đền Hùng đến sinh kế của ngƣời dân. Khi khu Di tích 

lịch sử Đền Hùng đƣợc quy hoạch phát triển kéo theo sự thay đổi cơ cấu lao động theo hƣớng 

hợp lý hơn, ngƣời lao động có cơ hội tìm kiếm việc làm trong khu di tích và có thu nhập cao 

hơn. Bƣớc đầu mang lại thu nhập tạm thời cho ngƣời dân. Ngoài ra, cũng tạo điều kiện cho nông 

dân vùng ven có thể phát triển các ngành nghề, dịch vụ nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập. 

Tuy nhiên, Việc quy hoạch phát triển khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã làm nguồn lực đất đai, 

đặc biệt là đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do chuyển cho xây dựng dự án phát triển khu 

Di tích; Môi trƣờng sống bị ảnh hƣởng; Việc phát triển của khu Di tích đã làm phong cách, lối 



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |251 

sống của ngƣời dân thay đổi, truyền thống văn hóa làng quê phần nào đã bị ảnh hƣởng. Những 

đánh giá này là căn cứ quan trọng cho tỉnh Phú Thọ xây dựng hệ thống giải pháp cải thiện sinh 

kế của ngƣời dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Trong quá trình đƣa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ, có nhiều 

định hƣớng và nghiên cứu đƣợc đƣa ra để du lịch tỉnh thực sự thu hút và giữ chân đƣợc du khách 

thập phƣơng. Xu hƣớng toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đƣa ra yêu cầu cấp thiết cần 

tính đến và phát triển marketing địa phƣơng trong phát triển các lĩnh vực trong đó có du lịch. 

Marketing địa phƣơng đƣợc vận dụng nhƣ thế nào trong phát triển du lịch địa phƣơng đƣợc trả 

lời trong nghiên cứu “Vận dụng marketing  ịa phương trong ph t triển du lịch tỉnh Phú Thọ” 

(TS. Phạm Thị Thu Hƣờng và cộng sự, 2021). Kết quả của nghiên cứu này góp phần làm tƣờng 

minh khái niệm và nội dung về marketing địa phƣơng một cách có hệ thống và khoa học. Đồng 

thời nghiên cứu đƣa ra những đề xuất xây dựng chiến lƣợc marketing địa phƣơng trong phát triển 

du lịch của tỉnh. 

(iv) Vấn  ề khởi nghiệp của sinh viên và những  ịnh hư ng cho  ao  ộng của tỉnh Phú Thọ 

Đề tài nghiên cức khoa học cấp tỉnh của tác giả TS. Đặng Văn Thanh và cộng sự (2020) là 

một công trình nghiên cứu tiêu biểu đề cập trực tiếp đến mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo cho sinh viên các trƣờng đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Kết quả của công 

trình “Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ khởi nghiệp   i m i sáng tạo cho sinh viên các 

trường  ại học, cao  ẳng trên  ịa bàn tỉnh Phú Thọ” đã đánh giá thực trạng hoạt động hỗ trợ 

sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, đánh giá nhu cầu khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo của sinh viên, nhận diện những khó khăn khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và mong 

muốn về hình thức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ đó, nghiên cứu đã thiết kế, xây dựng 

các nội dung hoạt động của mô hình hỗ trợ hoạt động sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 

vận hành thử mô hình. Nghiên cứu đánh giá kết quả hoạt động của mô hình để đƣa ra những kiến 

nghị phát triển mô hình này. 

Phú Thọ là một trong những tỉnh có số lƣợng lao động ra nƣớc ngoài làm việc đông nhất cả 

nƣớc. Nhờ xuất khẩu lao động mà bộ mặt kinh tế và đời sống của nhân dân tỉnh Phú Thọ chuyển 

biến rõ rệt. Tính trung bình mỗi năm, toàn tỉnh Phú Thọ có khoảng trên 2.500 lao động đi làm 

việc ở nƣớc ngoài. Riêng trong năm 2019, số lƣợng ngƣời đi xuất khẩu lao động là 3.420 ngƣời. 

Kiều hối ngƣời lao động gửi về mỗi năm trung bình gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động 

xuất khẩu lao động tại tỉnh Phú Thọ vẫn còn nhiều hạn chế nhƣ về chất lƣợng lao động, chênh 

lệch thu nhập, quản lý các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động xuất khẩu lao động chƣa hiệu 

quả, … Nghiên cứu của Nguyễn Nhật Anh và cộng sự (2020) với tên đề tài “Xuất khẩu  ao  ộng 

gắn v i giải quyết việc  àm cho người  ao  ộng và phân luồng học sinh trong giáo dục ph  thông 

tỉnh Phú Thọ” có nhiều đóng góp trong việc đánh giá hoạt động xuất khẩu lao động, đƣa ra các 

đề xuất về lĩnh vực xuất khẩu lao động của tỉnh Phú Thọ gắn với vấn đề giải quyết việc làm, 

nâng cao thu nhập cho ngƣời lao động; đánh giá thực trạng phân luồng giáo dục THPT tỉnh Phú 

Thọ và định hƣớng xuất khẩu lao động cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.   

3. KẾT LUẬN 

Kết quả đạt đƣợc trong đào tạo và NCKH của Khoa Kinh tế & QTKD đã có những thành 

tựu đáng ghi nhận. Hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị đã gắn liền với thực tiễn sản xuất 

kinh doanh của tỉnh Phú Thọ, đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa 
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phƣơng. Hoạt động NCKH của giảng viên Khoa Kinh tế & QTKD cần tiếp tục đƣợc quan tâm, 

triển khai thực hiện trong thời gian tới với mục tiêu: Nâng cao chất lƣợng các đề tài nghiên cứu, 

gắn kết chặt chẽ công tác NCKH và chuyển giao công nghệ với việc phục vụ SXKD trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ. Thực hiện đúng mục tiêu này, kết quả NCKH của giảng viên Khoa Kinh tế & 

QTKD, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng sẽ nâng tầm giá trị và đi sâu vào thực tiễn hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại địa phƣơng, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ.  
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Đại học Tân Trào 

Tóm tắt:  

Trƣớc những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ 

cho tƣơng lai đất nƣớc, Ban chấp hành trung ƣơng đã giao cho ngành giáo dục một nhiệm 

vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết: “Xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chƣơng trình, kế 

hoạch, nội dung, phƣơng pháp giáo dục, đào tạo và đổi mới phƣơng pháp dạy học ở tất cả 

các cấp học, bậc học”. Với trách nhiệm đó các trƣờng đại học nói chung cũng nhƣ Ngành 

Giáo dục Tiểu học, trƣờng Đại học Trân Trào nói riêng đã không ngừng tìm tòi các biện 

pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo, một trong những biện pháp quan trọng đó 

chính là khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động NCKH.  

Từ khóa:  

Chất lƣợng, NCKH 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

NCKH (NCKH) chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống con ngƣời nói chung và trong 

các hoạt động học thuật, tƣ duy trong môi trƣờng giáo dục nói riêng. Chính vì lý do đó, hoạt 

động NCKH tại Việt Nam, và đặc biệt là tại các trƣờng Cao đẳng Đại học đƣợc chú trọng và 

khuyến khích phát triển. Khoản 2 điều 28 Luật Giáo dục Đại học năm 2012 (08) quy định một 

trong các nhiệm vụ và quyền hạn của trƣờng cao đẳng, trƣờng đại học, học viện là “triển khai 

hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lƣợng giáo dục đại 

học.” Bên cạnh đó, Khoản 2 điều 55 của Luật này cũng quy định “Nghiên cứu, phát triển ứng 

dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lƣợng đào tạo” là một nhiệm vụ quan 

trọng của Giảng viên trƣờng đại học. Tuy nhiên, đối tƣợng của hoạt động Khoa học công nghệ 

trong nhà trƣờng đại học không chỉ bao gồm giảng viên (GV) và các nhà khoa học khác, mà còn 

có cả sinh viên (SV) thuộc các loại hình đào tạo đang theo học tại trƣờng. Bài viết đề cập tới 

thực trạng NCKH của sinh viên Ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH), từ đó đƣa ra một số biện 

pháp và đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng NCKH cho sinh viên. 

2. Nội dun  

2.1. Các khái niệm 

2.1.1. Khái ni m NCKH  

Collis & Hussey (2014) chỉ ra rằng: Nghiên cứu là một quá trình tham vấn và điều tra một 

cách có hệ thống và có phƣơng pháp nhằm làm gia tăng lƣợng kiến thức. Có nhiều cách thức 

phân loại nghiên cứu tùy theo các tiêu chí khác nhau. Trong đó, nếu chỉ xét đến mục đích sử 



254| Phần II. Các trường đại học địa phương với nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

dụng kết quả nghiên cứu thì có thể chia NCKH thành hai dạng cơ bản: Nghiên cứu hàn lâm và 

Nghiên cứu ứng dụng [2, 54]. Thực tế hoạt động NCKH trong trƣờng đại học diễn ra theo cả hai 

dạng cơ bản này.          

NCKH là sự tìm kiếm những điều mà khoa học chƣa biết hoặc phát hiện bản chất sự vật, 

phát triển nhận thức khoa học về thế giới hoặc là sáng tạo phƣơng pháp mới để làm biến đổi sự 

vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con ngƣời. Nói cách khác, NCKH là hoạt động phát 

hiện, tìm hiểu các hiện tƣợng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tƣ duy, sáng tạo các giải 

pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.  

2.1.2. NCKH của sinh viên  

Điều 59 của Luật Giáo dục Đại học quy định: Sinh viên là ngƣời tham gia “chƣơng trình 

đào tạo cao đẳng, chƣơng trình đào tạo đại học.” Đối tƣợng “sinh viên” đƣợc xét đến trong bài 

viết này là những ngƣời học tập chính quy, toàn thời gian tại cơ sở đào tạo, đƣợc xét tuyển theo 

kì thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tổ chức hàng năm. Có thể nói rằng thời gian làm SV là một 

trong những quãng thời gian đáng nhớ nhất của đời ngƣời, do đây là giai đoạn chuyển tiếp quan 

trọng, khi sự ràng buộc từ phía gia đình và nhà trƣờng đối với mỗi cá nhân đã giảm đáng kể, và 

thay vào đó là khả năng tự chịu trách nhiệm về hành vi, cách cƣ xử và tƣơng lai của họ. Thực tế 

cho thấy có nhiều SV tận dụng tốt thời gian này và đã trƣởng thành nhanh chóng, trở thành 

những ngƣời có ích, phục vụ cho đất nƣớc. Ngƣợc lại, cũng có những SV ỷ lại, lãng phí thời gian 

và nỗ lực của mình và trở thành gánh nặng không nhỏ cho xã hội. 

NCKH của sinh viên là con đƣờng sinh viên tìm kiếm những tri thức mới một cách độc 

lập, tự giác, đòi hỏi sinh viên tƣ duy độc lập và tự chủ. Vì vậy mà tri thức họ tiếp thu đƣợc trở 

nên sâu sắc và vững chắc. Song điều quan trọng hơn là qua hoạt động NCKH, sinh viên đƣợc 

cung cấp kiến thức về phƣơng pháp để đạt đƣợc những tri thức đó.  

2.1.3.Chất l  ng NCKH  

Đối với những ngƣời trực tiếp làm NCKH chuyên ngành (tức là những ngƣời thiết kế và 

thực hiện công trình nghiên cứu) thì chất lƣợng của một Công trình khoa học là giá trị khoa học 

của nó. Chất lƣợng khoa học trong trƣờng hợp này là phản ảnh đánh giá của đồng nghiệp trong 

chuyên ngành, và đó chính là ý nghĩa nội tại. Còn ý nghĩa ngoại tại đề cập đến tác động hay ảnh 

hƣởng của công trình nghiên cứu đến xã hội và kinh tế. 

Biểu hiện chất lƣợng NCKH của sinh viên bao gồm: 

-  Nhận thức của sinh viên đối với NCKH 

-  Thái độ của sinh viên 

-  Hệ thống kỹ năng mà họ đạt đƣợc trong quá trình NCKH  

- Sản phẩm NCKH phải phù hợp với mục đích  

2.1.4. Các nhân tố  nh   ởng đến chất l  ng NCKH của sinh viên  

* Nhân tố chủ quan 

-  Tâm lí chung của sinh viên: ngại khó, ngại khổ, sợ mất thời gian, không tạo đƣợc niềm say 

mê, hứng thú  
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-  Kỹ năng, kinh nghiệm làm NCKH của sinh viên: phần lớn sinh viên chƣa đƣợc làm quen 

với các phƣơng pháp NCKH, chƣa biết cách lựa chọn vấn đề nghiên cứu, cách tiếp  

* Nhân tố khách quan 

 -  Sự quan tâm của nhà trƣờng, của Khoa chuyên môn. 

 -  Đội ngũ giáo viên là những ngƣời hƣớng dẫn khoa học có trình độ, kinh nghiệm trong quá 

trình giảng dạy và nghiên cứu. Đặc biệt là lòng nhiệt huyết với nghề.  

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trƣờng đáp ứng tốt cho nhu cầu dạy và học. 

2.2.  Tình hình NCKH của sinh viên Ngành Giáo dục Tiểu học,  

trƣờn  Đại học Tân Trào 

2.2.1. Khái quát về Ngành Giáo dục Ti u h c  

Ngành Giáo dục Tiểu học thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non (GDTH -MN). Đây 

là đơn vị trực thuộc Trƣờng ĐHTT đƣợc thành lập theo Quyết định số 213/ QĐ-ĐHTTr ngày 

10/03/2020 của Hiệu trƣởng. Khoa đang đảm nhiệm việc đào tạo giáo viên ngành GDTH và 

GDMN hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của Khoa ban hành kèm theo Quyết định 

số 234/QĐ-ĐHTTr ngày 16/3/2020 của Hiệu trƣởng Trƣờng ĐHTT. Khoa hiện đang thực hiện 

CTĐT ngành GDTH trình độ đại học, ngành GDMN trình độ Cao đẳng, Đại học (chính quy và 

liên thông VLVH). Trong đó, trình độ đại học có 4 CTĐT thực hiện theo học chế tín chỉ. 

Công tác NCKH đƣợc xác định là một trong 2 nhiệm vụ trọng yếu của GV. Đáp ứng yêu 

cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo và hợp tác quốc tế, NCKH đã trở thành hoạt động bắt buộc của 

GV và là một hoạt động khuyến khích đối với SV trong toàn Khoa nói chung và Ngành Tiểu học 

nói riêng.  

Nhà trƣờng đã ban hành Quyết định về việc ban hành quy định quản lý hoạt động  Khoa 

học và Công nghệ của trƣờng Đại học Tân Trào gồm các loại hình NCKH, số lƣợng các bài báo, 

tạp chí, các loại hình hoạt động nghiên cứu của NH nhƣ: Tham gia hội nghị hội thảo, hội thi sáng 

tạo khoa học, câu lạc bộ khoa học SV; Tham gia thực hiện các đề tài NCKH; Tham gia thu thập 

thông tin số liệu. Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo và NCKH của trƣờng đại học, 

SV ngành Khoa GDTH - MN đƣợc khuyến khích tham gia NCKH. Hoạt động NCKH của SV 

Khoa GDTH - MN bao gồm các bài tiểu luận, các bài báo khoa học, các đề tài NCKH, khóa luận 

tốt nghiệp, SV của Khoa đã tham gia cuộc thi ý tƣởng sáng tạo SV, ngày hội SV sáng tạo và đã 

đạt giải cao. Số lƣợng NCKH của SV còn đƣợc xác lập trong Kế hoạch triển khai công tác 

nghiên cứu KHCN của nhà trƣờng và kế hoạch công tác.  

2.2.2.Phân tích, đ    giá thực tr ng chất l  ng NCKH của sinh viên Ngành Giáo dục 

Ti u h c 

Thực trạng chất lƣợng NCKH của sinh viên đƣợc tiến hành điều tra trên các khía cạnh sau: 

Số lƣợng đề tài NCKH của sinh viên; Thành tích từ các công trình NCKH của sinh viên (xếp 

loại, số lƣợng đề tài đạt giải thƣởng cấp trƣờng, cấp bộ); Mức độ ứng dụng vào thực tiễn của các 

đề tài khoa học sinh viên đã nghiên cứu. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng chất lƣợng NCKH của 

sinh viên đƣợc tiến hành điều tra trên các khía cạnh sau: Nhận thức và tinh thần tham gia NCKH 

của sinh viên; Kỹ năng và phƣơng pháp nghiên cứu của sinh viên; Những khó khăn và thuận lợi 

trong việc tiến hành NCKH của sinh viên (cơ sở vật chất, giáo viên hƣớng dẫn); Hiệu quả từ các 
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phƣơng pháp đã thực hiện nhƣ các cuộc tọa đàm hƣớng dẫn NCKH cho sinh viên, học phần 

Phƣơng pháp NCKH. 

Khảo sát từ năm 2016 đến nay, số lƣợng đề tài và khóa luận tốt nghiệp đã đƣợc nghiệm thu 

của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học là 111. Trong đó, có 20 đề tài và 91 khóa luận tốt nghiệp. 

Đa phần các đề tài và khóa luận đều đƣợc đánh giá xếp loại từ mức khá trở lên. Một số đề tài 

đƣợc đánh giá cao và đƣợc giải thƣởng cấp trƣờng (02 đề tài). Mức độ ứng dụng vào thực tiễn 

của các đề tài khoa học sinh viên đã nghiên cứu tƣơng đối cao. Tuy nhiên, so với tổng số sinh 

viên của toàn ngành thì tỉ lệ NCKH của sinh viên vẫn còn ở mức thấp. Nguyên nhân có thể do: 

nhận thức và tinh thần tham gia NCKH của sinh viên chƣa đƣợc cao, sinh viên còn ngại, e dè 

trong việc tiếp cận và đăng kí NCKH; kỹ năng và phƣơng pháp nghiên cứu của sinh viên chƣa 

thuần thục; một số những khó khăn về phía bản thân, gia đình tác động. 

2.3.  Một số biện p  p và đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng NCKH của sinh viên 

Ngành Giáo dục Tiểu học, trƣờn  Đại học Tân Trào 

2.3.1. M t số bi n pháp nhằm nâng cao chất l  ng NCKH của sinh viên Ngành Giáo 

dục Ti u h c,     ng Đ i h c Tân Trào 

2.3.1.1. Hoàn thiện về kiến thức chuyên môn và phương ph p NCKH 

Trở thành SV Đại học là một niềm vui, niềm tự hào không chỉ với bản thân SV mà còn của 

cả gia đình, thầy cô, bè bạn. Thiết nghĩ với một môi trƣờng học tập, nghiên cứu năng động, sáng 

tạo, các bạn SV cần phải đầu tƣ nhiều hơn cho công việc chính yếu của “nghề” SV này – nghiên 

cứu và học tập. SV cần hoạch định rõ những loại kiến thức, kỹ năng mà mình cần có để có thể 

thành công trong quãng đƣờng đại học nhiều chông gai này thông qua việc tham khảo ý kiến của 

các anh chị đi trƣớc hoặc các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy. Khi đã có định hƣớng cụ thể thì 

phảicố gắng tuân theo các bƣớc mà mình đã đặt ra trong thời gian hợp lý nhất, quyết tâm thực 

hiện đến cùng. Có kiến thức, có phƣơng pháp nghiên cứu sẽ giúp các bạn SV cảm thấy NCKH 

không phải là một cái gì đó thật xa lạ mà là một điều rất thân quen và không kém phần hấp dẫn. 

2.3.1.2. Linh  ộng trong việc sắp xếp kế hoạch,thời gian 

Nhƣ phần 2.2.1. đã đề cập, đa số SV rất lơ là với vấn đề quản lý thời gian của mình. Nhiều 

SV dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để nói chuyện hoặc tham gia các diễn đàn và mạng xã 

hội với hiệu quả rất thấp. Quản lý thời gian hiệu quả sẽ giúp cuộc sống và việc học bớt ngột ngạt 

hơn và các mục tiêu đặt ra sẽ đƣợc đạt đến một cách nhanh chóng nhất. 

Các bƣớc cơ bản thực hiện đề tài NCKH: 

1. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu 

2. Xác định đề tài NCKH 

3. Lập đề cƣơng nghiên cứu sơ bộ 

4. Thu thập tài liệu nghiên cứu 

5. Lập đề cƣơng nghiên cứu chi tiết 

6. Triển khai đề tài nghiên cứu 

7. Tổng hợp kết quả nghiên cứu 
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8. Kiểm chứng kết quả nghiên cứu 

9. Viết báo cáo tổng hợp đề tài NCKH 

10. Công bố kết quả nghiên cứu 

Trên đây là các bƣớc cơ bản để thực hiện đề tài NCKH. Để quản lý tốt kế hoạch thời gian 

của mình trong NCKH, SV cần căn cứ vào các bƣớc trên để xác định những việc cần làm và 

phân loại theo mức độ cần thiết và quan trọng. Sau đó, đặt thứ tự ƣu tiên cho những việc này 

kèm theo thời hạn và phƣơng pháp thực hiện. Mọi thứ cần đƣợc liệt kê càng cụ thể càng tốt. 

Chẳng hạn nhƣ việc Lập đề cƣơng nghiên cứu sơ bộ (Bƣớc 3) và Thu thập tài liệu nghiên cứu 

(Bƣớc 4) có thể thực hiện song hành thông qua việc phân chia nhiệm vụ các thành viên trong 

nhóm. Sau một thời gian tìm tài liệu, nhóm có thể họp lại để chia sẻ và xây dựng đề cƣơng cho 

mình để trình với SVHD. 

Một lƣu ý nhỏ là SV nên để các khoảng trống nhỏ giữa các công việc liền kề nhƣ một bƣớc 

“dự trữ”. Tiếp theo, điều quan trọng hơn cả là phải kiên trì thực hiện các kế hoạch mình đã đề ra. 

Sau cùng, khi đã hoàn tất một giai đoạn nào đó, thì việc suy ngẫm về hiệu quả công việc là cần 

thiết nhằm rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho những lần lên kế hoạch kế tiếp. 

2.3.1.3. Hoạt  ộng nhóm hiệu quả 

Thái độ hợp tác tƣơng trợ nhau góp phần quan trọng trong thành công của hoạt động 

nhóm, dẫn đến thành công chung của công trình NCKH. Khi lựa chọn nhóm, cần lƣu ý đến tính 

cách và quan điểm của các cá nhân sao cho mọi ngƣời có thể hiểu và làm việc cùng nhau. Bên 

cạnh đó, nhóm cần chọn ra một nhóm trƣởng có tiếng nói và có thể đại diện nhóm giải quyết 

những công việc chung. Nhóm trƣởng phải là ngƣời có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng 

quản lý tốt. Nhóm trƣởng phân công công việc hợp lý, đôn đốc việc hoàn tất công việc một cách 

khéo léo nhƣng hiệu quả. Chẳng hạn nhƣ: căn cứ theo các bƣớc ở trên, khi thực hiện bƣớc 2, 3, 

4, nhóm trƣởng có thể giao nhiệm vụ cho vài thành viên tiếp cận các nguồn thông tin khác nhau 

từ Internet đến các Thƣ viện trên cơ sở định hƣớng đã thống nhất của nhóm. Các tài liệu sau đó 

sẽ đƣợc tập hợp lại cho nhóm trƣởng và nhóm trƣởng sẽ chịu trách nhiệm đọc, phân loại, đánh 

giá các tài liệu đó. Việc thống nhất bƣớc đi kế tiếp sẽ đƣợc thực hiện trong lần họp nhóm gần 

nhất. Một điều cần lƣu ý là thái độ và hành động của nhóm trƣởng góp phần quyết định vào sự 

đoàn kết hay chia rẽ của nhóm. Vì vậy, việc lựa chọn nhóm trƣởng cần phải đƣợc cân nhắc một 

cách kỹ lƣỡng. 

2.3.2. M t số đề xuất nhằm nâng cao chất l  ng NCKH của sinh viên Ngành Giáo dục 

Ti u h c,     ng Đ i h c Tân Trào 

Hoạt động NCKH trong SV không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân SV, mà còn đối với Khoa 

và Nhà trƣờng. Vì vậy, Khoa và Nhà trƣờng cần có chính sách hỗ trợ và khuyến khích đối với 

bản thân SV và Giảng viên hoạt động này. Việc quản lý quá trình hoạt động NCKH của SV có 

thể đƣợc giao phó cho một câu lạc bộ chuyên trách với sự tham gia của chính SV. Nhƣ vậy, SV 

mới thấy đƣợc mình cũng là một phần trong hoạt động học thuật chung của Khoa và Nhà trƣờng. 

Ngoài ra, trong quá trình lên lớp, Giảng viên, ngoài việc giảng bài cho SV, cần gợi mở và 

hƣớng các bạn đến những vấn đề có thể đào sâu nghiên cứu nhằm kích thích sự sáng tạo hƣớng 

đến NCKH trong SV. 

Sau đây là một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng NCKH của sinh viên: 
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Một là, cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, tầm quan trọng NCKH của sinh viên. NCKH 

của sinh viên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới đào tạo đại học. Phƣơng 

pháp đào tạo - thông qua NCKH sẽ giúp sinh viên viên nắm vững phƣơng pháp luận và vận dụng 

những phƣơng pháp NCKH cụ thể trong quá trình học tập ở trƣờng cũng nhƣ trong thực tiễn 

công tác sau này.  

Hai là, cần đổi mới phƣơng pháp xác định nhiệm vụ nghiên cứu theo hƣớng các khoa, bộ 

môn gợi mở những chủ đề, định hƣớng nội dung nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu tập trung vào 

những vấn đề lý luận hoặc thực tiễn thuộc các môn học trong chƣơng trình đào tạo; ƣu tiên 

khuyến khích nghiên cứu những vấn đề thuộc khoa học giáo dục, nhất là đề tài nghiên cứu nhằm 

tìm kiếm những giải pháp nâng cao hiệu quả chất lƣợng tự học tập, quản lý rèn luyện của sinh 

viên. Từ đó sinh viên chủ động tìm kiếm, ấp ủ những ý tƣởng khoa học, tên đề tài mà họ cảm 

thấy tâm đắc, sinh viên có thể tự liên hệ tìm cán bộ, giảng viên - hƣớng dẫn khoa học trong các 

lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo quy định, khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu các đề 

tài khoa học do cán bộ, giảng viên nhà trƣờng thực hiện. Sau khi nhận đƣợc các đề tài do sinh 

viên đăng ký, các khoa, bộ môn phân công cán bộ, giảng viên hƣớng dẫn; tổ chức cho sinh viên 

báo cáo thuyết minh đề tài để nhận xét, góp ý, đánh giá tính khả thi và hoàn chỉnh tên đề tài 

trƣớc khi gửi phòng Quản lý NCKH tổng hợp trình lãnh đạo nhà trƣờng duyệt.  

Ba là, yêu cầu các đề tài NCKH của sinh viên phải đảm bảo tính vừa sức, ít tốn kém về tài 

chính, thời gian đi lại trong quá trình thực hiện. Tính vừa sức thể hiện ở việc xác định mục tiêu, 

đối tƣợng nghiên cứu phù hợp với nội dung chƣơng trình đào tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận 

và thực tiễn. giúp sinh viên củng cố kiến thức đã đƣợc học ở nhà trƣờng, đi vào từng lĩnh vực cụ 

thể; phạm vi địa bàn nghiên cứu không quá xa trƣờng, nên giới hạn ở các đơn vị nghiệp vụ cấp 

huyện, xã.  

Bốn là, sau khi đƣợc giao đề tài, sinh viên phải xây dựng kế hoạch và đề cƣơng nghiên 

cứu. Trong kế hoạch và đề cƣơng nghiên cứu phải thể hiện rõ mục đích yêu cầu, nội dung, trình 

tự các công việc, thời gian, địa điểm khảo sát thu thập số liệu. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện 

với đơn vị chủ trì, trao đổi tranh thủ sự giúp đỡ của ngƣời hƣớng dẫn để giải quyết những khó 

khăn vƣớng mắc. 

Năm  à, tăng cƣờng trách nhiệm và thực hiện các chế độ, chính sách khuyến khích sinh 

viên NCKH và cán bộ hƣớng dẫn. Ngoài các quyền lợi mà sinh viên và cán bộ tham gia hƣớng 

dẫn khoa học đƣợc hƣởng, nhà trƣờng cần quan tâm hơn nữa quyền lợi cho NCKH của sinh viên. 

Khi Ngành GDTH mở đƣợc mã ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ thì trong kế hoạch đào tạo 

sau đại học hàng năm nhà trƣờng nên có chỉ tiêu xét chuyển tiếp ở bậc sau đại học cho những 

sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và NCKH. Sự quan tâm này sẽ là động lực to 

lớn để sinh viên nỗ lực phấn đấu toàn diện về mọi mặt, nhƣ vậy chất lƣợng đào tạo của nhà 

trƣờng sẽ đƣợc nâng cao.  

3. Kết luận 

Hoạt động NCKH mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển của đời sống xã hội và 

đất nƣớc. Thực tế vẫn còn có nhiều rào cản từ nhiều phía đối với hoạt động này, và điều đó cũng 

đã làm nản lòng không ít các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên. Mặc dù vậy, theo quan 

điểm của tác giả, sức mạnh và ý chí nội tại giữ vai trò quan trọng. Thông qua một ít chia sẻ này, 

tác giả hy vọng các bạn SV vẫn có duy trì chút “lửa” cho NCKH giữa cuộc sống, công việc và 
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việc học với rất nhiều lo toan. Hy vọng rằng NCKH trong SV sẽ tiếp tục một mảng sáng trên bức 

tranh NCKH của Việt Nam ta trong thế kỷ XXI này. 
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU  

KHOA HỌC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO  

TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ 

TS. Ninh Thị Bạch Diệp 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt:  

Ngày nay, khi các hình thức đào tạo trong các trƣờng đại học đang đƣợc xây dựng theo 

chiều hƣớng ngày càng cải tiến, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức 

thực tiễn thông qua nhiều cách thức phong phú, đa dạng. Trong đó, thực hiện NCKH đƣợc 

đánh giá là phƣơng pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng kiến thức, kỹ năng mềm cho bản 

thân; là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học để giải quyết những 

vấn đề thực tiễn. NCKH không chỉ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với lĩnh vực 

chuyên môn yêu thích, mà còn rèn luyện khả năng tƣ duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và 

tạo phong cách làm việc khoa học, giúp các em nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, 

tiếp cận từ nhiều phía. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ đƣa ra một số quan điểm và 

đánh giá về năng lực NCKH, thực trạng NCKH của sinh viên trƣờng Đại học Tân Trào, 

trên cơ sở đó đề suất một số giải pháp phát triển năng lực NCKH cho sinh viên. 

Từ khóa:  

Biện pháp, hiệu quả, năng lực, NCKH, sinh viên, đào tạo theo tín chỉ. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đào tạo và NCKH (NCKH) là hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất bất cứ một trƣờng 

đại học nào cũng đều phải thực hiện. Thông qua hoạt động NCKH, sinh viên (SV) đƣợc chủ 

động trong học tập, tìm tòi sáng tạo; qua đó phát triển tối ƣu tƣ duy sáng tạo, kĩ năng, kĩ xảo 

NCKH của bản thân trong quá trình tiếp nhận tri thức, từ đó sử dụng chúng vào giải quyết một số 

vấn đề lí luận và thực tiễn. NCKH góp phần nâng cao tính sáng tạo, đạo đức khoa học, hình 

thành và hoàn thiện nhân cách của ngƣời lao động mới, qua đó góp phần không nhỏ trong việc 

nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng. Với sứ mạng “ à cơ sở  ào tạo, NCKH, hợp tác 

quốc tế và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nâng cao chất  ượng cuộc sống và xây dựng  ất 

nư c” [7], Trƣờng Đại học Tân Trào (ĐHTTr) luôn chú trọng nâng cao chất lƣợng của hoạt 

động NCKH bên cạnh chất lƣợng giảng dạy và trách nhiệm phục vụ cộng đồng của một trƣờng 

đại học. Với lợi thế là trƣờng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, các hoạt động NCKH trong sinh 

viên Nhà trƣờng rất phong phú và đa dạng. Trong những năm qua, các đề tài NCKH của SV 

đƣợc triển khai, nghiệm thu thành công trên các lĩnh vực nhƣ: nông nghiệp, kinh tế, tâm lý, giáo 

dục, văn hóa,... Tuy nhiên thực tế cho thấy, song song với những lợi ích mà NCKH mang lại  thì 

các em còn gặp nhiều khó khăn, thách thức khi triển khai thực hiện đề tài. Chính vì vậy, thực tế 

cho thấy là trƣờng đại học có thể đào tạo hàng nghìn SV nhƣng trong một năm học có rất ít SV 

tham gia NCKH, cùng với đó là số lƣợng các đề tài NCKH trong SV cũng rất hạn chế. Từ những 

vấn đề trên, chúng tôi nhận thấy cần phải nhìn nhận thực trạng hoạt động NCKH của SV một 

cách nghiêm túc để từ đó làm cơ sở đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa số 
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lƣợng và chất lƣợng hoạt động NCKH trong SV tại Trƣờng ĐHTTr nói riêng và trong các trƣờng 

đại học nói chung. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Năn  lực NCKH 

2.1.1. Khái ni m NCKH và  ă   lực NCKH 

* Khái niệm về NCKH 

Có nhiều quan niệm khác nhà về NCKH nhƣ: Tác giả Kerlinger quan niệm: NCKH là một 

cuộc tìm hiểu có hệ thống, có kiểm soát, có tính thực nghiệm và phê phán những giả thuyết về 

các tƣơng tác giữa hiện tƣợng [2]; trong Luật Khoa học và công nghệ do Quốc hội ban hành thì: 

“NCKH là hoạt  ộng khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự 

nhiên, xã hội và tư  uy; s ng tạo giải pháp nh m ứng dụng vào thực tiễn” [5]. 

NCKH là sự phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới; hoặc là 

sáng tạo phƣơng pháp mới và phƣơng tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục 

tiêu hoạt động của con ngƣời. Về mặt thao tác, có thể định nghĩa, NCKH là quá trình hình thành 

và chứng minh luận điểm khoa học về một sự vật, hiện tƣợng cần khám phá [3]. 

* Khái niệm về năng  ực NCKH 

Theo tác giả A. Sebarová, năng lực (NL) NCKH là một hệ thống mở và không ngừng phát 

triển, bao gồm các kiến thức chuyên môn và kiến thức quy trình trong lĩnh vực nghiên cứu, các 

thái độ và sự s n sàng của cá nhân cho phép các GV thực hiện một nghiên cứu giáo dục trong 

khuôn khổ hoạt động nghề nghiệp của họ [6]. 

Tác giả Nguyễn Xuân Quy quan niệm, NL NCKH là khả năng tìm tòi, sáng tạo ra những tri 

thức khoa học mới, khám phá bản chất và các quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tƣ duy [4]. 

Nhƣ vậy, NL NCKH có thể hiểu là sự tổng hợp khả năng về trình độ tri thức, phƣơng pháp 

tƣ duy và sự sáng tạo của chủ thể sử dụng trong việc phát hiện và giải quyết có hiệu quả những 

vấn đề nghiên cứu theo ngành nghề chuyên môn và cƣơng vị, chức trách đƣợc đảm nhiệm.  

2.1.2. Cấu trúc của  ă   lực NCKH 

Theo PGS.TS.NGƢT Trần Thanh Ái, cấu trúc của NL NCKH đƣợc hệ thống qua sơ đồ sau 

[1]: 

 

Sơ  ồ 1. Sơ  ồ cấu trúc năng  ực NCKH 
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Theo chúng tôi, có thể hệ thống các cấu trúc NL NCKH chung thành các NL thành phần 

mà SV cần phải có qua sơ đồ sau: 

 

Sơ  ồ 2. Sơ  ồ c c năng  ực thành phần trong hệ thống c c năng  ực NCKH 

2.2.  Vai trò của việc phát triển năn  lực NCKH c o sin  viên tron  đào tạo theo 

tín chỉ 

NCKH đƣợc đánh giá là phƣơng pháp hiệu quả để SV mở rộng, đào sâu vốn kiến thức 

cũng nhƣ vốn kỹ năng mềm của bản thân; là cơ hội để SV áp dụng những kiến thức lý thuyết đã 

học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Phát triển NL NCKH cho SV giúp SV bổ sung 

những kiến thức không đƣợc học trong chƣơng trình chính khóa, lấp đầy những kiến thức về 

kinh tế, đời sống xã hội để làm giàu vốn sống cho bản thân. Trong quá trình đi khảo sát hay thực 

tế, các em sẽ phải vận dụng những NL này để hoàn thành nội dung nghiên cứu đã đề ra. Bên 

cạnh đó, khi thực hiện các đề tài NCKH, SV không chỉ phát huy đƣợc những NL NCKH mà còn 

phát triển đƣợc các NL khác nhƣ: NL phát hiện và giải quyết vấn đề, NL hợp tác, NL giao tiếp... 

qua đó phát triển tổng thể cả tri thức và nhân cách cho SV. Không chỉ vậy, thông qua hoạt động 

NCKH còn góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo; khả năng tƣ duy độc lập, tự học hỏi của 

SV. Đối với mỗi SV, những kỹ năng này không chỉ quan trọng trong quãng thời gian học tập tại 

giảng đƣờng mà còn theo sát họ trong suốt quãng thời gian làm việc say này.  

Phƣơng thức đào tạo theo tín chỉ là phƣơng thức đào tạo linh hoạt, mềm dẻo, trong đó SV 

đƣợc chủ động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy từng phần kiến thức theo tiến độ phù 

hợp với năng lực và điều kiện bản thân và nhà trƣờng nhằm hoàn tất chƣơng trình đào tạo. Trong 

quá trình đào tạo, SV có thể chủ động lựa chọn những học phần tự chọn phù hợp với sở thích cá 

nhân và định hƣớng chuyên ngành phù hợp một cách linh hoạt, mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc xác định những nội dung phù hợp, thích ứng với nhu cầu xã hội. Vì vậy, hoạt động học 

tập của SV trong đào tạo theo tín chỉ mang tính độc lập cao, các em sẽ chủ động bố trí lịch học 

sao cho thuận tiện nhất để dành thời gian cho NCKH. Tuy nhiên, bên cạnh những ƣu điểm của 

phƣơng thức đào tạo này, nhiều SV còn lãng phí thời gian vào các nguồn lực khác, năng lực tự 

học chƣa cao, thiếu những NL cần thiết để thực hiện NCKH... chính những lí do này đã làm cho 

số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng của các đề tài NCKH của SV giảm. 
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2.3. T ực trạn  NCKH củ  sin  viên trƣờn  Đại  ọc Tân Trào 

Trong những năm qua, công tác NCKH của trƣờng Đại học Tân Trào có nhiều chuyển biến 

theo hƣớng tích cực: Nội dung nghiên cứu đa dạng, đối tƣợng tham gia NCKH cũng đƣợc mở 

rộng hơn. Các hoạt động NCKH của Nhà trƣờng có thể đƣợc kể đến nhƣ: Hội thảo, tập huấn, 

ngoại khóa chuyên đề… đã thu hút đƣợc sự tham gia của cán bộ, GV và SV nhà trƣờng. Có thể 

kể đến các cuộc hội thảo nhƣ: Hội thảo khoa học quốc tế “ Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc 

trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á”; Hội thảo khoa học “Chƣơng trình đào tạo 

giáo viên mầm non, tiểu học, THCS do trƣờng Đại học Tân Trào đào tạo giai đoạn 2006-2016 từ 

góc nhìn thực tiễn”; Hội thảo khoa học “Vật lý hiện đại và ứng dụng”; Chƣơng trình ngoại khóa 

chuyên môn “Đổi mới PPDH theo hƣớng tích hợp liên môn ở THCS hiện nay”; Tập huấn công 

tác NCKH cho cán bộ, GV, SV trƣờng Đại học Tân Trào do PGS.TS Khuất Đăng Long tập 

huấn… 

Bên cạnh đó, SV trƣờng Đại học Tân Trào bƣớc vào năm thứ 2 đối với hệ Cao đẳng và 

năm thứ 3 đối với hệ Đại học của các ngành Sƣ phạm đều phải thực hiện bài tập nghiên cứu Tâm 

lý – Giáo dục, nhiệm vụ này đƣợc thực hiện kết hợp khi SV tham gia thực tập sƣ phạm. Riêng 

SV năm cuối của các hệ Đại học và Cao đẳng chính quy có học lực từ khá trở lên đã đƣợc lựa 

chọn để thực hiện khóa luận tốt nghiệp. 

Về chế độ của SV khi tham gia NCKH, theo Quy chế chi tiêu nội bộ [8], kinh phí hỗ trợ 

cho một đề tài NCKH của SV không quá 2 triệu đồng; về quyền lợi, SV tham gia NCKH sẽ đƣợc 

hƣởng các quyền lợi nhƣ: Đƣợc tạo điều kiện sử dụng các thiết bị s n có của Khoa, Trƣờng để 

tiến hành NCKH; Đƣợc hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình NCKH theo quy định của trƣờng; 

Đƣợc ƣu tiên xét cấp học bổng; xét các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thƣởng khác nếu 

có thành tích NCKH xuất sắc; Đƣợc tính điểm rèn luyện, khen thƣởng, cộng vào điểm trung bình 

chung học kì theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đƣợc công bố kết quả NCKH trên các 

tạp chí, kỉ yếu, hội nghị khoa học,... 

Về số lƣợng NCKH của SV trƣờng Đại học Tân Trào đƣợc thể hiện qua biểu đồ sau: 

 

Biểu  ồ 1. T ng hợp số  ượng  ề tài NCKH qua các năm 

Để đánh giá thực trạng NL NCKH của SV chúng tôi tiến hành khảo sát 428 SV của các 

khoa khác nhau trong Nhà trƣờng cụ thể nhƣ sau: 
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Biểu  ồ 2. T ng hợp số  ượng SV tham gia khảo sát theo khoa 

Về mặt nhận thức: Đa số SV nhận thức đƣợc mức độ cần thiết của việc NCKH và phát 

triển NL NCKH cho SV là cần thiết đối với việc học tập và nghiên cứu của các em với tỷ lệ đƣợc 

thể hiện qua biểu đồ 3. 

 

Biểu  ồ 3. Nhận thức của SV về NCKH và NL NCKH 

Để đánh giá về những lợi ích mà NCKH mang lại cho SV chúng tôi đã đƣa ra các lựa chọn 

cho SV.  Kết quả thu đƣợc thể hiện trong Biểu đồ 4. 

 

Biểu  ồ 4. Nhận thức của SV về lợi ích thu  ược khi tham gia NCKH 
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Nhằm đánh giá những khó khăn của SV khi thực hiện NCKH, chúng tôi đã đƣa ra một số 

khó khăn mà SV gặp phải khi thực hiện NCKH. Kết quả thu đƣợc thể hiện trong Biểu đồ 5. 

Nhƣ vậy, từ kết quả khảo sát thực trạng sẽ là cơ sở đề chúng tôi đề xuất các biện pháp 

nhằm phát triển NL NCKH cho SV. 

 

Biểu  ồ 5. Những  hó  hăn của SV khi tham gia NCKH 

2.4.  Một số biện pháp nâng cao năn  lực NCKH cho sinh viên Trƣờn  Đại học 

Tân Trào 

2.4.1. Hình thành và phát tri n cho sinh viên m t h  thống các  ă   lực c n thiết phục 

vụ cho ho t đ ng NCKH 

Ngoài việc hình thành và phát triển cho SV các NL NCKH đƣợc hệ thống trong mục 2.1.2, 

GV cần hình thành và phát triển cho SV một hệ thống các NL cần thiết phục vụ cho hoạt động 

NCKH nhƣ sau: 

* Hình thành và phát triển cho SV NL tự học, tự nghiên cứu: Để đạt đƣợc mục tiêu học tập 

cũng nhƣ nghiên cứu mỗi SV cần phải chủ động trong học tập, xây dựng kế hoạch học tập phù 

hợp với NL cá nhân và nội dung nghiên cứu mà mình lựa chọn. Nhằm phát huy NL tự học của 

SV, GV cần hƣớng dẫn SV từng bƣớc lập kế hoạch tự học, tự nghiên cứu và kiểm tra kế hoạch 

đó của SV có bổ sung, đánh giá và nhận xét cụ thể. 

* Hình thành và phát triển cho HS NL tìm tòi NCKH: NL tìm tòi NCKH là khả năng thực 

hiện tìm tòi nghiên cứu một chủ đề học tập hay thực tiễn theo quy trình NCKH của các nhà khoa 

học tạo ra sản phẩm có ý nghĩa với chính họ và cộng đồng. Trong đó NL tìm tòi NCKH gồm:  

NL lập kế hoạch tìm tòi nghiên cứu, NL thực hiện kế hoạch tìm tòi nghiên cứu, NL viết báo cáo 

và trình bày kết quả. Muốn hình thành và phát triển đƣợc NL tìm tòi NCKH cho SV, GV nên sử 

dụng các PPDH tích cực nhƣ: Dạy học theo dự án, bàn tay nặn bột… 

* Bồi  ưỡng NL  ọc - viết cho SV: NL đọc gắn liền với NL viết trong NCKH là sự gắn bó 

của NL lĩnh hội tri thức và sản sinh ra văn bản viết của SV. Muốn bồi dƣỡng NL đọc - viết cho 

SV, GV hƣớng dẫn SV dựa vào nội dung nghiên cứu để lựa chọn phƣơng pháp đọc, phạm vi 

khai thác tài liệu, đọc các thông tin cơ bản về sách nhƣ tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm 
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xuất bản, nơi xuất bản…; xem xét mục lục, hình dung dàn ý, logic trình bày của tác giả; đọc lời 

giới thiệu, lời mở đầu, hiểu mục đích viết tài liệu của tác giả, một số thông tin mà tác giả định 

hƣớng; đọc phần kết luận, tóm tắt cuối sách, nắm bắt tƣ tƣởng chính mà tác giả hƣớng đến trong 

toàn bộ tài liệu; đọc lƣớt qua toàn bộ cuốn sách, xác định kiểu đọc cụ thể cho cả sách hay từng 

phần nội dung; đọc sâu, sử dụng các kiểu đọc hợp lí để khai thác nội dung của tài liệu; đặt câu 

hỏi phản biện với các nội dung đọc đƣợc, ghi lại những tƣ tƣởng mới nảy sinh trong đầu; tóm tắt 

nội dung chính của tài liệu đã đọc. Ghi chép trong tự học có nhiều hình thức nhƣ trích tài liệu, 

lập dàn ý tài liệu nghiên cứu, viết đề cƣơng nghiên cứu tài liệu, viết bản tóm tắt tài liệu nghiên 

cứu...; trong đó, trích tài liệu và viết bản tóm tắt tài liệu nghiên cứu thƣờng đƣợc sử dụng. 

2.4.2. L ng ghép vi c gi ng d y với phát tri n  ă   lực NCKH cho sinh viên 

Trong quá trình giảng dạy các học phần, GV cần khéo léo lồng ghép việc giảng dạy với 

việc phát triển NL NCKH cho SV bằng cách: 

-  Dạy học kiến thức, kỹ năng cơ bản và dạy tƣ duy thế nào để tạo tiềm lực cho SV có khả 

năng NCKH. Để SV hoàn thành một đề tài NCKH thì SV phải nắm vững kiến thức, kỹ năng 

chuyên ngành của mình đã đƣợc học. Phải dạy cho họ phƣơng pháp chiếm lĩnh tri thức, dạy 

nghiên cứu, dạy để SV có đủ tiềm lực để có khả năng tƣ duy.  

-  Truyền đạt kinh nghiệm của GV cho SV trong triển khai các công việc của quá trình 

NCKH. Ví dụ: Làm thế nào để hình thành ý tƣởng nghiên cứu; không có ý tƣởng thì không thể 

thực hiện đƣợc đề tài. Không phải bất kì SV nào cũng có thể làm đƣợc NCKH mà cần khơi dậy 

đam mê cho những SV có năng lực và thực sự yêu thích NCKH; tập dƣợt cho SV NCKH, làm 

quen với hoạt động NCKH. 

-  GV giao các đề tài vừa sức và phù hợp với chuyên ngành đào tạo của SV. 

2.4.3. Hình thành và phát tri n  ă   lực  ng dụng công ngh  thông tin và truyền thông 

trong vi c nâng cao  ă   lực NCKH cho sinh viên 

 NL ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trong NCKH là khả năng 

sử dụng hiệu quả các công cụ, tài nguyên công nghệ để giao tiếp, tạo ra, phổ biến, lƣu giữ và 

quản lí thông tin hiệu quả trong các hoạt động NCKH. Trong đó, NL ứng dụng CNTT&TT đƣợc 

sử dụng để nâng cao NL NCKH cho SV là: NL sử dụng thành thạo máy tính để nghiên cứu; NL 

sử dụng các tài nguyên trên máy tính; NL sử dụng các phần mềm, công cụ công nghệ phục vụ 

cho NCKH; NL sử dụng Internet hiệu quả để tìm kiếm thông tin phục vụ cho NCKH…   

Muốn hình thành và phát triển NL ứng dụng CNTT&TT trong việc nâng cao NL NCKH 

cho SV GV cần: 

-  Lồng ghép hoặc tích hợp nội dung phát triển NL ứng dụng CNTT&TT trong dạy học các 

học phần phù hợp nhƣ: Học phần Lý luận và phƣơng pháp dạy học, Phƣơng pháp dạy học cụ 

thể… 

-  Hƣớng dẫn SV các NL cơ bản về ứng dụng CNTT&TT trƣớc khi thực hiện đề tài NCKH 

dƣới các nhóm học tập, câu lạc bộ… 

-  GV hƣớng dẫn chi tiết SV cách khai thác, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các phần 

mềm xử lý số liệu thống kê hoặc các công cụ cần thiết để thực hiện đề tài NCKH phù hợp với đề 

tài nghiên cứu. 
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-  Tăng cƣờng cho SV tiếp cận các phƣơng tiện dạy học hiện đại, đặc biệt là sử dụng, khai 

thác các phần mềm, các trang web hỗ trợ dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học. 

2.4.4. Vận dụng linh ho t các p  ơ   pháp d y h c có kh   ă   phát tri n  ă   lực 

NCKH cho sinh viên trong d y h c 

* Tăng cường vận dụng dạy học theo hình thức seminar: Seminar là một hình thức tự học 

có hƣớng dẫn, trong đó GV nêu mục tiêu cần đạt đƣợc, giới thiệu nguồn tài liệu, yêu cầu SV 

trình bày kết quả. Để tổ chức seminar có hiệu quả, GV cần: Dạy cho SV cách suy nghĩ nhƣ các 

nhà khoa học, tƣ duy kĩ thuật. Theo hƣớng đó, có thể sử dụng các kĩ thuật dạy học nhƣ “công 

não”, “bể cá”, “kim tự tháp”…; Hƣớng dẫn, phát triển cho SV các NL thu thập và xử lí thông tin, 

lập luận logic, tƣ duy kỹ thuật, báo cáo kết quả… 

* Vận dụng PPDH giải quyết vấn  ề dạy SV phương ph p giải quyết một vấn  ề khoa học: 

Trong dạy học các học phần có liên quan, khi vận dụng PPDH giải quyết vấn đề giúp SV hình 

thành và phát triển NL nêu giả thuyết khoa học, NL thiết kế thí nghiệm, NL tiến hành thí 

nghiệm, NL thu thập, phân tích kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận khoa học. Bên cạnh đó, 

PPDH này còn giúp SV phát huy tính tích cực, tự giác, độc lập, sáng tạo, NL phát hiện và giải 

quyết vấn đề trong NCKH, NL tƣ duy logic... đó là những NL quan trọng để SV hoàn thành một 

đề tài NCKH. 

* Vận dụng PPDH theo dự  n  ể dạy SV phương ph p triển  hai 1  ề tài NCKH: Dạy học 

theo dự án là một PPDH, trong đó ngƣời học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự 

kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này đƣợc 

ngƣời học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục 

đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả 

thực hiện. PPDH theo dự án không chỉ phát triển các NL tƣ duy khoa học, mà còn hƣớng tới phát 

triển NL tổng thể cho ngƣời học, giúp ngƣời học phát triển toàn diện  nhƣ: NL hợp tác, NL thu 

thập xử lý thông tin, NL trình bày vấn đề, NL thực nghiệm, NL viết báo cáo khoa học… 

* Vận dụng dạy học dựa trên tìm tòi, khám phá khoa học (dạy học  h m ph )  ể SV là một 

nhà khoa học thực thụ: Dạy học dựa trên tìm tòi, khám phá khoa học là PPDH cung cấp cho SV 

cơ hội để trải nghiệm các hiện tƣợng và các quá trình khoa học. Nhờ PPDH này, SV đƣợc tạo 

điều kiện để bộc lộ những quan niệm sai lầm vốn có của SV, khuyến khích SV trao đổi, thảo 

luận với nhau để đề xuất các giả thuyết, thu thập thông tin, tìm kiếm bằng chứng, xây dựng các 

kế hoạch hành động nhằm kiểm chứng giả thuyết ban đầu, từ đó tìm ra kết luận mang tính khoa 

học.  

Ngoài những PPDH tích cực nêu trên trong dạy học các học phần có liên quan, GV còn sử 

dụng các PPDH tích cực khác nhƣ: Bàn tay nặn bột, dạy học bằng bài tập tình huống, thiết kế các 

chuyên đề dạy học hay vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực để nâng cao chất lƣợng bài học 

mà còn giúp SV rèn luyện các NL NCKH đặc trƣng trong dạy học các học phần có liên quan. 

2.4.5. H ớng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, bài tập NCKH 

Trong biện pháp này, GV hƣớng dẫn SV thực hiện các bài tập môn học, đề tài môn học, đồ 

án môn học, đề tài NCKH SV (do khoa, trƣờng tổ chức), đồ án tốt nghiệp. Kiến thức của một 

môn học sẽ đƣợc SV nhận thức thông qua nhiều phƣơng pháp khác nhau: đọc giáo trình đƣợc 

GV cung cấp, bài giảng lý thuyết, thực hành, tài liệu tham khảo và kiến thức trên Internet. Với 
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mỗi phƣơng pháp, SV thu nhận một mặt khác nhau của môn học, thậm chí khá rời rạc, thụ động, 

và nhiều khi còn mâu thuẫn. Do đó, các bài tập lớn sẽ tạo cơ hội để SV luyện tập, củng cố kiến 

thức, kỹ năng, đào sâu suy nghĩ cũng nhƣ tiếp cận những kiến thức mới. 

Để thực hiện tốt biện pháp này, trong quá trình giảng dạy các học phần, GV giao các bài 

tập lớn, bài tập NCKH cho SV thực hiện. Trong đó, GV chú ý đến việc xây dựng các tiêu chí để 

đánh giá các bài tập lớn đã giao cho SV nhƣ: Nội hàm kiến thức chứa trong bài tập lớn phải đảm 

bảo đƣợc độ rộng về kiến thức, khả năng hiểu sâu về kiến thức đó cũng nhƣ bản chất của kiến 

thức chứa trong đó; Khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế; Phát hiện những kiến thức mới, độ 

chính xác của suy luận; Khả năng làm việc thể hiện ở: kỹ năng phân công nhóm, kỹ năng trình 

bày báo cáo, tiểu luận, kỹ năng thuyết trình; Ý thức trong công việc đƣợc đánh giá qua thời gian 

hoàn thành bài tập lớn theo đúng lịch trình, độ trung thực của bài tập lớn, ý thức ham học hỏi. 

2.4.6. Tổ ch c các chuyên đề liên quan tới chuyên ngành đã h c của sinh viên g n với 

thực tiễn nghề nghi p 

Hiện nay hầu hết các trƣờng Đại học đều xây dựng chƣơng trình đào tạo kết hợp giữa đào 

đạo kiến thức với hình thành và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho SV để đáp ứng yêu cầu của 

ngƣời lao động. Vì vậy, trong quá trình đào tạo nhà trƣờng cũng nhƣ các đơn vị có liên quan cần 

tổ chức cho SV đƣợc tham gia chuyên đề liên quan tới chuyên ngành mà mình đã học; mời các 

đơn vị sử dụng lao động tới nói chuyện để SV biết mình cần có những kiến thức và kỹ năng nào 

để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp. Đƣa SV đi thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động để SV 

tập phát hiện những đề tài có thể nghiên cứu, xem trong thực tế để giải quyết vấn đề đặt ra trong 

khuôn khổ đề tài nghiên cứu, cũng nhƣ thực nghiệm kết quả nghiên cứu của đề tài để đánh giá 

tính khả thi. Đồng thời trong quá trình đó, GV yêu cầu SV đề xuất các chủ đề, các nội dung 

nghiên cứu nhỏ tập viết thành các báo cáo khoa học hoặc các bài báo khoa học vừa sức với SV. 

Tuy nhiên, ngoài bồi dƣỡng những NL NCKH đƣợc nêu trong khuôn khổ bài báo này, Nhà 

trƣờng cũng cần có những chính sách và định hƣớng cụ thể để phát triển NCKH nhƣ: Tổ chức 

các diễn đàn, tọa đàm, trao đổi về những lợi ích cụ thể khi tham gia NCKH dành cho SV; Xây 

dựng và ban hành các quy chế về giải thƣởng NCKH trong SV, giúp SV thấy rõ các quyền lợi 

của mình khi tham gia NCKH; Tìm kiếm nguồn lực về kinh tế hỗ trợ cho SV trong quá trình 

nghiên cứu cũng nhƣ đƣa sản phẩm vào thực tế; Tăng cƣờng cơ sở vật chất cho hoạt động 

NCKH; Kết hợp với đoàn thanh niên và hội SV nhà trƣờng để thành lập các câu lạc bộ NCKH; 

Tích cực mở các lớp tập huấn hoặc các buổi hội thảo về công tác này. 

3. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích các số liệu thống kê về tình hình NCKH trong SV 

và kết quả khảo sát về nhận thức, nhu cầu của SV về NCKH, chúng tôi đã chỉ ra một số vấn đề 

đang tồn tại trong hoạt động NCKH của SV Trƣờng Đại học Tân Trào; trên cơ sở đó đề xuất một 

số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động NCKH của SV qua đó hình thành, phát triển và rèn luyện 

NL NCKH cho các em. Chúng tôi hy vọng, các giải pháp này sẽ mang lại những hiệu quả tích 

cực, góp phần đẩy mạnh hoạt động NCKH trong SV Nhà trƣờng; đồng thời các cơ sở giáo dục 

khác cũng có thể nghiên cứu, áp dụng một cách linh hoạt các biện pháp phù hợp với tình hình 

thực tế của đơn vị để phát triển hoạt động NCKH trong SV. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC  

TIỂU HỌC - MẦM NON TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

ThS. Đinh Thị Lƣơng 

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tân Trào 

Abstract:  

The article is based on the guiding viewpoints of the Party, the Government and the 

Education - Training Sector in the development of scientific research activities in 

universities; Based on the position and role of scientific research activities of students in 

universities and the current status of scientific research activities of students of the Faculty 

of Preschool and Primary Education, to propose 3 measures to improve the quality of 

scientific research activities such as: Building a research environment, encouraging and 

motivating students to participate in scientific research; Strengthening and perfecting 

conditions for students' research activities; Enhance publication and application of 

students' research results and products. The implementation of these solutions will help 

improve the scientific research activities of students of the Faculty of Preschool and 

Primary Education, help improve the training quality of the University and match the 

requirements of the locality. 

Keywords:  

Scientific research, objectives, training quality, Faculty of preschool and primary education 

1. Đặt vấn đề 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, khoa học – 

công nghệ và đổi mới sáng tạo đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta coi trọng – coi đó là cơ sở quan trọng 

hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững. Điều này đã đƣợc nêu ra trong nhiều văn kiện, 

nghị quyết của Đảng. Cƣơng lĩnh 2011nhận định: “Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt 

trong việc phát triển lực lƣợng sản xuất hiện đại… Phát triển khoa học và công nghệ nhằm mục 

tiêu thúc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, phát triển kinh tế tri thức, vƣơn lên 

trình độ tiên tiến của thế giới” [4]. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá toàn 

diện các đóng góp của phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc tăng 

trƣởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội [2]. 

Một trong những thành tựu quan trọng của khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là 

góp phần phát triển hệ thống các tổ chức, đội ngũ nhân lực khoa học – công nghệ phát triển 

mạnh cả về số lƣợng và chất lƣợng. Đặc biệt, đối với các trƣờng đại học, khoa học – công nghệ 

và đổi mới sáng tạo đã tạo ra bƣớc tiến lớn nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực, 

phục vụ nhu cầu của xã hội. Trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học không chỉ là phƣơng 

pháp học tập mà còn là một trong những yếu tố quan trọng, hiệu quả trong việc nâng cao chất 

lƣợng giáo dục, tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phƣơng.  
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Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại các trƣờng đại học sẽ giúp cho sinh viên 

tiếp thu kiến thức, vận dụng vào trong tình huống thực tiễn, từ đó hình thành và củng cố những 

phẩm chất cần thiết nhƣ: sự kiên trì, nhẫn nại, say mê tìm tòi sáng tạo, khắc phục khó khăn,…; 

đồng thời, các em có thêm sự hiểu biết sâu sắc về ngành nghề mình đang theo học và bồi dƣỡng 

tình yêu nghề. 

Nhận thức đƣợc vai trò của việc phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên, trong 

những năm qua Trƣờng Đại học Tân Trào ngoài việc trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên 

môn, rèn kĩ năng nghề nghiệp đã động viên, hỗ trợ, khuyến khích sinh viên tham gia vào các 

hoạt động nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học, tham gia hội thảo,… còn góp phần nâng 

cao chất lƣợng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận và làm quen giúp và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực của địa phƣơng. 

Nghiên cứu việc nâng cao chất lƣợng hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên 

Trƣờng Đại học Tân Trào, bài viết tìm hiểu về vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên trong các trƣờng đại học nói chung và Trƣờng Đại học Tân Trào nói riêng, tìm hiểu 

thực trạng trong công tác triển khai hoạt động này; từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp nâng 

cao chất lƣợng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm 

non, Trƣờng Đại học Tân trào nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của địa 

phƣơng. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong trường đại học 

Giáo dục đại học (GDĐH) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn tri thức mới cho 

sự phát triển của xã hội, là nền tảng bền vững cho sự phát triển của mọi quốc gia. Trong quá 

trình đào tạo tại đại học, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm trong quá trình đổi mới nội dung và phƣơng pháp học tập nhằm giúp sinh viên đƣa 

lí luận gắn với thực tiễn, giải quyết đƣợc các vấn đề trong thực tiễn và củng cố lại lí thuyết đƣợc 

học từ đó nâng cao chất lƣợng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực chất lƣợng cao phục vụ cho xã hội. 

Với mục tiêu là trang bị cho sinh viên các kiến thức, kĩ năng nghiên cứu khoa học độc lập, 

tự chủ để hỗ trợ, hoàn thành chƣơng trình học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên có vai trò: 

Thứ nhất, bổ sung, mở rộng các kiến thức chƣa đƣợc học trong chƣơng trình chính khóa và 

đƣa lí luận đƣợc học gắn với thực tiễn dƣới tác động của các điều kiện xã hội về kinh tế, văn 

hóa,… để sinh viên mở rộng vốn hiểu biết, làm giàu vốn sống cho mình. Đặc biệt, những nghiên 

cứu, khảo sát trong thực tiễn sẽ giúp cho sinh viên hoàn thiện bản thân và thích ứng dần với thực 

tiễn xã hội – điều mà lí luận trong sách vở chƣa nêu đƣợc. 

Thứ hai, đi sâu vào các kiến thức đƣợc học. Việc đi sâu vào một mảng nội dung, kiến thức 

sẽ giúp sinh viên phát huy có đƣợc khả năng phân tích, đánh giá, liên tƣởng, nhận định đa chiều 

để giải quyết các vấn đề quan tâm. Với việc tìm hiểu chuyên sâu, sinh viên tự tin hơn khi nói về 

lĩnh vực này, đồng thời, là cơ sở để mở rộng các nội dung khác, lĩnh vực khác. 

Thứ ba, rèn luyện và nâng cao các kĩ năng mềm thông qua việc tìm tòi tài liệu, tƣơng tác 

nhóm nghiên cứu, trao đổi và tìm kiếm các thông tin trong quá trình thực hiện nghiên cứu; đồng 

thời, các kĩ năng thuyết trình, báo cáo đƣợc nâng lên thông qua các 
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Thứ tƣ, thực hiện hoạt động nghiên cứu trong trƣờng đại học giúp cho sinh viên có kinh 

nghiệm viết báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, thực hiện nhiệm vụ đổi mới 

sáng tạo thông qua sáng kiến kinh nghiệm khi ra nghề và tiếp tục học ở bậc học cao hơn.  

Nhƣ vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học giúp có vai trò quan trọng giúp cho SV có thể 

vận dụng và thực hành lý thuyết đƣợc học để giải quyết các vấn đề trong thực tế dƣới sự hƣớng 

dẫn của các giảng viên. Có thể khẳng định, việc thực hiện các NCKH giúp cho các bạn sinh viên 

thu đƣợc thêm rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong thời gian là sinh viên. 

2.2.  Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Giáo dục 

Tiểu học-Mầm non, Trƣờn  Đại học Tân Trào 

Để tìm hiểu thực trạng hoạt động NCKH của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm 

non, tôi sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: điều tra, khảo sát, phân tích, tổng kết kinh 

nghiệm. Từ kết quả thống kê, sử dụng phƣơng pháp khảo sát bằng phiếu điều tra với 63 sinh viên 

tại khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non. 

Kết quả khảo sát nhƣ sau: 

2.2.1. Về nhận th c của sinh viên về ho t đ ng nghiên c u khoa h c 

Hằng năm, thông qua các kế hoạch do Phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác quốc tế triển 

khai. Khoa đã xây dựng kế hoạch và phổ biến tới sinh viên trong Khoa đăng kí thực hiện nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học. 

 Bảng 1. Nhận thức của sinh viên về hoạt  ộng nghiên cứu khoa học 

Nhận thức về hoạt động NCKH 

của SV 
Số lƣợng Tỉ lệ (%) Ghi chú 

Rất quan trọng 29 46.03  

Quan trọng 34 53.97  

Ít quan trọng 0 0  

Không quan trọng 0 0  

Tổng cộng 63 100%  

 Kết quả khảo sát tại Bảng 1 cho thấy, hấu hết sinh viên đều đánh giá hoạt động nghiên 

cứu khoa học là hoạt động quan trọng và rất quan trọng. Không có sinh viên lựa chọn Ít quan 

trọng và không quan trọng. Điều này cho thấy sinh viên đã nhận thấy NCKH là hoạt động giúp 

cho các em có thêm cơ hội tiếp thu kiến thức, rèn luyện kĩ năng và đây là cơ sở để cho việc nâng 

cao chất lƣợng đào tạo.  

2.2.2. Đ ng cơ, mục đ c  tham gia nghiên c u 

Kết quả khảo sát 63 sinh viên về động cơ, mục đích tham gia nghiên cứu nhƣ sau: 

Bảng 2. Động cơ, mục  ích của sinh viên khi tham gia hoạt  ộng nghiên cứu khoa học 

Động cơ tham gia NCKH của SV Số lƣợng Tỉ lệ (%) Ghi chú 

Phục vụ cho việc học tập 22 34.9  
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Thể hiện năng lực nghiên cứu 15 23.8  

Nhiệm vụ bắt buộc 12 19.0  

Lòng say mê 9 14.3  

Phục vụ cho xét đánh giá thi đua của sinh viên 5 7.9  

 Kết quả nghiên cứu tại Bảng 2 cho thấy: số lƣợng SV tham gia hoạt động NCKH với 

động cơ phục vụ cho việc học tập chiếm số lƣợng lớn nhất 22/63 SV, chiếm 34.9%; Có 15/63 

SV, chiếm 23.8% với động cơ thể hiện năng lực nghiên cứu. Các động cơ nhƣ nhiệm vụ bắt 

buộc, lòng say mê có số lƣợng trung bình. Động cơ Phục vụ cho xét đánh giá thi đua của sinh 

viên chiếm số lƣợng thấp nhất 5/63 SV, chiếm 7.9%.  

 Nhƣ vậy, nhận thức của sinh viên trong việc xác định động cơ, mục đích của nghiên cứu 

khoa học là rõ ràng và cụ thể. Sinh viên không chỉ coi NCKH là hoạt động thuần túy khoa học, là 

tri thức,…phục vụ cho việc học tập và rèn luyện ở trƣờng đại học. 

2.2.3. Các yếu tố  nh   ởng đến ho t đ ng nghiên c u khoa h c 

Trong hoạt động NCKH, có rất nhiều các yếu tố ảnh hƣởng nhƣ các nhân tố chủ quan và 

các nhân tố khách quan với mức độ ảnh hƣởng khác nhau. Để đảm bảo các tiêu chí đánh giá, 

trong bài viết tôi lƣợng hóa thành các điểm với các mức độ (Không ảnh hƣởng: 1 điểm; Ít ảnh 

hƣởng: 2 điểm; Bình thƣờng: 3 điểm; Ảnh hƣởng: 4 điểm; Rất ảnh hƣởng: 5 điểm) và lấy giá trị 

trung bình của các mức độ 

Bảng 3. Các yếu tố ảnh hưởng  ến hoạt  ộng nghiên cứu khoa học 

Yếu tố Gia trị trung bình Ghi chú 

Chính sách với hoạt động NCKH của SV 4.42  

Các nguồn lực phục vụ (kinh phí, CSVC, tài liệu…) 4.37  

Sự quản lý, điều hành hoạt động NCKH 3.81  

Sự hƣớng dẫn, động viên của GV hƣớng dẫn 4.72  

Động lực tham gia NCKH 4.16  

Trình độ, kĩ năng NCKH 4.28  

Các nguyên nhân khác 3.54  

Kết quả nghiên cứu từ Bảng 3 cho thấy: yếu tố ảnh hƣởng lớn nhất đến ý thức, thái độ 

tham gia hoạt động NCKH của SV là: Sự hƣớng dẫn, động viên của giảng viên hƣớng dẫn (4.72 

điểm); Các chính sách đối với hoạt động NCKH của SV là yếu tố thứ 2 có tác động mạnh (4.42 

điểm). Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động NCKH lần lƣợt nhƣ: các nguồn lực phục vụ (kinh 

phí, cơ sở vật chất, tài liệu,…) – 4.37 điểm; Trình độ, kĩ năng NCKH của SV – 4.28 điểm; Động 

lực tham gia NCKH – 4.16 điểm. Đây là các yếu tố có ảnh hƣởng rất rõ đến nhận thức, ý thức 

của SV khi tham gia NCKH. Các yếu tố nhƣ: Sự quản lý, điều hành hoạt động CNKH – 3.81 

điểm và Các nguyên nhân khác – 3.54 điểm cho thấy sự tác động tƣơng đối những không quyết 

định đến việc tham gia hoạt động NCKH của SV Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non. 

Nhƣ vậy, các từ kết quả khảo sát có thể đƣa ra một số nhận định nhƣ sau: 1/ Hoạt động 

NCKH của SV Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non đã và đang có những chuyển biến sâu sắc 
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trong nhận thức và tƣ duy. 100% SV đƣợc hỏi đều trả lời đây là hoạt động quan trọng và rất quan 

trọng; 2/ SV đã coi việc thực hiện nhiệm vụ NCKH không chỉ phục vụ cho học tập, là nhiệm vụ 

học tập mà còn là nơi thể hiện năng lực NCKH và lòng say mê của cá nhân; 3/ Các yếu tố ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học theo hƣớng thúc đẩy hoạt 

động NCKH, trong các yếu tố này, yếu tố Sự hƣớng dẫn, động viên của giảng viên đối với sinh 

viên có số điểm cao nhất. Điều này thể hiện mối quan hệ tƣơng hỗ 2 chiều giữa GV-SV trong 

quá trình đào tạo là vô cùng quan trọng và từ đây giúp cho SV có khả năng tự học, tự nghiên cứu 

và quyết định đến năng lực học tập suốt đời của ngƣời học. 

2.3.  Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trƣờn  Đại học Tân Trào 

Để nâng cao số lƣợng SV tham gia NCKH cũng nhƣ nâng cao chất lƣợng của hoạt động 

NCKH của SV Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, tôi đề xuất một số giải pháp nhƣ sau: 

2.3.1. Xây dựng môi     ng nghiên c u, khuyến khích, t o đ ng lực cho sinh viên tham 

gia nghiên c u khoa h c 

Mục đích của biện pháp hƣớng đến việc xây dựng một môi trƣờng nghiên cứu khoa học đa 

dạng với nhiều hình thức và sự tham gia của nhiều bộ môn. Để làm đƣợc điều này, một trong 

những yêu cầu cơ bản là có cơ chế chính sách, chế độ phù hợp từ các cấp nhƣ: cấp Khoa, cấp 

Trƣờng; đa dạng hóa các hình thức và đơn vị tham gia vào việc hƣớng dẫn, khuyến khích, động 

viên và khơi dậy trong SV niềm đam mê nghiên cứu. Một môi trƣờng nghiên cứu tốt sẽ tạo ra 

các lớp SV nghiên cứu tốt và hiệu quả theo đúng chƣơng trình đào tạo và đảm bảo phục vụ cho 

nhu cầu của địa phƣơng. 

Các nội dung cần tiến hành nhƣ: 

-  Nâng cao nhận thức của SV về hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua các kênh truyền 

thông. 

Để các kế hoạch nghiên cứu đến đƣợc với SV, Phòng Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế 

ngoài việc ban hành các kế hoạch NCKH cần đa dạng hơn trong việc tạo các “vệ tinh” triển khai 

thực hiện nhƣ các Khoa, Phòng, Ban, Đoàn trƣờng,… và đa dạng các hình thức nghiên cứu khoa 

học của sinh viên nhƣ: đăng kí đề tài NCKH, đăng kí khóa luận tốt nghiệp, viết báo,... Đặc biệt, 

đội ngũ cố vấn học tập là những ngƣời theo sát và có ảnh hƣởng trực tiếp đến nhận thức của SV 

trong NCKH. Trong những năm qua, đội ngũ cố vấn học tập của Khoa đã làm tốt công tác cố 

vấn, định hƣớng cho SV trong việc nắm đƣợc chính sách, kế hoạch, hƣớng nghiên cứu,… Kết 

quả là số lƣợng SV tham gia NCKH ngày càng cao và đa dạng các hình thức nghiên cứu – không 

bó hẹp ở việc thực hiện đề tài NCKH, khóa luận tốt nghiệp.  

Nhƣ vậy, để thúc đẩy hoạt động NCKH của SV, việc làm đầu tiên đó chính là việc tạo ra 

SV hiểu, nắm đƣợc đầy đủ các thông tin, chủ trƣơng về hoạt động NCKH. SV coi NCKH là hoạt 

động mang tính chất nhiệm vụ bắt buộc, phục vụ trực tiếp cho hoạt động học tập của bản thân để 

có định hƣớng và kế hoạch phù hợp. Đây đồng thời cũng là bƣớc đầu tiên mang đến cho SV sự 

hiểu biết, sự tự tin để tham gia. 

-  Tạo môi trƣờng hoạt động khoa học sôi nổi trong sinh viên 

Không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học do Phòng Quản lí khoa học và 

Hợp tác quốc tế đặt ra, hiện nay, SV trong Khoa tham gia vào rất nhiều các hoạt động khác tại 
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các đơn vị trong nhà trƣờng nhƣ: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Câu lạc bộ Nghiên cứu trẻ, 

nhóm lớp nghiên cứu,… Việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu thông qua các bài báo hội thảo, 

các cuộc trao đổi học thuật,… đƣợc tổ chức trong đoàn thể đã giúp các em có môi trƣờng phát 

triển năng lực nghiên cứu phù hợp với các thang bậc trong hoạt động NCKH. Các cơ chế khen 

thƣởng rõ ràng đã từng bƣớc động viên, khích lệ SV tham gia ngày càng sôi nổi; đồng thời tạo ra 

sự cạnh tranh lành mạnh trong tập thể SV. 

-  Tạo ra các nhóm nghiên cứu của các lớp, của Khoa 

Trong thực hiện NCKH, đối với các đề tài khoa học do một nhóm từ hai sinh viên trở lên 

cùng thực hiện thì kỹ năng làm việc nhóm của các em rất quan trọng. Đây là cơ hội để các em 

phát triển và rèn luyện các kĩ năng làm việc nhóm nhƣ: phân chia nhiệm vụ, trách nhiệm, chia sẻ 

tri thức, tranh luận để tìm ra chân lí,… việc cùng thực hiện một đề tài nghiên cứu cũng giúp sinh 

viên phát triển các kỹ năng làm việc theo nhóm với sự chia sẻ ý thức và trách nhiệm, thêm vào 

đó là biết phân công công việc phù hợp với khả năng và sở trƣờng của từng thành viên. 

2.3.2. Tă   c  ng và hoàn thi n các đ ều ki n phục vụ ho t đ ng nghiên c u của sinh 

viên 

Mục đích của biện pháp nhằm hƣớng đến việc bổ sung, tăng cƣờng để hoàn thiện các điều 

kiện, các nền tảng cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học. Việc tăng 

cƣờng và hoàn thiện phụ thuộc vào nhiều nguồn kinh phí và phụ thuộc vào chính sách của Nhà 

trƣờng để tăng cƣờng nguồn kinh phí thực hiện đề tài, tăng cƣờng tài liệu tham khảo, đa dạng 

hóa các hình thức tìm kiếm tài liệu,… 

Các nội dung cần tiến hành nhƣ: 

-  Có chính sách và nguồn kinh phí đầu tƣ cho hoạt động CNKH của SV cụ thể và phù hợp 

với thực tiễn nghiên cứu. 

-  Tăng cƣờng khâu thanh quyết toán để giải quyết các hạng mục nhƣ: tăng cƣờng nguồn tài 

liệu tham khảo, nâng cao chất lƣợng cơ sở vật chất,… 

-  Tăng cƣờng các chính sách, chế độ đối với các hoạt động NCKH của SV nhằm đảm bảo 

việc thực hiện NCKH hiệu quả. 

-  Do đặc trƣng của Khoa nên việc thu hút các nguồn lực đầu tƣ cho NCKH của SV còn hạn 

chế. Tuy nhiên, cần có lộ trình và có sự bàn bạc chặt chẽ để tạo ra mối tƣơng quan và liên kết với 

địa phƣơng trong việc đặt hàng nghiên cứu. 

2.3.3. Tă   c  ng công bố,  ng dụng kết qu , s n ph m nghiên c u của sinh viên 

Biện pháp này nhằm tạo ra cách làm mới và gắn với ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu. 

Đây cũng là bƣớc giúp cho SV đến gần hơn với môi trƣờng thực tiễn ở các nhà trƣờng.  

Các nội dung cần tiến hành nhƣ:  

-  Thúc đẩy SV thực hiện đề tài NCKH và công bố các kết quả nghiên cứu thông qua các bài 

báo. 

-  Đề tài cần gắn với thực tiễn và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đặt ra. 

-  Nâng cao ý thức và liêm chính trong học thuật và hƣớng SV tới việc công bố các sản phẩm 

mang tính trí tuệ. Đây là một trong những nội dung gắn với hoạt động Khởi nghiệp của nhà trƣờng.  
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Nhƣ vậy, với việc đƣa ra 3 biện pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh 

viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, tôi hi vọng sẽ giúp cho hoạt động này có sự chuyển 

biến mạnh, giúp nâng cao chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng. Có thể khẳng định: phát triển hoạt 

động nghiên cứu khoa học trong nhà trƣờng không chỉ giúp cho sinh viên nắm chắc kiến thức mà 

còn tiếp cận nhiều hơn kiến thức mới; giúp các em phát triển và rèn luyện các kỹ năng tƣ duy 

sáng tạo, làm việc độc lập và theo nhóm; phát triển và rèn luyện các kĩ năng mềm; cải thiện vốn 

tiếng Anh; thiết lập các mối quan hệ mới. Đặc biệt, thông qua hoạt động NCKH các em xây 

dựng đƣợc cho mình hành trang tốt nhất – đó là những thành tích đạt đƣợc và cơ hội làm việc 

sau khi tốt nghiệp. 

3. Kết luận 

Hiện nay, sinh viên tham gia hoạt động NCKH là một trong những phƣơng thức học tập 

hiệu quả nhất, bởi qua nghiên cứu, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực 

tiễn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau: qua bài giảng trên lớp, nghiên cứu tài liệu, sách, 

báo trên Internet,… Từ hoạt động này, SV có cách học tập khoa học và khơi gợi khả năng sáng 

tạo cho bản thân.  

Trong những năm qua, hoạt động NCKH của SV Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non đã 

có những bƣớc tiến rõ rệt. Cụ thể, trong năm học 2020-2021, Khoa có 7/9 đề tài khoa học đạt 

giải cấp trƣờng, 2 đề tài tham gia xét giải thƣởng cấp Bộ. Để nâng cao hơn nữa hoạt động NCKH 

của SV trong khoa, tôi đã đề xuất 3 giải pháp: Xây dựng môi trƣờng nghiên cứu, khuyến khích, 

tạo động lực cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; Tăng cƣờng và hoàn thiện các điều 

kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu của sinh viên; Tăng cƣờng công bố, ứng dụng kết quả, sản 

phẩm nghiên cứu của sinh viên. Việc thực hiện các giải pháp sẽ giúp cho nâng cao hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, giúp nâng cao chất 

lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng và phù hợp với yêu cầu của địa phƣơng. 
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CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NGHIÊN CỨU  

KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

                                           TS. Mã Ngọc Thể 

                                        Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

NCKH không chỉ là nhiệm vụ của trƣờng đại học, của ngƣời giảng viên mà còn là hoạt 

động định hƣớng mang tính thực tiễn, khơi dậy hứng thú NCKH cho sinh viên, thúc đẩy 

các tiềm năng về phát triển đội ngũ nhà khoa học, ứng dụng khoa học vào lao động, sản 

xuất, phát triển kinh tế xã hội. Để phát huy hiệu quả những hoạt động trên, cần có những 

những giải pháp nâng cao chất lƣợng NCKH của sinh viên, đƣa sinh viên vào các hoạt 

động gắn với các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. 

Từ khóa:  

Giải pháp, chất lƣợng nghiên cứu, sinh viên, NCKH của sinh viên, ứng dụng khoa học, đội 

ngũ nhà khoa học. 

1. Đặt vấn đề 

Luật Giáo dục đại học, số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Quốc hội 13, nƣớc Cộng hòa 

XHCN Việt Nam đã khẳng định nhiệm vụ của Cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) trong hoạt 

động khoa học và công nghệ (KHCN): “Nghiên cứu KHCN để phục vụ nâng cao chất lƣợng đào 

tạo”, “NCKH và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp mới, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội”.[2]. Khuyến khích giảng viên, sinh viên tích cực tham gia các 

hoạt động NCKH (NCKH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần thiết của CSGDĐH 

nhằm hƣớng đến nâng cao chất lƣợng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày 

càng cao của xã hội.  

Hoạt động NCKH góp phần quan trọng để khẳng định uy tín của CSGDĐH  trong đào tạo 

và xây dựng thƣơng hiệu cũng nhƣ nâng cao vị trí xếp hạng trƣờng đại học. Sinh viên tham gia 

NCKH phải đƣợc trang bị nền tảng tri thức vững vàng, biết tìm hiểu và đào sâu kiến thức chuyên 

môn, thực hiện công việc nghiên cứu một cách khoa học, đúng quy trình… Do đó, nâng cao chất 

lƣợng NCKH của sinh viên đƣợc xác định là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lƣợng 

đào tạo đại học, góp phần phát hiện, bồi dƣỡng nhân tài và hƣớng nghiệp. Đề làm đƣợc nhƣ vậy, 

Trƣờng Đại học Tân Trào cần có những giải pháp phù hợp với thực tiễn, mang tính đột phá và 

tạo môi trƣờng NCKH cho sinh viên ngay từ những năm đầu của chƣơng trình Đại học. 

Tham gia NCKH giúp sinh viên củng cố đào sâu và mở rộng tri thức, kĩ năng, kĩ xảo đã 

tích lũy đƣợc; mở rộng tầm hiểu biết, đồng thời giúp sinh viên nắm đƣợc các phƣơng pháp, cách 

thức tổ chức hoạt động NCKH, tác phong lề lối làm việc, khả năng giao tiếp và niềm tin khoa 

học.   

Các giải pháp nâng cao chất lƣợng NCKH của sinh viên đòi hỏi phải có sự đồng thuận và 

hỗ trợ từ nhiều phía, trong đó Nhà trƣờng đóng vai trò đầu tàu, định hƣớng cho sự thành công 
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của cả quá trình đào tạo. Sinh viên cần đƣợc tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp các kiến thức 

cần thiết để thực hành nghiên cứu và hoàn thiện khả năng NCKH. Huy động các nguồn lực từ 

các Doanh nghiệp, công ty, tổ chức phi chính phủ… xây dựng hệ thống đối tác đào tạo bên ngoài 

nhà trƣờng để Nhà trƣờng và sinh viên có những định hƣớng nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm 

NCKH đúng với chuyên môn và phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội hiện nay. 

2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NCKH CỦA SINH VIÊN 

2.1. Thực trạng về công tác NCKH trong sinh viên 

NCKH không chỉ là phƣơng pháp học tập mà còn là một trong những yếu tố quan trọng 

trong việc nâng cao chất lƣợng giáo dục, tạo nguồn lực chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu phát 

triển của xã hội. Việc sinh viên tham gia NCKH sẽ giúp hình thành và bồi dƣỡng những phẩm 

chất cần thiết của nhà khoa học tƣơng lai, các em sẽ tăng thêm sự hiểu biết về nghề, hình thành 

và bồi dƣỡng tình cảm nghề nghiệp chuyên môn. 

Trong những năm vừa qua, “công tác NCKH của sinh viên bắt đầu đƣợc thực hiện và có 

nhiều chuyển biến tích cực (20 đề tài). Câu lạc bộ NCKH trẻ của sinh viên đã đƣợc thành lập thu 

hút hàng trăm sinh viên tham gia” [3]. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế của 

giảng viên và sinh viên trong quá trình triển khai các đề tài NCKH. Điều này cho thấy, “Sự gắn 

kết giữa đào tạo với các hoạt động chuyên môn, NCKH của khoa và bộ môn còn yếu. NCKH 

chƣa trở thành nhu cầu thực sự của giảng viên, phần lớn CBVC vẫn còn nặng tƣ duy bao cấp 

trong các hoạt động KHCN. Chƣa thu hút đƣợc nhiều sinh viên tham gia các hoạt động KHCN” 

[3]. Bên cạnh đó, “Năng lực quản lý điều hành, năng lực quản trị đại học của Lãnh đạo trƣờng 

chƣa đạt đƣợc yêu cầu của sự đổi mới đại học, chƣa đƣợc qua các chƣơng trình đào tạo, bồi 

dƣỡng về quản trị đại học, vì vậy còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

của đại học theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn” [3]. 

Năng lực quản lý khoa học chƣa phát huy đƣợc hiệu quả dẫn đến hoạt động hợp tác quốc tế 

về NCKH hạn chế, doanh thu từ hoạt động KHCN chƣa tƣơng xứng với tiềm năng mà đội ngũ 

cán bộ, giảng viên trong nhà trƣờng. Nhiều đề tài, dự án KHCN chƣa có doanh nghiệp tài trợ và 

sử dụng kết quả nghiên cứu. Tỷ lệ sinh viên đƣợc tham gia đề tài chuyển giao công nghệ còn thấp. 

Những khó khăn, hạn chế của sinh viên trong quá trình NCKH, đó là chƣa tập trung đƣợc 

thời gian nghiên cứu chuyên sâu; không có hứng thú với NCKH, không có đủ kinh phí thực hiện 

NCKH…; đa số sinh viên lần đầu tiên tham gia NCKH nên chƣa có nhiều kinh nghiệm trong 

cách tiếp cận đề tài, chƣa chủ động trong cách nghiên cứu; đề tài chƣa bám sát với tình hình thực 

tiễn, bám sát với yêu cầu đào tạo của sinh viên chuyên ngành. 

Nhƣ vậy, muốn nâng cao chất lƣợng NCKH của sinh viên Trƣờng Đại học Tân Trào cần 

phải có các giải pháp đồng bộ từ Nâng cao năng lực quản lý khoa học, thay đổi phƣơng pháp 

hƣớng dẫn sinh viên NCKH, tạo cơ chế thúc đẩy giảng viên, sinh viên NCKH, huy động các 

nguồn lực xã hội để tạo cơ hội để sinh viên thể hiện năng lực NCKH .... Nhờ đó sinh viên có cơ 

hội mở rộng kiến thức và bƣớc đầu hình thành các phẩm chất cần thiết của nhà nghiên cứu. Tuy 

nhiên do nhiều nguyên nhân mà hoạt động NCKH của sinh viên trƣờng Đại học Tân Trào hiện 

nay chƣa đạt hiệu quả cao còn nhiều tồn tại và hạn chế. Vì vậy, việc đƣa ra các giải pháp nâng 

cao chất lƣợng  NCKH của sinh viên là việc làm hết sức cần thiết, hợp lý trong tình hình hiện 

nay để nâng cao hiệu quả NCKH cho sinh viên trong nhà trƣờng. 
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2.2. Một số  iải p  p để nân  c o c ất lƣợn  NCKH củ  sin  viên 

2.1.  Tă   c  ng b i   ỡng  ă   lực NCKH cho sinh viên với n i dung và hình th c 

phù h p 

Năng lực NCKH của sinh viên đƣợc hình thành bởi quá trình tác động, bồi dƣỡng của đội 

ngũ giảng viên và cán bộ quản lý khoa học. Việc bồi dƣỡng năng lực NCKH cho sinh viên có ý 

nghĩa quan trọng quyết định đến chất lƣợng hoạt động NCKH của sinh viên và Vì vậy, các lực 

lƣợng tham gia vào quá trình đào tạo cần tăng cƣờng bồi dƣỡng năng lực NCKH cho sinh viên 

với nội dung và hình thức phù hợp. 

Cần bồi dƣỡng, trang bị cho sinh viên những nội dung về NCKH nhƣ những yêu cầu cần 

chú ý trong quá trình nghiên cứu, những phẩm chất cơ bản cần có của ngƣời nghiên cứu, kỹ năng 

lựa chọn đề tài, kỹ năng xây dựng đề cƣơng nghiên cứu, kỹ năng thu thập và xử lý số liệu điều 

tra khảo sát, phân tích, tổng hợp tài liệu, quan sát, phỏng vấn, điều tra, kỹ năng triển khai minh 

hoạ kết quả nghiên cứu… Để quá trình bồi dƣỡng năng lực NCKH cho sinh viên đạt hiệu quả 

cao, cần tổ các hoạt động thúc đẩy hứng thú và đam mê NCKH của sinh viên nhƣ: nói chuyện 

chuyên đề, tổ chức diễn đàn khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên có học 

hàm, học vị, có kinh nghiệm trong NCKH và hƣớng dẫn sinh viên NCKH. Đẩy mạnh hoạt động 

NCKH trong sinh viên với nhiều hình thức phù hợp nhƣ: tăng cƣờng hoạt động đánh giá kết quả 

học tập ở các học phần bằng hình thức viết tiểu luận, bài thu hoạch thực hành - thực tập, tham 

luận khoa học, chuyên đề, đề tài khoa học, khoá luận tốt nghiệp … Qua đó, góp phần bồi dƣỡng 

năng lực NCKH cho sinh viên, tăng cƣờng môi trƣờng rèn luyện NCKH cho sinh viên từ những 

năm thứ nhất cho đến năm chuẩn bị tốt nghiệp. 

2.2.  Phát huy vai trò củ  đội n ũ n à   o   ọc và cán bộ quản lý KHCN trong 

quản lý NCKH 

Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý khoa học ở các phòng, khoa và trung tâm trong 

nhà trƣờng đủ về số lƣợng, chất lƣợng cao, có kinh nghiệm trong NCKH và quản lý khoa học, có 

khả năng tham mƣu, đề xuất các nhiệm vụ NCKH và các biện pháp quản lý NCKH, đồng thời có 

khả năng chỉ đạo, hƣớng dẫn các lực lƣợng tham gia NCKH thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, 

quy chế, có chất lƣợng cao. 

Cần có sự kết hợp giữa khoa và các bộ môn cũng nhƣ trợ lý khoa học và nghiệp vụ để có 

sự phối hợp trong việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên khi các đề tài  mang tính liên ngành, 

giao thoa giữa các lĩnh vực khoa học giáo dục và xã hội, khoa học cơ bản.   

Nhà trƣờng cần hoàn thiện quy chế xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh để phát huy năng lực 

nghiên cứu của mỗi cán bộ, giảng viên có năng lực cho thực hiện các dự án, đề tài trong nƣớc và 

hợp tác quốc tế và đặc biệt là công bố bài báo quốc tế, tăng uy tín, thƣơng hiệu của Nhà trƣờng. 

Xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, đúng chuyên môn tham gia các hội 

đồng khoa học của nhà trƣờng nhằm phát huy hiệu quả khoa học mang tính trọng tâm, đúng 

chuyên ngành và bám sát đƣợc yêu cầu của thực tiễn. 

Sau khi sinh viên hoàn thành đề tài nghiên cứu, nộp sản phẩm, cần tổ chức một cách trang 

trọng cho sinh viên thực hiện trình bày đề tài trƣớc hội đồng khoa học đúng chuyên ngành, có sự 

nhận xét đánh giá một cách khách quan chất lƣợng đề tài. Tổ chức sự kiện quảng bá công bố sản 

phẩm NCKH của sinh viên trong nhà trƣờng. Điều này sẽ giúp sinh viên nhận thức đƣợc tầm 
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quan trọng của NCKH, sự công bằng, tận tâm cống hiến và sự tự hào khi có các sản phẩm 

NCKH có ý nghĩa thực sự đối với cuộc sống. 

2.3. Phát huy vai trò của cán bộ, giản  viên tron   ƣớng dẫn sinh viên NCKH 

Cán bộ, giảng viên khi đƣợc phân công hƣớng dẫn sinh viên nghiên cứu phải phát huy tốt 

tinh thần trách nhiệm. Khi hƣớng dẫn sinh viên nghiên cứu, cần tiến hành đồng bộ nhiều biện 

pháp nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm, phƣơng pháp và kỹ năng NCKH cho các 

em. Cán bộ, giảng viên hƣớng dẫn định hƣớng, gợi mở để sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, 

tăng cƣờng tính tự lực, độc lập nghiên cứu, không “viết thay”, “làm hộ” hoặc “bỏ rơi” sinh viên. 

Tăng cƣờng bồi dƣỡng cho sinh viên phẩm chất trung thực, khách quan trong NCKH khi trích 

dẫn tài liệu, thu thập và xử lý các số liệu…  

Nâng cao nhận thức của sinh viên về NCKH, trong những giờ dạy trên lớp, cán bộ, 

giảng viên nên khuyến khích sinh viên làm việc theo nhóm, có thể lồng ghép và trao đổi với 

SV về NCKH, gợi ý và định hƣớng tên đề tài, giới thiệu các trang web và tài liệu có đề tài 

cho SV tham khảo. Giảng viên tƣ vấn và định hƣớng để sinh viên định hình đƣợc hƣớng đi 

cho phù hợp với năng lực của bản thân. 

2.4.  Tăn  cƣờng hoạt độn  t úc đẩy tuyên truyền, đƣ  c c t ôn  tin về NCKH 

đến gần với sinh viên 

 Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần là cầu 

nối đƣa sinh viên trải nghiệm tại các doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu. Tổ chức nhiều cuộc 

thi, sân chơi trí tuệ gắn với các đơn vị tuyển dụng nhằm thu hút sinh viên tham gia. Huy động 

các nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp để tạo sân chơi khoa học cho sinh viên, tạo môi trƣờng 

cho các em đƣợc sáng tạo, tƣ duy trong NCKH và học tập. Cần phải xác lập thành một chƣơng 

trình xuyên suốt năm học để sinh viên có nhiều cơ hội tham gia tìm hiểu các lĩnh vực ứng dụng 

khoa học vào đời sống. Từ đó phần nào nâng cao chất lƣợng và tính ứng dụng của các đề tài 

NCKH trong sinh viên. 

Tăng cƣờng tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm trao đổi nhằm giới thiệu, trang bị cho sinh 

viên những phƣơng pháp học tập hiện đại, xây dựng mục tiêu thái độ học tập, nghiên cứu đúng 

đắn; kết hợp với việc giao lƣu giữa sinh viên với những ngƣời thành công trong học tập, NCKH, 

từ đó thắp sáng ƣớc mơ, hoài bão trong sinh viên. 

2.5.  Xây dựn  cơ c ế, chính sách khuyến khích hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, 

giảng viên và sinh viên khi NCKH.  

Tăng số giờ chuẩn hƣớng dẫn sinh viên NCKH cho giảng viên.  

Có biện pháp khuyến khích mạnh hơn đối với hoạt động NCKH của sinh viên nhƣ: Cộng 

điểm thƣởng vào điểm trung bình chung học tập, thay cho điểm rèn luyện cho sinh viên khi tham 

gia NCKH, tăng chỉ tiêu đề tài NCKH cho các đơn vị, tăng số lƣợng sinh viên đƣợc làm bài tập lớn 

(thay thế môn thi học phần), tăng hỗ trợ kinh phí nhiều hơn nữa cho sinh viên trong đề tài NCKH. 

2.6.  Đổi mới p ƣơn  p  p dạy học gắn với hoạt động cho NCKH trong nhà 

trƣờn  để các em sinh viên sớm tiếp cận với kỹ năn  n  iên cứu 

Tăng cƣờng nhận thức để mỗi sinh viên tích cực, chủ động hơn nữa trong việc lên kế 

hoạch học tập và nghiên cứu, xác định mục tiêu rõ ràng, tìm hiểu và lựa chọn cho mình một 
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phƣơng pháp học tập, nghiên cứu hiệu quả, phù hợp. Nâng cao khả năng sinh viên tự học trên 

lớp, tăng cƣờng việc tự học, tự nghiên cứu ở nhà, ở thƣ viện, tìm kiếm những giải pháp nâng cao 

hiệu quả chất lƣợng tự học tập, quản lý rèn luyện của sinh viên. 

Đổi mới phƣơng pháp dạy hƣớng vào xác định nhiệm vụ nghiên cứu theo hƣớng các khoa 

chuyên môn, bộ môn gợi mở những chủ đề, định hƣớng nội dung nghiên cứu. Khuyến khích sinh 

viên chủ động tìm kiếm, ấp ủ những ý tƣởng khoa học, tên đề tài mà họ cảm thấy tâm đắc, sinh 

viên chủ động tự liên hệ tìm cán bộ, giảng viên hƣớng dẫn khoa học trong các lĩnh vực chuyên 

môn phù hợp theo quy định, khuyến khích sinh viên tham gia cùng nghiên cứu các đề tài khoa 

học do cán bộ, giảng viên nhà trƣờng thực hiện. 

3. KẾT LUẬN 

Hoạt động quản lý NCKH có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng đối với nhiệm vụ NCKH của 

các trƣờng đại học. Do đó, bên cạnh hoạt động NCKH của cán bộ, giảng viên, NCKH của sinh 

viên phải đƣợc quan tâm thƣờng xuyên và không ngừng nâng cao chất lƣợng, trong đó tập trung 

vào việc khắc phục những tồn tại, khó khăn hạn chế do nguyên nhân từ chủ quan từ sinh viên và 

các yếu tố do cơ chế, chính sách, năng lực quản lý NCKH. Tăng cƣờng các hoạt động bồi dƣỡng 

năng lực NCKH, thay đổi phƣơng pháp hƣớng dẫn sinh viên tiếp cận, cập nhật những thành tựu 

khoa học của đất nƣớc và quốc tế; thƣờng xuyên tổng kết thực tiễn, nâng cao trình độ và hiệu 

quả quản lý NCKH góp phần thúc đẩy hoạt động NCKH của Nhà trƣờng từng bƣớc phát triển, 

ổn định, ngày càng đi vào nề nếp, tác động tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ giáo dục - đào 

tạo của mỗi giảng viên, sinh viên  trong nhà trƣờng./. 
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Tóm tắt:  

Nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn là một trong những lĩnh vực đƣợc ƣu tiên trong phát 

triển kinh tế - xã hội của các địa phƣơng, đặc biệt đối với các tỉnh trung du và miền núi 

phía Bắc. Cùng với sự đóng góp của khoa học và công nghệ, nền nông nghiệp đang thay 

đổi từng ngày; việc ứng dụng khoa học giúp tăng năng suất, chất lƣợng, đa dạng hóa sản 

phẩm nông nghiệp, phát huy đƣợc tiềm lực, thế mạnh của từng địa phƣơng. Với vai trò vừa 

là đơn vị đào tạo, vừa là tổ chức khoa học và công nghệ Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng 

trong những năm qua đã tích cực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực, 

trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Các kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 

nghệ của Nhà trƣờng có tính ứng dụng thực tiễn cao, đã đƣợc áp dụng vào thực tiễn sản 

xuất góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở một số tỉnh trung du, 

miền núi phía Bắc. 

Từ khóa:  

Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng, nông lâm thủy sản, miền núi phía Bắc, khoa học và công nghệ 

1. Mở đầu 

Đảng và nhà nƣớc ta đã khẳng định, trong thời gian tới, phát triển khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lƣợc; là động lực chính để 

thúc đẩy tăng trƣởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các 

ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, địa phƣơng và doanh nghiệp [1]. Đặc biệt đối với các khu vực 

miền núi có tiềm năng, lợi thế để phát triển nhƣng chƣa đƣợc khai thác hiệu quả thì khoa học và 

công nghệ sẽ góp phần quan trọng trong khai thác bền vững, giải quyết các vấn đề mang tính liên 

vùng đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phƣơng. 

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn chiến lƣợc đặc biệt quan trọng về kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nƣớc; có tiềm năng và lợi thế phát triển về nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch và kinh tế cửa khẩu [2]. Trong quy hoạch đã 

nêu rõ phƣơng hƣớng phát triển các ngành, lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

sản với việc đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ. Giai đoạn này, khoa học và công nghệ 

ngoài việc đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, đầu tƣ đổi mới thiết bị máy móc, công nghệ đi đôi với 

bảo vệ môi trƣờng; còn tập trung nghiên cứu và ứng ứng dụng khoa học công nghệ mới về giống 

cây trồng và vật nuôi, kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế 

phát triển và điều kiện sinh thái của vùng; tạo đột phá về tăng năng suất, nâng cao chất lƣợng sản 
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phẩm hàng hóa. Có thể nói khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có đóng góp quan trọng 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng và khu vực nói chung. Các hoạt động 

KH&CN đã góp phần nâng cao năng suất, chất lƣợng, giá trị các sản phẩm là thế mạnh; hỗ trợ 

phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng ngoài sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho 

cả nƣớc còn là một tổ chức khoa học và công nghệ, là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ tiên tiến, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và cả nƣớc. Xác 

định rõ trọng trách trên, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhiệm vụ NCKH và chuyển 

giao tiến bộ KH&CN vào đời sống luôn đƣợc Đảng bộ Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng xác định là 

một nhiệm vụ hàng đầu, không tách rời với hoạt động đào tạo; nhờ đó trong những năm qua, 

hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trƣờng đã đạt đƣợc nhiều kết 

quả nổi bật, những công trình nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao, đặc biệt là các sản 

phẩm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã góp phần phát triển 

kinh tế xã hội các địa phƣơng. 

2.  Một số  ết quả n  iên cứu   o   ọc và c uyển  i o côn  n  ệ tron  lĩn  vực 

nôn , lâm n  iệp và t ủy sản củ  Trƣờn  Đại  ọc Hùn  Vƣơn  

Trong 10 năm trở lại đây, Nhà trƣờng triển khai nhiều đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông, 

lâm nghiệp và thủy sản (Trong đó có 03 đề tài, dự án Nhà nƣớc; 01 đề tài cấp Bộ, 24 đề tài, dự 

án cấp tỉnh). Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông – lâm – ngƣ 

luôn là thế mạnh của nhà trƣờng; Các kết quả nghiên cứu KH&CN tạo ra đƣợc đánh giá có ý 

nghĩa khoa học, có tính thực tiễn và có khả năng ứng dụng rộng rãi phục vụ phát triển đời sống 

kinh tế xã hội của các địa phƣơng [3]. 

2.1. Kết quả nghiên cứu về C ăn nuôi – Thú y 

-  Sử dụng thảo dƣợc trong sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi là hƣớng nghiên cứu vừa tiếp 

cận với xu thế hiện đại của thế giới vừa khai thác thế mạnh về nguồn thảo dƣợc s n có của Việt 

Nam. Với đề tài “Nghiên cứu chọn và sử dụng một số loài thảo  ược trên  ịa bàn tỉnh Phú Thọ 

thay thế kháng sinh b  sung thức ăn chăn nuôi  ợn” đã có những đóng góp nhất định đối với 

phát triển chăn nuôi, kết quả đề tài đã xác định đƣợc 9 loại thảo dƣợc có tính kháng khuẩn phổ 

biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và đánh giá đƣợc tính kháng khuẩn của các loại thảo dƣợc này để 

sử dụng thay thế kháng sinh trong chăn nuôi. Trên cơ sở những đóng góp khoa học của đề tài cấp 

tỉnh, Nhà trƣờng đƣợc Bộ KH&CN phê duyệt dự án sản xuất cấp quốc gia “Sản xuất thử nghiệm 

chế phẩm thảo  ược có hoạt tính kháng khuẩn sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, với mục tiêu 

sản xuất đƣợc một số chế phẩm có hoạt tính kháng khuẩn và có thể sử dụng rộng rãi trong thức 

ăn cho lợn và gia cầm; sản phẩm của dự án là tiền đề quan trọng trong việc nhân rộng quy trình 

chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi sinh học trong nƣớc; gián tiếp giúp nâng cao giá trị các sản phẩm 

chăn nuôi. Sản phẩm của đề tài đã đƣợc giới thiệu và đƣợc vinh danh tại triển lãm “Tự hào trí tuệ 

lao động Việt Nam” năm 2016. Việc ứng dụng thảo dƣợc trong chăn nuôi lợn đã mang lại lợi 

nhuận cao hơn 6.000 – 8.000 đồng/kg so với thị trƣờng [4]. 

-  Nhằm chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến ngƣời dân một các hiệu quả, Trƣờng 

Đại học Hùng Vƣơng đã xây dựng nhiều mô hình trình diễn nhằm chứng minh lợi ích và tính khả 

thi của một tiến bộ kỹ thuật mới, đồng thời trình bày các bƣớc áp dụng kỹ thuật mới để ngƣời 

dân học tập làm theo: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển 

chăn nuôi gà  ặc sản HAH-VCN và gà hư ng trứng VCN/BT-AG1 theo VietGAHP tại Phú Thọ” 
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hay “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi gà thương phẩm HAH-VCN chất  ượng cao  ạt 

tiêu chuẩn VietGAHP tại tỉnh Yên B i”. Trong quá trình thực hiện các dự án, hàng trăm lƣợt 

ngƣời dân đƣợc đào tạo, tập huấn cao nhận thức, thái độ và thực hành tốt trong chăn nuôi, hƣớng 

tới phát triển chăn nuôi bền vững; chủ động về con giống, quy trình kỹ thuật để tổ chức sản xuất 

theo phƣơng thức mới, tăng lợi nhuận cho ngƣời chăn nuôi; góp phần thúc đẩy xây dựng nhiệm 

vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và các tỉnh trung du miền núi phía 

Bắc khác [5-6]. 

-  Các nghiên cứu về bảo quản, chế biến trong chăn nuôi đã đƣợc Nhà trƣờng triển khai với 

các nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm 

thịt gà chế biến trên quy mô nhỏ gắn với chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại xã 

Hƣớng Đạo, huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc; Nghiên cứu, xây dựng mô hình ứng dụng công 

nghệ sinh học để nâng cao giá trị cho sản phẩm sữa tƣơi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả 

nghiên cứu giúp nâng cao nhận thức của ngƣời chăn nuôi về tầm quan trọng của bảo quản, chế 

biến sản phẩm chăn nuôi, xây dựng thƣơng hiệu, liên kết theo chuỗi giá trị, từ đó nâng cao giá trị 

sản xuất. 

-  Các đề tài cấp trƣờng nhƣ Nghiên cứu, bảo tồn giống gà đa cựa (gà chín cựa); Nghiên cứu 

môi trƣờng bảo quản tinh dịch phục vụ nhân giống gà ri và gà nhiều cựa Phú Thọ; Xây dựng mô 

hình sản xuất thịt gà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Xây dựng mô hình nuôi chim bồ câu 

thƣơng phẩm; Nhân giống và lƣu giữ virus newcstle chủng F để làm vacxin phòng bệnh cho 

gà....đã góp phần bảo tồn nhân rộng những giống gà đặc sản của tỉnh Phú Thọ; xây dựng đƣợc 

các quy trình kỹ thuật để chuyển giao vào thực tiễn sản phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ và khu vực. 

2.2. Kết quả nghiên cứu về trồng trọt, ứng dụng công nghệ sinh học 

-  Nghiên cứu về khoa học cây trồng và kỹ thuật trồng trọt có sự tham gia đông đảo của các 

nhà khoa học và đa dạng về đối tƣợng nghiên cứu: cây dƣợc liệu (địa hoàng, bạch chỉ, Đàn 

hƣơng, Xạ đen, Cỏ ngọt, hoàng tinh,..), cây ăn quả (Cam, Bƣởi), cây công nghiệp (Chè, Sơn ta), 

hoa cây cảnh (Hoa phong lan, hồng, cúc,..); các quy trình kỹ thuật áp dụng theo hƣớng đáp ứng 

các tiêu chuẩn: GACP-WHO, VietGap, hữu cơ. 

Các nghiên cứu cấp Nhà nƣớc, cấp Bộ, cấp tỉnh về khảo nghiệm, xây dựng mô hình trồng 

cây dƣợc liệu Nghiên cứu phát triển cây Địa hoàng (Rehmannia glutinosa) theo hƣớng dẫn 

GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh lân cận; Khảo nghiệm và hoàn thiện quy 

trình sản xuất giống cây dƣợc liệu Địa hoàng (Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. Ex 

Steud); Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng cây Bạch chỉ 

(Angelica dahurica) thƣơng phẩm có giá trị cao theo hƣớng GACP-WHO tại tỉnh Phú Thọ; 

Nghiên cứu nhân giống, xây dựng mô hình trồng cây Xạ đen (Celastrus Indsii benth) cung cấp 

nguồn dƣợc liệu tại tỉnh Tuyên Quang. Kết quả của các nhiệm vụ khoa học đã xây dựng quy 

trình kỹ thuật chọn, nhân giống, hoàn thiện quy trình trồng, chế biến cây dƣợc liệu theo hƣớng 

dẫn GACP và đáp ứng các tiêu chuẩn dƣợc điển hiện hành;  Kết quả đã tuyển chọn và công nhận 

giống Địa hoàng 19 đƣợc tự lƣu hành; xây dựng đƣợc vùng nguyên liệu thảo dƣợc đƣợc Cục 

quản lý Y dƣợc cổ truyền công nhận đạt GACP tại xã Đồng Trung (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ). Ngƣời dân ở nhiều địa phƣơng đƣợc tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật mở ra sinh 

kế mới có thu nhập cao và ổn định hơn góp phần phát triển kinh tế xã hội [7-9].  
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Tiếp nối thành công đề tài nghiên cứu nhân giống, xây dựng mô hình trồng cây dƣợc liệu, 

Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tập trung vào chế biến, sản xuất 

các sản phẩm Nghiên cứu sản xuất trà thảo  ược từ cây xạ  en tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ 

Lâm; Sản xuất sản phẩm trà thảo mộc từ một số cây  ược liệu trồng trên  ịa bàn tỉnh Phú Thọ 

(Cà gai leo, Xạ  en, Cỏ ngọt, Địa hoàng, Dây thìa canh, Mư p  ắng, Lá sen, Lạc viên, Vông 

nem); Xây dựng mô hình trồng và chế biến sản phẩm trà từ cây Đàn hương (Santalum album L.) 

trên  ất vùng  ồi thấp; Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống, trồng thâm canh, chiết xuất 

tinh dầu và trồng thử nghiệm cây Hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco) Benth) tại tỉnh Phú 

Thọ). Kết quả của đề tài đƣợc Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh đánh giá cao, việc trồng cây xạ 

đen, cà gai leo, cỏ ngọt giúp bảo vệ, phát triển nguồn dƣợc liệu quý, cung cấp nguồn dƣợc liệu 

tại tỉnh và các công ty dƣợc phẩm, các tổ chức nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm chức năng. 

Việc xây dựng thành công quy trình sản xuất trà thảo dƣợc xạ đen túi lọc góp phần đa dạng hóa 

sản phẩm du lịch tại khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm nói riêng và của tỉnh nói chung, đồng thời 

nâng cao thu nhập cho ngƣời dân trên địa bàn. Sản phẩm của đề tài đã đƣợc chuyển giao cho 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thƣơng mại Hƣơng Trà. Các sản phẩm trà thảo mộc 

với thiết kế mẫu mã mang nét đặc trƣng văn hóa Hùng Vƣơng góp phần đa dạng hóa sản phẩm 

và thúc đẩy hơn nữa ngành trồng cây dƣợc liệu tại tỉnh Phú Thọ. 

Với sứ mạng là trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại và chuyển giao công nghệ tiên 

tiến. Nhà trƣờng triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ sinh học nhƣ: 

Nghiên cứu hoàn thiện biện pháp kỹ thuật  iều tiết ra hoa một số loài phong lan có giá trị ở Phú 

Thọ; Xây dựng mô hình nhân giống và trồng thương phẩm loài lan bản  ịa 5 cánh trắng, 5 cánh 

xanh Phú Thọ (Dendrobium anosmum Lindl.). Kết quả nghiên cứu đã hoàn thiện quy trình nhân 

giống invitro, kỹ thuật điều tiết ra hoa một số loài phong lan nhƣ Hoàng Thảo Mini, Hồ Điệp, 

Đai Châu,.. góp phần làm tăng giá trị của cây hoa lan, mở rộng quy mô trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ. Ngoài ra, công nghệ invitro còn đƣợc triển khai ở các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở trên các 

đối tƣợng cây dƣợc liệu, cây lâm nghiệp, cây hoa. 

-  Nhà trƣờng triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên các đối tƣợng cây trồng nông 

nghiệp chính của các tỉnh miền núi phía Bắc, góp phần nâng cao năng suất, đƣa giống mới, tiến 

bộ kỹ thuật vào sản xuất vào sản xuất với các nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển 

giống cam CT9 và CT36  ạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Trấn Yên và Lục Yên tỉnh Yên Bái. 

Hiện nay đã hƣớng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho ngƣời dân xây dựng mô hình trình diễn 10ha; 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng thử nghiệm giống chè VN15 và LCT1 tại huyện Trấn Yên và 

Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, quy mô 6ha, dự án tham gia phối hợp với Viện Khoa học nông lâm 

nghiệp miền núi phía bắc. Ngoài ra, các nghiên cứu về kỹ thuật sử dụng chất giữ ẩm trên đất 

trồng chè góp phần nâng cao năng suất, chất lƣợng chè tại Tuyên Quang [10] , sử dụng chế phẩm 

thảo mộc, sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại, xử lý phân bón, đất trồng,...đáp ứng xu thế sản 

xuất nông nghiệp sạch. 

2.3. Kết quả nghiên cứu về lâm nghiệp 

Để góp phần phát triển, sản xuất, khai thác cây lâm nghiệp hiệu quả đóng góp cho phát 

triển kinh tế địa phƣơng, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng trong những năm qua đã triển khai nhiều 

đề tài có ý nghĩa thiết thực, bổ sung đối tƣợng mới, nâng cao năng suất, chất lƣợng rừng trồng và 

bảo vệ bền vững tài nguyên rừng nhƣ: Nghiên cứu, nhân giống cây Giáo vàng (Nauclea 

orientalia L.); Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống hữu tính cây Muồng hoàng yến (Cassia fistula 
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L); Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Rau sắng; Đánh giá sinh trƣởng một số loài cây bản địa 

trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khả năng thích ứng một số loài cây bản địa (Lim xanh, Re hƣơng, 

Chò chỉ) trồng dƣới tán rừng trồng; Nghiên cứu ảnh hƣởng của phân bón NPK đến sinh trƣởng, 

năng suất cây nguyên liệu giấy. 

Trong sản xuất cây giống lâm nghiệp, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đề xuất và đƣợc phê 

duyệt dự án cấp tỉnh: Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự hủy quy mô công 

nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lƣợng cao tại tỉnh Phú Thọ. Dự án xây dựng 

mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự hủy với công suất 2 triệu bầu/năm, tƣơng đƣơng 3.000-

3.500 bầu/giờ, cao gấp 7 lần so với công nghệ truyền thống; mô hình sản xuất 100.000 cây giống 

chất lƣợng cao từ bầu hữu cơ siêu nhẹ tự hủy, với khối lƣợng bầu bằng 30% so với bầu đất, giảm 

chi phí vận chuyển; khi trồng cây không phải bóc bầu sẽ giảm nhân công và hạn chế tổn hại đến 

bộ rễ của cây. Ngoài ra, dự án góp phần bảo vệ môi trƣờng thông qua việc không khai thác đất 

mặt để làm ruột bầu, tận dụng các phế phụ phẩm trong nông nghiệp. Ngƣời dân ở các xã có tiềm 

năng sản xuất cây giống nhƣ xã Trạm Thản (huyện Phù Ninh) và huyện Yên Lập đã đƣợc tập 

huấn, làm chủ kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất, chất lƣợng sản phẩm từ đó góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng [11]. 

2.4. Kết quả n  iên cứu về t ủy sản 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực thủy sản tập trung vào nghiên 

cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sinh sản, kỹ thuật nuôi thƣơng phẩm các loài bản địa, đặc sản 

nhƣ: cá Chạch sông, cá Chạch đồng, cá Chiên và Tôm càng nƣớc ngọt góp phần bảo tồn phát 

triển nguồn gen và bổ sung đối tƣợng nuôi trồng mới có giá trị kinh tế cao, đồng thời ứng dụng 

chuyển giao công nghệ mới phát triển nuôi trồng thủy sản theo hƣớng công nghiệp. 

Cá Chạch sông là một trong những loài thủy sản có giá trị, giá bán cao, do khai thác bằng 

nhiều phƣơng tiện hủy diệt đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên đối tƣợng này. Để chủ động sản 

xuất giống cũng nhƣ nuôi thƣơng phẩm Cá Chạch sông góp phần làm giảm sức ép lên nguồn lợi, 

góp phần bảo vệ môi trƣờng trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã triển khai “ ây  ựng mô hình ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Chạch sông 

(Mastacembelus amatus) tại tỉnh  Phú Thọ. Kết quả dự án đã xây dựng đƣợc 01 mô hình sinh sản 

nhân tạo cá Chạch sông trong ao, chuyển giao các quy trình kỹ thuật cho Công ty cổ phần nghiên 

cứu và ứng dụng khoa học nông nghiệp Tây Bắc và Hợp tác xã sản xuất thƣơng mại dịch vụ 

Quang Húc để tiếp tục duy trì, mở rộng quy mô sản xuất [12]. 

Cùng với đối tƣợng cá Chạch sông, Nhà trƣờng còn triển khai đề tài Nghiên cứu quy trình 

nuôi thương phẩm cá Chạch  ồng (Misgurnus anguilicaudatus) trong ruộng lúa tại tỉnh Phú 

Thọ, góp hoàn thiện quy trình và chuyển giao cho bà con nông dân tại xã Cao Xá, huyện Lâm 

Thao. Ngoài ra Nhà trƣờng còn nghiên cứu về mật độ, thức ăn để nâng cao năng suất, chất lƣợng 

cá Chiên (Bagarius rutilus) nuôi lồng tại huyện Phù Ninh. 

Tôm càng nƣớc ngọt (Macrobrachium nipponensis) là loài phân bố phổ biến ở các thủy 

vực nƣớc ngọt ở nƣớc ta. Tuy nhiên đối tƣợng này đang có nguy cơ cạn kiệt, chƣa đƣợc đƣa vào 

nuôi phổ biến, các nghiên cứu về loài này chƣa có nhiều, không có mô hình chuẩn và quy trình 

kỹ thuật để tham khảo, xuất phát từ thực tiễn đó Nhà trƣờng thực hiện đề tài cấp tỉnh Nghiên cứu 

xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng nư c ngọt (Macrobrachium 

nipponensis) trên  ịa bàn tỉnh Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xây dựng đƣợc quy 
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trình sản xuất giống và nuôi thƣơng phẩm là cơ sở khoa học quan trọng để phát triển đối tƣợng 

nuôi mới trong thời gian tới. 

Để đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản, Nhà trƣờng 

thực hiện dự án Xây dựng mô hình nuôi cá sông trong ao và đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng 

ứng dụng công nghệ nuôi cá sông trong ao tại tỉnh Phú Thọ, với sự hỗ trợ của chuyên gia thuộc 

Hội đồng xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ (USSEC). Dự án xây dựng mô hình tại huyện Lâm Thao 

với công nghệ IPRS (In Pon Raceway System) gồm các hạng mục đồng bộ đƣợc lắp đặt trên 

nguyên tắc: cá nuôi đƣợc quản lý, chăm sóc trong máng nuôi ở điều kiện tốt nhất về môi trƣờng, 

ôxy hòa tan cao, kiểm soát bệnh tật, cung cấp thức ăn. Chất thải từ máng (phân cá, thức ăn dƣ 

thừa) đƣợc lắng xuống đáy ở cuối máng đƣợc gom vào hố ga nhằm giảm tối thiểu lƣợng chất thải 

phát sinh nitơ, phosphate ra môi trƣờng. Nhờ dòng chảy trong ao luôn đƣợc duy trì, nên lƣợng 

chất thải còn lại từ máng đƣợc hơn 95% diện tích ao còn lại xử lý thông qua quá trình ôxy hóa và 

hấp thụ của thực vật trong ao. Ngoài ra, do hệ thống nuôi trở thành một hệ sinh thái “cân bằng 

động” nên môi trƣờng trong ao sạch, không cần phải thay nƣớc trong suốt quá trình nuôi, cách ly 

nguồn lây bệnh từ bên ngoài.  

3. Kết luận 

Với những thành tựu nghiên cứu khoa học và chuyển giao nghệ đạt đƣợc trong những năm 

qua; đặc biệt trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã 

khẳng định đƣợc vị thế trong tỉnh cũng nhƣ khu vực. Những sản phẩm khoa học của Nhà trƣờng 

tạo ra nhƣ chọn tạo giống cây trồng, giống thủy sản; các quy trình kỹ thuật; các giải pháp công 

nghệ mới đã góp phần nâng cao năng suất, chất lƣợng hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ và các tỉnh lân cận nhƣ Yên Bái, Tuyên Quang đƣợc chính quyền và ngƣời dân ghi 

nhận. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật đã giúp ngƣời dân 

nâng cao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; ứng dụng khoa học trong nông 

nghiệp để sản xuất bền vững từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng./. 
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THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

CỦA SINH VIÊN Y DƢỢC TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

ThS. Nguyễn Thị Huyền Ngân, TS. Trần Đức Đại, TS. Đỗ Công Ba, 

ThS. Tống Văn Trƣờng, ThS. Chu Quỳnh Mai 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện từ ngày 01/09/2021 đến ngày 20/02/2022. Nghiên cứu mô tả 

cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi có s n phỏng vấn 129 sinh viên. Kết quả nghiên cứu: Về 

nhận thức, hầu hết sinh viên cảm thấy NCKH là cần thiết chiếm 97,7%. Về kiến thức, 

82,9% sinh viên biết chọn vấn đề sức khoẻ ƣu tiên, 48,8% có thể xây dựng đề cƣơng 

nghiên cứu đầy đủ các nội dung, 82,9% biết tìm tài liệu tham khảo để phục vụ cho viết đề 

tài NCKH, 66,7% biết viết mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, chỉ có 

20,9% biết nhập liệu bằng phần mềm epidata, 14,7% biết phân tích số liệu bằng phần mềm 

SPSS. Yếu tố ảnh hƣởng đến nhận thức và kiến thức về NCKH của sinh viên là 3 nhóm 

yếu tố: Hỗ trợ của Nhà Trƣờng và giảng viên, bản thân sinh viên. 

Từ khoá:  

Thực trạng, NCKH, Y Dƣợc, Đại học Tân Trào. 

1. Đặt vấn đề 

Hoạt động khoa học và công nghệ là một trong các nhiệm vụ chính của trƣờng đại học. 

Hoạt động khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng đào tạo 

nguồn nhân lực trình độ cao ở trƣờng đại học, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nƣớc. Đây là một hoạt động hữu ích cho sinh viên, giúp sinh viên vận dụng tất cả các kiến 

thức cơ sở ngành và chuyên ngành để thực hiện các nhiệm vụ NCKH (NCKH). Từ đó góp phần 

nâng cao chất lƣợng học tập, rèn luyện tƣ duy, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng phản biện của 

sinh viên [1]. 

Các phát minh khoa học của thế kỷ 20 đang thay đổi cuộc sống và văn hóa của con ngƣời. 

Khoa học giúp nhân loại tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn, dự báo các thảm họa, thiên tai, bảo 

tồn truyền thống văn hóa, giáo dục, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển,… Ngày nay khoa học 

trở thành nền tảng của văn hóa và tiến bộ xã hội trong thế kỷ của chúng ta. Nó đƣợc coi là một 

phần của văn hóa và là cơ sở của hoạt động thƣơng mại, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần 

của con ngƣời [2, 3]. Các quốc gia luôn điều chỉnh chiến lƣợc phát triển giáo dục, tìm cách xây 

dựng lại hệ thống giáo dục của mình phù hợp với những biến động của xu thế toàn cầu hóa [4]. 

Tại một số quốc gia trên thế giới hoạt động NCKH của sinh viên là một phần bắt buộc, 

không thể thiếu trong việc đào tạo cử nhân đại học. Thậm chí có nhiều học sinh khối trung học 

cơ sở, trung học phổ thông đã có niềm đam mê NCKH từ rất sớm, các em đã tham gia vào các 

nhóm nghiên cứu hoặc NCKH độc lập nhiều em đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo khoa 

học quốc tế, có các sáng kiến hữu ích phục vụ cuộc sống [5]. 
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Việc đẩy mạnh NCKH cho sinh viên là một trong những thách thức lớn đối với các nhà 

quản lý giáo dục tuy nhiên việc các giảng viên hƣớng dẫn sinh viên NCKH tạo môi trƣờng thuận 

lợi để giảng viên và sinh viên cùng trao đổi học thuật từ đó có thể tìm thấy tiếng nói chung trong 

giảng dạy và NCKH. Nhiều nghiên cứu đã đƣợc thực hiện, phân tích hoạt động NCKH của sinh 

viên đã chỉ ra rằng năng lực NCKH của sinh viên đƣợc thực hiện tốt là do những sinh viên tích 

lũy tốt kiến thức trong quá trình học lý thuyết và thực hành [6], đa số sinh viên không hứng thú 

với các hoạt động NCKH, nguyên nhân chính là sinh viên thiếu động lực, thiếu kinh phí chi cho 

NCKH và thái độ của xã hội với NCKH [7].  

Theo Nghiên cứu “Thực trạng và biện pháp rèn luyện kỹ năng NCKH cho sinh viên đại 

học” của Nguyễn Thị Xuân Hƣơng Trƣờng Đại học Quảng Bình, đa phần sinh viên nhận thức 

đƣợc việc rèn kỹ năng NCKH là cần thiết đối với việc học tập và có tác dụng tốt để sinh viên rèn 

kỹ năng NCKH, nghề nghiệp. Tuy nhiên nhiều sinh viên chƣa thực sự tích cực, tự giác, chƣa xây 

dựng đƣợc cho mình thái độ và động cơ nghiên cứu đúng đắn, sinh viên chƣa nắm vững phƣơng 

pháp luận NCKH. Mặt khác, phƣơng pháp giảng dạy của các thầy cô chƣa phát huy đƣợc sự 

sáng tạo cho sinh viên, thầy cô chƣa hƣớng dẫn tận tình cho sinh viên, thiếu tài liệu tham khảo, 

thiếu phƣơng tiện nghiên cứu. [8].  

Theo Nguyễn Đức Luận, số lƣợng sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đăng ký 

đề tài còn chƣa nhiều, chất lƣợng một số đề tài chƣa cao, tình trạng sinh viên nộp đề tài nghiệm 

thu muộn vẫn tồn tại, một số đề tài chƣa thiết thực, số lƣợng sinh viên đăng ký tham gia hội thảo 

khoa học chƣa nhiều, công tác khen thƣởng, kỷ luật trong hoạt động NCKH không đƣợc quan 

tâm đúng mức [9]. 

Khoa Y Dƣợc Trƣờng Đại học Tân Trào đƣợc thành lập theo Quyết định số 466/QĐ-

ĐHTTr ngày 14/05/2019 [10]. Năm học 2021 - 2022, Khoa đang thực hiện đào tạo 2 khoá đại 

học Điều dƣỡng và Đại học Dƣợc chính quy với số lƣợng hơn 150 sinh viên. Khoa Y Dƣợc thực 

hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, bồi dƣỡng theo nhu cầu xã hội, phục vụ cộng đồng. Sinh viên Y 

Dƣợc mặc dù mới học năm thứ nhất và năm thứ hai nhƣng nhiều em đã có niềm đam mê NCKH, 

các sinh viên chủ động đề xuất đề tài NCKH đối giảng viên của khoa. Một số đề xuất đề tài 

NCKH của sinh viên đã đƣợc Hội đồng khoa học của Khoa Y Dƣợc duyệt và cho tiến hành thực 

hiện nghiên cứu. Câu hỏi đặt ra là nhận thức và kiến thức của sinh viên về NCKH trong lĩnh vực 

Y Dƣợc nhƣ thế nào? Các yếu tố nào ảnh hƣởng đến nhận thức và kiến thức NCKH của sinh 

viên? Cần có những giải pháp nào để tăng nhận thức và kiến thức cho sinh viên thực hiện đề tài 

NCKH có chất lƣợng?  

2. Đối tƣợn , p ƣơn  p  p n  iên cứu 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu  

Sinh viên Khoa Y Dƣợc Trƣờng Đại học Tân Trào khóa 2020 - 2024 và khóa 2021 - 2025. 

Thực tế có 129 sinh viên tham gia khảo sát.  

2.2. Thời  i n và đị  điểm nghiên cứu  

Từ ngày 01/09/2021 đến ngày 20/02/2022, tại Trƣờng Đại học Tân Trào. 

2.3. Nội dun  và p ƣơn  p  p n  iên cứu  

Phƣơng pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang với hai nội dung nghiên cứu thực trạng nhận 

thức và kiến thức của sinh viên về NCKH; Các yếu tố ảnh hƣởng đến nhận thức và kiến thức của 

sinh viên về NCKH. 
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-  Công cụ thu thập số liệu: Bộ câu hỏi có s n. 

-  Thu thập số liệu thông qua gửi bộ câu hỏi qua zalo nhóm lớp. 

-  Phân tích số liệu bằng excel. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng nhận thức và kiến thức của sinh viên về NCKH 

Kết quả khảo sát nhanh 129 sinh viên Khoa Y Dƣợc cho thấy: 97,7% sinh viên cảm thấy 

NCKH là cần thiết. Khi đƣợc hỏi về vai trò của NCKH của sinh viên, phần lớn sinh viên cho 

rằng để nâng cao chất lƣợng học tập (79,1%), phục vụ cho công việc sau khi ra trƣờng (54,3%), 

tăng khả năng làm việc nhóm (52,7%), tăng khả năng phản biện (48,1%). Chỉ có 2,3% sinh viên 

không biết vai trò của NCKH.  

Bảng 1: Sự cần thiết của NCKH 

Nội dung Tần số Phần trăm (%) 

 

NCKH có cần thiết 

Cần thiết 126 97,7 

Không cần thiết 2 1,5 

Không biết 1 0,8 

Tổng 129 100 

(Nguồn: Số liệu  iều tra của tác giả) 

Về kiến thức NCKH, mặc dù sinh viên mới học năm thứ nhất và năm thứ hai nhƣng sinh 

viên cũng có nắm đƣợc một số kỹ năng khi viết một đề tài NCKH nhƣ: 82,9% sinh viên biết 

chọn vấn đề sức khoẻ ƣu tiên, 48,8% có thể xây dựng đề cƣơng nghiên cứu đầy đủ các nội dung, 

82,9% biết tìm tài liệu tham khảo để phục vụ cho viết đề tài NCKH, 66,7% biết viết mục tài liệu 

tham khảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, sinh viên chƣa có nhiều kỹ năng về các phần mềm y 

học phục vụ cho nhập liệu và phân tích số liệu, cụ thể: chỉ có 20,9% biết nhập liệu bằng phần 

mềm epidata, 14,7% biết phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS. Đây là những công cụ nhập 

liệu và phân tích số liệu khá quan trọng khi thực hiện đề tài NCKH định lƣợng. Phần mềm SPSS 

đƣợc sử dụng để tính toán những thống kê mô tả và thực hiện những phân tích thống kê nhƣ hồi 

quy, hồi quy logistic, phân tích tồn tại, phân tích phƣơng sai, phân tích nhân tố và phân tích 

nhiều chiều [11]. Ngoài phân tích số liệu bằng SPSS sinh viên có phể phân tích số liệu trên phần 

mềm Stata, tuy nhiên phần mềm SPSS dễ sử dụng và thƣờng đƣợc sử dụng hơn. Đối với đề tài 

NCKH định tính, sinh viên còn cần đƣợc học về phần mềm NVivo. 

Sau khi phân tích số liệu, khi nhìn kết quả nghiên cứu sinh viên cần phải biết phiên giải kết 

quả. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy chỉ có 32,6% biết phiên giải kết quả, một sinh viên muốn 

phiên giải kết quả tốt cần phải nắm vững các môn cơ sở và các môn chuyên ngành. Trong đó, 

môn thống kê y học và môn dịch tễ học rất quan trọng để sinh viên hiểu bản chất của số liệu, đặc 

biệt là khi phân tích mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ và bệnh. 

3.2. C c yếu tố ản   ƣởn  đến n ận t ức và  iến t ức củ  sin  viên về NCKH 

Trong 129 sinh viên, khoảng 1/2 sinh viên đã đƣợc học/tập huấn về NCKH chiếm 51,2%. 

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên đƣợc tập huấn về các phần mềm epidata và SPSS rất thấp: chỉ có 12,4% 

sinh viên đã đƣợc tập huấn về phần mềm epidata, 9,3% đƣợc tập huấn về phần mềm SPSS. 
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Biểu  ồ 1: Sinh viên  ã  ược học/tập huấn về NCKH 

 

Biểu  ồ 2: Yếu tố ảnh hưởng  ến nhận thức và kiến thức về NCKH của sinh viên 

 

Khi đƣợc hỏi về các yếu tố ảnh hƣởng đến nhận thức và kiến thức về NCKH cho sinh viên, 

39,5% sinh viên cho rằng làm đề tài NCKH mất nhiều thời gian và kinh phí, 38% thấy kinh phí 

cho đề tài NCKH của sinh viên thấp. Yếu tố tiếp theo là nhà trƣờng chƣa có nhiều hoạt động 

NCKH cho sinh viên tham gia (35,7%), 16,3% cho rằng Giảng viên chƣa hỗ trợ nhiều cho sinh 

viên làm đề tài NCKH, sinh viên cảm thấy làm đề tài NCKH ảnh hƣởng đến việc học chiếm 

15,5%. Nhƣ vậy, chúng ta thấy rằng sinh viên chƣa có động lực để làm NCKH mà yếu tố ảnh 

hƣởng nhất đến NCKH của sinh viên là những hỗ trợ của nhà trƣờng và giảng viên. 
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3.3.  Giải p  p tăn  n ận thức và kiến thức cho sinh viên thực hiện đề tài NCKH 

có chất lƣợng 

Theo ý kiến của sinh viên, các biện pháp tăng nhận thức và kiến thức cho sinh viên thực 

hiện đề tài NCKH có chất lƣợng là: 62% sinh viên cho rằng cần tập huấn về NCKH, khoảng 1/2 

sinh viên thấy cần tập huấn về phần mềm epidata, SPSS (50,4%). Giảng viên cần cho sinh viên 

tham gia đề tài NCKH chiếm 46,5%, thƣ viện cần có nhiều sách về Y Dƣợc hơn (28,7%), cần 

học thêm môn tiếng anh (22,5%). 

Bảng 2: Các biện ph p tăng nhận thức và kiến thức về NCKH cho sinh viên 

Nội dung Tần số Phần trăm (%) 

Các biện pháp tăng 

nhận thức và kiến 

thức về NCKH cho 

sinh viên 

Tập huấn về NCKH 80 62 

Tập huấn về phần mềm Epidata, SPSS 65 50,4 

Giảng viên cần cho sinh viên cùng tham gia 

đề tài NCKH  

60 46,5 

Cần có Câu lạc bộ về NCKH 40 31 

Cần học thêm môn Tiếng Anh  29 22,5 

Thƣ viện cần có nhiều sách về Y Dƣợc hơn 37 28,7 

Từ thực trạng trên và những nhu cầu của sinh viên, chúng tôi đƣa ra một số các biện pháp 

chính để giúp sinh viên tăng nhận thức và kiến thức cho sinh viên thực hiện đề tài NCKH có chất 

lƣợng nhƣ sau: 

* Về phía Nhà Trường: 

-  Tăng cƣờng số lƣợng buổi tập huấn về NCKH cho sinh viên Y Dƣợc, đặc biệt là tập huấn 

về các phần mềm thống kê y học nhƣ epidata, SPSS, NVivo… 

-  Tổ chức các buổi hội thảo về NCKH cho sinh viên Y Dƣợc với sự tham gia của các chuyên 

gia, chia sẻ những kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc của sinh viên. 

-  Tổ chức các cuộc thi NCKH của sinh viên tại Khoa Y Dƣợc và toàn Trƣờng. 

-  Hỗ trợ kinh phí chi cho hoạt động NCKH của sinh viên. 

-  Hỗ trợ cơ sở vật chất nhƣ phòng thực hành cho NCKH. 

* Về phía Giảng viên: 

-  Tham gia các lớp đào tạo về NCKH để tự bồi dƣỡng kiến thức 

-  Khuyến khích sinh viên tham gia NCKH cùng giảng viên 

* Về phía Sinh viên: 

-  Tự trau dồi kiến thức thông qua các môn cơ sở và các môn chuyên ngành. 

-  Tham gia các khoá học về NCKH. 

-  Tâp trung học thêm tiếng anh để đọc các tài liệu nƣớc ngoài. 
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4. Kết luận 

1. Về nhận thức, hầu hết sinh viên cảm thấy NCKH là cần thiết chiếm 97,7%.  

2. Về kiến thức, 82,9% sinh viên biết chọn vấn đề sức khoẻ ƣu tiên, 48,8% có thể xây dựng 

đề cƣơng nghiên cứu đầy đủ các nội dung, 82,9% biết tìm tài liệu tham khảo để phục vụ cho viết 

đề tài NCKH, 66,7% biết viết mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, chỉ có 20,9% 

biết nhập liệu bằng phần mềm epidata, 14,7% biết phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS. 

3. Yếu tố ảnh hƣởng đến nhận thức và kiến thức về NCKH của sinh viên là 3 nhóm yếu tố: 

Hỗ trợ của Nhà Trƣờng và giảng viên, bản thân sinh viên. 
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Trường Đại học Trân Trào 

Tóm tắt:  

Nguồn nhân lực của mỗi một quốc gia đƣợc coi là khâu then chốt của sự thành công, phát 

triển ở mọi lĩnh vực. Vì vậy, nghiên cứu giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và 

công nghệ là vấn đề vừa cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài. Bài viết trình bày một số khái niệm 

về "nguồn nhân lực khoa học - công nghệ" và vai trò của đội ngũ nhân lực khoa học - công 

nghệ trong sự phát triển của giáo dục Đại học. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đề 

xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của 

trƣờng Đại học Tân Trào, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng 

cũng nhƣ sự hội nhập giáo dục - đào tạo trong nƣớc và quốc tế. 

Từ khoá:  

Chất lƣợng nguồn nhân lực; khoa học - công nghệ; trƣờng Đại học Tân Trào 

1. Đặt vấn đề 

 Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển bùng nổ của ngành công nghệ thông 

tin và sự ra đời của máy móc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đòi hỏi chất lƣợng nguồn nhân lực khoa 

học và công nghệ phải đƣợc nâng cao không ngừng. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã 

nhấn mạnh nguồn nhân lực (đặc biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao) là một trong ba khâu đột 

phá chiến lƣợc, là nhiệm vụ then chốt để tạo động lực đƣa đất nƣớc phát triển mạnh mẽ trong 

những năm tiếp theo. Đại hội XIII cũng bổ sung ƣu tiên: “Phát triển nguồn nhân lực cho công 

t c  ãnh  ạo, quản  ý và c c  ĩnh vực then chốt trên cơ sở chú trọng nâng cao, tạo  ư c chuyển 

biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ  ản về chất  ượng giáo dục,  ào tạo gắn v i cơ chế tuyển dụng, sử 

dụng,  ãi ngộ nhân tài,  ẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học – 

công nghệ,   i m i sáng tạo;  hơi  ậy khát vọng phát triển  ất nư c phồn vinh, hạnh phúc, phát 

huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần  oàn  ết, tự hào dân tộc trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ T  quốc”
23
. Do đó, việc nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo, đặc 

biệt là chất lƣợng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (KHCN) đƣợc coi là yếu tố sống còn 

để phát triển đất nƣớc, hội nhập quốc tế. Với vị thế là một trƣờng đang phát triển, nằm trong hệ 

thống các trƣờng đại học Việt Nam, Trƣờng Đại học Tân Trào đã có nhiều cố gắng trong việc 

đổi mới nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, NCKH. Trong đó, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực KHCN, hƣớng tới mục tiêu phát triển theo sứ mạng, tầm nhìn đã công bố đƣợc coi là một 

trong những nhiệm vụ hàng đầu. 
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 Văn  iện Đại hội  ại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1, NXB Chính trị quốc gia, năm 2021; Tr. 203 
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2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Khái niệm "nguồn nhân lực khoa học công nghệ" 

Khái niệm "nguồn nhân lực KHCN" đã đƣợc tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của 

Liên Hợp Quốc (UNESSCO) đề cập đến từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỉ XX. Theo Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhân lực khoa học và công nghệ bao gồm những 

ngƣời đáp ứng một trong 3 tiêu chí sau đây: 1) Đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng và làm việc 

trong một ngành khoa học và công nghệ; 2) Đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhƣng không làm 

việc trong một ngành khoa học và công nghệ nào; 3) Chƣa tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhƣng 

làm một công việc trong một lĩnh vực KHCN đòi hỏi trình độ tƣơng đƣơng
24

. 

Tại Việt Nam, tuy chƣa có định nghĩa chính thức, nhƣng trong Luật Khoa học và Công 

nghệ ban hành năm 2013 đã quy định cụ thể nguồn nhân lực KHCN gồm các đối tƣợng sau: Cán 

bộ nghiên cứu trong các viện, trƣờng đại học; Cán bộ kỹ thuật, công nghệ (kỹ thuật viên, kỹ sƣ, 

kỹ sƣ trƣởng, tổng công trình sƣ) làm việc trong các doanh nghiệp; Các cá nhân thuộc mọi tầng 

lớp xã hội yêu thích khoa học kỹ thuật, có sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời 

sống;  Cán bộ quản lý các cấp (kể cả quản lý doanh nghiệp) tham gia hoặc chỉ đạo công việc nghiên 

cứu phục vụ việc hoạch định các quyết sách, quyết định quan trọng trong thẩm quyền của mình; 

Trí thức ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài và các chuyên gia nƣớc ngoài làm việc tại Việt Nam
25

. 

Theo khái niệm trên, các trƣờng đại học chính là nơi cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực 

KHCN, và ngƣợc lại nguồn nhân lực KHCN chính là sự bảo chứng cho chất lƣợng giáo dục của 

các trƣờng đại học. Nếu một trƣờng đại học có nguồn nhân lực KHCN cao, thì trƣờng đại học đó 

sẽ có các chuyên gia đầu ngành, các nhóm nghiên cứu mạnh, có đủ khả năng giải quyết những 

vấn đề KHCN lớn của địa phƣơng, quốc gia và hội nhập quốc tế. Đây là lực lƣợng xung kích 

trong việc lựa chọn, tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ công nghệ mới của thế giới vào phát 

triển các ngành học mới, đáp ứng những thách thức mới của xã hội. Đồng thời, họ cũng có 

những đóng góp lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tri thức khoa học, kiến thức và 

công nghệ sản xuất tiên tiến, thực hiện việc dẫn dắt cho những bộ phận có năng lực và trình độ 

thấp hơn đi lên, qua đó góp phần nâng cao trình độ hiểu biết về KHCN trong toàn xã hội. 

2.2. T ực trạn  n uồn n ân lực KHCN củ  trƣờn  Đại  ọc Tân Trào 

Ngay từ khi mới thành lập, trƣờng Đại học Tân Trào đã đặc biệt quan tâm đến phát triển 

nguồn nhân lực KHCN trình độ cao và liên tục đề ra những chủ trƣơng, chính sách nhằm khuyến 

khích, thu hút, thúc đẩy sự phát triển cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, giảng 

viên KHCN. Trong tổng số nguồn nhân lực KHCN của trƣờng Đại học Tân Trào hiện nay, đội 

ngũ giảng viên có số lƣợng lớn với 78,8%, còn lại là đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức ở các 

phòng, ban chuyên môn, trung tâm... (chiếm 21,2%). Trong đó, đội ngũ giảng viên có trình độ 

sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sƣ, giáo sƣ) có xu hƣớng tăng. Năm 2022, đội ngũ giảng 

viên có trình độ thạc sĩ trở lên đã tăng lên 211 ngƣời (chiếm 73,8% tổng số giảng viên), do đó, tỷ 

lệ giảng viên đạt trình độ thạc sỹ trở lên trực tiếp giảng dạy trong tất cả các lĩnh vực đạt 100%, 
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  Organization for Economic Co-operation and Development - OECD (1995), Canberra Manual: The 

measurement of scientific and technological activities-Manual on the measurement of human resource devoted to 

S&T, OCDE/ GD (95)77, Paris. 
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  Luật Khoa học và công nghệ, năm 2013, chƣơng III; Điều 19, điều 20, điều 21, điều 22, điều 23, điều 24. 
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số lƣợng giảng viên trình độ Tiến sĩ, Phó Giáo sƣ tăng lên 52 ngƣời (chiếm 28%)
26
. Đây là tỷ lệ 

khá hợp lý trong môi trƣờng giáo dục đại học, khi đội ngũ giảng viên giữ vai trò trung tâm nhất, 

phản ánh uy tín, chất lƣợng đào tạo và bảo chứng cho thƣơng hiệu của nhà trƣờng.  

Những năm qua, nguồn nhân lực KHCN của trƣờng đã có nhiều đóng góp quan trọng, thiết 

thực cho công tác giáo dục, đào tạo và NCKH của tỉnh Tuyên Quang nói riêng, cũng nhƣ trong 

hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung. Trung bình hàng năm, cán bộ, giảng viên của 

nhà trƣờng nghiên cứu và triển khai thực hiện hàng trăm sản phẩm KHCN, phục vụ phát triển 

các ngành, lĩnh vực nhƣ: nông lâm ngƣ nghiệp, tài nguyên và môi trƣờng, y tế và giáo dục, ứng 

dụng công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn... Đã tiếp nhận, ứng 

dụng nhiều quy trình công nghệ, xây dựng nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ khoa và công nghệ 

sản xuất liên kết chuỗi trong lĩnh vực nông lâm nghiệp công nghệ cao. Nổi bật là các đề tài, dự 

án: Sản xuất giống keo lai bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô trên cơ sở thụ hƣởng kết quả thực 

hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ thuộc “Chƣơng trình trọng điểm phát triển và ứng dụng 

công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn” (các giống keo lai 

BV10, BV16, BV33, giống bạch đàn CT3, CTiv, keo lá chàm CLT7, CLT18, CLT26) cung ứng 

cây giống chất lƣợng cao cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận.; Nhân giống thành công 

đông trùng hạ thảo trong điều kiện nuôi cấy mô, cho ra mắt các dòng sản phẩm đông trùng hạ 

thảo đƣợc cấy trên giá thể nhộng tằm và gạo lứt, tạo ra nguồn dƣợc liệu quý, chất lƣợng phục vụ 

nhu cầu xã hội. 

Trong lĩnh vực y tế, phòng khám đa khoa trƣờng Đại học Tân Trào với đầy đủ các chuyên 

khoa (nội khoa, ngoại khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa) đã triển khai một số 

mô hình nâng cao chất lƣợng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cán bộ, công nhân, viên chức, 

ngƣời lao động trong nhà trƣờng, cũng nhƣ phục vụ nhu cầu của ngƣời dân: khám sức khoẻ tổng 

quát định kì cho các cá nhân, cơ quan, đoàn thể, công ty; khám sức khoẻ định kì cho học sinh các 

trƣờng học; xét nghiệm chuẩn đoán nhiễm Covid-19; khám và tƣ vấn sức khoẻ miễn phí cho 

ngƣời dân... Khi dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp và lan rộng, nhất là ở các tỉnh phía 

Nam, ngày 9/9/2021, trƣờng Đại học Tân Trào đã cử giảng viên khoa Y dƣợc tham gia đoàn y 

bác sĩ tình nguyện của tỉnh Tuyên Quang lên đƣờng hỗ trợ tỉnh Bình Dƣơng chống dịch. Điều 

này chứng minh rằng đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ của nhà trƣờng không chỉ có kiến 

thức chuyên môn sâu rộng, có kinh nghiệm nghề nghiệp, mà còn thể hiện tấm lòng y đức cao cả, 

tinh thần tƣơng thân tƣơng ái, s n sàng đoàn kết cùng các đồng nghiệp để sớm đầy lùi dịch bệnh. 

Bên cạnh việc tham gia công tác giáo dục, đào tạo, đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao của 

trƣờng Đại học Tân Trào hàng năm đều xuất bản nhiều giáo trình, công bố nhiều bài báo có chất 

lƣợng trên các tạp chí quốc tế có uy tín xếp trong danh mục ISI, Scopus và các tạp chí khác có uy 

tín trong nƣớc và trên thế giới tạo nguồn tƣ liệu quý cho việc dạy học. Tạp chí khoa học Đại học 

Tân Trào sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động đã sớm khẳng định đƣợc vị trí của mình, trở 

thành kênh thông tin khoa học có chất lƣợng, là diễn đàn, địa chỉ tin cậy để trao đổi thông tin và 

kiến thức giữa các nhà khoa học trong và ngoài nƣớc. Kết thúc năm 2021, tạp chí đã xuất bản 23 

số, với gần 400 bài báo khoa học, phát hành trên hơn 60 tỉnh - thành toàn quốc, có mặt tại hầu 

hết các Bộ, ngành, cơ quan trung ƣơng, địa phƣơng, các trƣờng Đại học. Các chuyên ngành của 

Tạp chí đƣợc tính điểm theo Hội đồng chức danh Giáo sƣ Nhà nƣớc bao gồm: Vật lý, Văn học, 

Giáo dục học, Ngôn ngữ, Văn hóa, Nghệ thuật... Không chỉ là địa chỉ tin cậy của các nhà khoa 
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 Nguồn thống kê: Phòng Tổ chức Chính trị - Trƣờng Đại học Tân Trào 
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học trong nƣớc, Tạp chí còn thu hút đƣợc nhiều các công trình khoa học của các tác giả đến từ 

các trƣờng Đại học ở nƣớc ngoài nhƣ: University of Southeastern Philippines; University of 

Northern Philippines; Warsaw University of Life Sciences, Poland; Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi, Turkey; SakonNakhon Rajabhat University, Thailand; The University of 

Queensland…Tạp chí cũng vinh dự xếp thứ 71/86 tạp chí khoa học đƣợc tính điểm về chỉ số IF 

và H-index trong hơn 600 tạp chí khoa học trong cả nƣớc và có mã số quốc tế và đƣợc Hội đồng 

Chức danh Giáo sƣ Nhà nƣớc tính 0,5 điểm khi xét công trình khoa học
27

.  

Để không ngừng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực KHCN, trƣờng Đại học Tân Trào đã 

thiết lập đƣợc mối quan hệ hợp tác với gần 30 trƣờng đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức 

của thế giới ở các nƣớc thuộc khối ASEAN nhƣ: Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaisia, 

Lào, Indonesia, các nƣớc ở Châu Á nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, các nƣớc ở Châu Âu nhƣ Nga, 

Belarus, Ba Lan và Hoa Kỳ về các lĩnh vực đào tạo, NCKH, xuất bản, trao đổi giảng viên, sinh 

viên đối với tất cả các ngành, lĩnh vực… Nhờ đó, không chỉ tạo cơ hội cho đội ngũ giảng viên 

của nhà trƣờng đƣợc học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ, mà những sinh viên ƣu tú cũng có cơ 

hội đƣợc trải nghiệm, tiếp cận với môi trƣờng học tập chuyên nghiệp, tăng khả năng giao tiếp, sự 

tự tin cũng nhƣ kiến thức thực tế phục vụ cho nghề nghiệp tƣơng lai. Tỷ lệ sinh viên ra trƣờng có 

việc làm trung bình đạt trên 70%, có nhiều ngành đạt tỷ lệ 100% nhƣ quản lý đất đai, vật lý - môi 

trƣờng, khoa học môi trƣờng, văn - truyền thông, kế toán, quản trị du lịch và lữ hành…  

Với sự chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ nhân lực KHCN, cùng nhiều thành tích 

trong hoạt động giáo dục đào tạo, trƣờng Đại học Tân Trào đã đƣợc Trung tâm Kiểm định chất 

lƣợng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trƣờng đại học, cao đẳng Việt Nam quyết định công nhận 

đạt chuẩn Kiểm định chất lƣợng cơ sở giáo dục đại học. Đặc biệt, nhà trƣờng là 1 trong 121 

trƣờng đại học trong cả nƣớc đƣợc cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn (trong tổng số 133 trƣờng đã 

đƣợc khảo sát chính thức), kết quả đánh giá đạt 93,69% là số điểm cao nhất trong hệ thống các 

trƣờng đại học đã đƣợc kiểm định tính cho đến nay và là 1 trong 10 trƣờng đƣợc công nhận đạt 

chuẩn trong 22 trƣờng đƣợc khảo sát, đánh giá chuẩn theo Bộ tiêu chí mới do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ năm 2019, tƣơng đƣơng với Bộ chuẩn Kiểm định chất lƣợng 

mạng lƣới các trƣờng đại học Đông Nam Á (AUN-QA)
28
. Đây là yếu tố quan trọng ghi nhận 

chất lƣợng của hoạt động quản lý, quản trị đại học cũng nhƣ chất lƣợng đào tạo, NCKH của 

trƣờng Đại học Tân Trào, là điều kiện cần thiết để nhà trƣờng tiếp tục cải tiến nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực KHCN. 

Bên cạnh những ƣu điểm đã đạt đƣợc, đội ngũ nhân lực KHCN của trƣờng Đại học Tân 

Trào vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Chẳng hạn: số lƣợng cán bộ KHCN của trƣờng tuy đông 

nhƣng thiếu chuyên gia hàng đầu trong các ngành mũi nhọn nhƣ: công nghệ sinh học, kỹ thuật 

chuyên ngành, công nghệ cao... đƣợc thể hiện qua việc số lƣợng đăng kí và cấp bằng độc quyền 

sáng chế là rất thấp và có rất ít nhà khoa học có thể chủ trì các nhiệm vụ NCKH quy mô quốc 

gia, quốc tế. Một bộ phận cán bộ, giảng viên còn hạn chế về trình độ, chƣa đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đặc biệt là khả năng ngoại ngữ còn yếu nên hạn chế 

trong tiếp cận tri thức tiên tiến, năng lực nghiên cứu, chƣa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về 

khoa học và công nghệ. Chƣa có chính sách khuyến khích đủ mạnh để thúc đẩy việc nâng cao 

chất lƣợng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ quản lý, NCKH. Đồng thời, xu thế toàn cầu hoá, 
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 Theo số liệu thống kê tại website: https://daihoctantrao.edu.vn/ 
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hội nhập quốc tế, sự bùng nổ của cách mạng và công nghệ hiện đại, tác động của dịch Covid-19, 

công tác giáo dục đào tạo hệ Đại học nói chung và ở Đại học Tân Trào nói riêng cũng phải đối 

mặt với một số vấn đề nhƣ: Tác động mạnh mẽ của tiến bộ công nghệ đối với lĩnh vực giáo dục, 

hệ thống và phƣơng pháp của nó; Sự chuyển đổi vai trò của giáo viên từ truyền thống sang vai 

trò hỗ trợ và hƣớng dẫn; Thiếu các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để giảng dạy đại học hiệu 

quả; Sự tiến bộ và thay đổi liên tục các chƣơng trình đào tạo trong các lĩnh vực dạy và học khác 

nhau để đáp ứng với nhu cầu của xã hội; Số lƣợng sinh viên ngày càng tăng, đòi hỏi đội ngũ 

giảng viên phải đổi mới công nghệ, đặc biệt là dạy học trực tuyến... 

2.3. Một số  iải p  p nân  c o c ất lƣợn  n uồn n ân lực KHCN  

Để tạo bƣớc đột phá mới trong chất lƣợng nguồn nhân lực KHCN trƣờng Đại học Tân 

Trào, đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang và khu 

vực miền núi phía Bắc, cũng nhƣ thực hiện Đề án chiến lƣợc phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030, đòi hỏi phải tiến hành đồng thời nhiều biện pháp nhƣ: 

Thứ nhất, xây dựng chiến lƣợc, tầm nhìn dài hạn về đào tạo nguồn nhân lực KHCN, trong 

đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực KHCN chất lƣợng cao. Căn cứ vào chiến lƣợc phát triển 

nguồn nhân lực KHCN, đội ngũ quản lý cần xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

KHCN trong toàn trƣờng, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ. Công tác quy hoạch cần xem xét cả 

nguồn bù đắp thay thế, nguồn tăng thêm theo mục tiêu chiến lƣợc, nguồn dự phòng cho bộ phận 

nhân lực KHCN sắp hết tuổi lao động, chuyển công tác… Quy hoạch cũng phải bảo đảm nội 

dung phát triển toàn diện: gia tăng số lƣợng, nâng cao chất lƣợng và hoàn thiện cơ cấu nguồn 

nhân lực KHCN, trong đó quan tâm đặc biệt đến bộ phận giảng viên cơ hữu có năng lực chuyên 

môn đặc biệt, tạo ra thƣơng hiệu riêng cho từng khoa, từng chuyên ngành của Nhà trƣờng. Bên 

cạnh việc xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực KHCN chung của toàn trƣờng, các 

khoa, phòng, ban, trung tâm phải có các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực KHCN của riêng 

mình, theo từng giai đoạn và thƣờng niên. Trong đó, phải xác định thật cụ thể mục dích cần đạt 

tới, những nhiệm vụ cần triển khai, ngƣời phụ trách, lực lƣợng tiến hành, biện pháp cụ thể và 

nguồn lực bảo đảm cho từng nhiệm vụ. 

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực KHCN có chất  ượng gắn v i sử dụng và trọng dụng 

nhân tài. Chính sách đãi ngộ và nuôi dƣỡng tài năng phải đƣợc tính toán trên cơ sở lƣợng hoá kết 

quả lao động và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trƣờng. Việc trả lƣơng xứng đáng sẽ tạo 

động lực, khuyến khích để nguồn nhân lực khoa học công nghệ không ngừng phấn đấu nâng cao 

chất lƣợng bản thân và ngày càng có đóng góp lớn hơn cho trƣờng Đại học Tân Trào. Bên cạnh 

việc ƣu đãi về tiền lƣơng, bộ phận nhân lực chất lƣợng cao cần đƣợc bảo đảm môi trƣờng làm 

việc tốt, cả về mặt kĩ thuật và mặt xã hội, giúp họ khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phục vụ sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo, hội nhập quốc tế của Nhà trƣờng. Môi trƣờng làm việc tốt không chỉ 

thể hiện qua không gian làm việc, mà còn là cơ chế quản lý linh hoạt, mềm dẻo, nhƣng vẫn đảm 

bảo nguyên tắc và khối lƣợng công việc phải hoàn thành. Hiện nay, trƣờng Đại học Tân Trào 

đang thực hiện rất tốt chính sách thu hút, đãi ngộ đối với nguồn nhân lực KHCN trẻ, có trình độ, 

cũng nhƣ tài trợ một phần cho các nhà khoa học của trƣờng thực hiện các nghiên cứu công bố 

trên các tạp chí Quốc tế có chỉ số ISI, Scopus... Tuy nhiên, để có đủ nguồn tài chính cần thiết, 

tăng cƣờng cơ sở vật chất cho nguồn nhân lực KHCN, Nhà trƣờng cần đẩy mạnh xã hội hoá, huy 

động có hiệu quả nguồn thu từ nhiều kênh khác nhau nhƣ liên kết với các doanh nghiệp, nguồn 

thu từ công tác đào tạo, nguồn đầu tƣ hỗ trợ phát triển nhân lực chất lƣợng cao từ ngân sách nhà 
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nƣớc và địa phƣơng, cũng nhƣ các tổ chức xã hội, thu từ hoạt động hợp tác NCKH, hợp tác đào 

tạo với các tổ chức và doanh nghiệp… Việc lập kế hoạch bảo đảm tài chính và tổ chức thực hiện 

kế hoạch đó phải phù hợp với quy hoạch, chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực KHCN của Nhà 

trƣờng.  

Thứ  a,  ẩy mạnh hợp tác, liên kết  ào tạo, NCKH v i các viện nghiên cứu, c c trường  ại 

học trong nư c và quốc tế. Hoạt động này sẽ giúp đội ngũ nhân lực KHCN của trƣờng Đại học 

Tân Trào đƣợc giao lƣu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, 

nghiên cứu. Đồng thời, cũng góp phần quan trọng bồi dƣỡng, nâng cao chất lƣợng nhân lực cho 

các bên. Đối với những chuyên ngành mới, đòi hỏi nguồn nhân lực KHCN có trình độ cao, có kĩ 

năng chuyên môn nghề nghiệp, có kinh nghiệm trong công tác, Nhà trƣờng cần tăng cƣờng thỉnh 

giảng những giảng viên cao cấp, các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia đầu ngành từ các 

trƣờng đại học, viện nghiên cứu khác. Ngƣợc lại, các cấp quản lý của trƣờng cũng tạo điều kiện 

thuận lợi cho bộ phận nhân lực KHCN chất lƣợng cao của Nhà trƣờng đƣợc thực hiện các hoạt 

động thỉnh giảng, ký kết các hợp đồng NCKH và tham gia các hội đồng đánh giá luận văn, luận 

án, đề tài khoa học của các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu khác trong cả nƣớc cũng nhƣ quốc tế 

để họ đƣợc cọ xát với nhiều môi trƣờng mới, học hỏi kinh nghiệm làm tăng vốn hiểu biết cũng 

nhƣ trình độ bản thân, quảng bá thƣơng hiệu cho trƣờng. Nhà trƣờng cũng cần tạo điều kiện cho 

các nhà khoa học đi tham quan học tập, hợp tác nghiên cứu ở những nƣớc có trình độ KHCN tiên 

tiến hiện đại trong khu vực và trên thế giới. 

Thứ tư,  ẩy mạnh hợp tác v i các doanh nghiệp cho hoạt  ộng  ào tạo, bồi  ưỡng và phát 

triển nguồn nhân lực KHCN. Để hợp tác với các doanh nghiệp một cách có hiệu quả, Nhà trƣờng 

cần đổi mới hơn nữa ngay từ chƣơng trình đào tạo theo hƣớng bổ sung những học phần gắn kết 

với doanh nghiệp, giảm tải liều lƣợng lý thuyết, tăng kiến thức thực tế, thực hành; chú trọng hơn 

các môn học mang tính liên ngành và các môn học kỹ năng; giảm tải chƣơng trình chính khóa 

tăng chƣơng trình ngoại khóa, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động xã hội. Nhà trƣờng 

cần chủ động ký kết với doanh nghiệp các hợp đồng đào tạo nhân lực có địa chỉ, trao đổi chuyên 

gia và chia sẻ cơ sở vật chất kỹ thuật. Nhà trƣờng sẽ đào tạo nhân lực theo đơn đặt hàng của 

doanh nghiệp, đồng thời mời các nhà quản lý giàu kinh nghiệm từ phía các doanh nghiệp tham 

gia thỉnh giảng, qua đó bổ sung nguồn nhân lực KHCN trình độ cao còn thiếu hụt. Đồng thời, 

Nhà trƣờng cần xem xét đến các chế độ phúc lợi dành riêng cho giảng viên đến từ doanh nghiệp, 

hay gọi là các giảng viên" kép", phối hợp với doanh nghiệp để tạo điều kiện cho nhân sự của 

doanh nghiệp vừa làm việc tại doanh nghiệp, vừa có 1 - 2 ngày trong 1 tuần đƣợc giảng dạy thực 

hành tại một số học phần chuyên ngành. Có thể trong cùng một học phần, giảng viên cơ hữu sẽ 

phụ trách các module lý thuyết theo thế mạnh, còn phần thực hành thì để đội ngũ kỹ sƣ, kỹ thuật 

của doanh nghiệp giảng dạy. Nhà trƣờng cần chủ động đề xuất thực hiện các hợp đồng đào tạo 

tại doanh nghiệp, chẳng hạn nhƣ tập huấn lớp nghiệp vụ sƣ phạm, hoặc thuê cơ sở hạ tầng kĩ 

thuật của doanh nghiệp để phục vụ dạy học thực hành, qua đó tăng cƣờng bảo đảm cơ sở vật chất 

kĩ thuật hiện đại cho phát triển nguồn nhân lực KHCN. Đẩy mạnh hợp tác NCKH, chuyển giao 

công nghệ với các doanh nghiệp, vừa giúp hoạt động NCKH của Nhà trƣờng bám sát thực tiễn, 

mang tính ứng dụng cao, đồng thời giúp tạo nguồn thu quan trọng phục vụ cho phát triển nguồn 

nhân lực KHCN. Trong quá trình hợp tác, trƣờng Đại học Tân Trào cần chọn lọc các doanh 

nghiệp phù hợp, không chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên, mà còn 

phải đảm bảo các tiêu chí, nhƣ: Sự thiện chí của doanh nghiệp; Sự hiểu biết về giáo dục và thái 
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độ của các nhà quản lý hàng đầu của doanh nghiệp; Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; Triển 

vọng tƣơng lai của doanh nghiệp; Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.... 

4. Kết luận 

Có thể nói, đầu tƣ phát triển đội ngũ nhân lực KHCN chất lƣợng cao là đầu tƣ cho tƣơng 

lai, cho sự phát triển bền vững và nâng tầm uy tín của Đại học Tân Trào nói riêng, cũng nhƣ các 

trƣờng Đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Trong thời đại bùng nổ của cách mạng công 

nghệ số, của xu thế toàn cầu hoá, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ là chìa khoá 

then chốt để tồn tại. Đội ngũ cán bộ của Nhà trƣờng, đặc biệt là các Tiến sĩ, Thạc sĩ đã có nhiều 

ý tƣởng mới, sáng tạo giúp trƣờng đẩy mạnh công tác tuyển sinh, cải tiến phƣơng pháp giảng 

dạy, nâng cao chất lƣợng đào tạo cũng nhƣ đạt đƣợc nhiều thành tựu trong NCKH. Bên cạnh đó, 

nguồn nhân lực KHCN của trƣờng Đại học Tân Trào cũng còn nhiều thách thức phải đối mặt, 

trong đó thách thức lớn nhất là sự cạnh tranh của các trƣờng Đại học trong nƣớc và quốc tế. 

Những thách thức đó đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo trƣờng phải tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ và 

nhất quán để sớm đƣa Nhà trƣờng trở thành cơ sở giáo dục Đại học đóng vai trò then chốt trong 

việc đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao của tỉnh Tuyên Quang, cũng nhƣ khu vực miền núi 

phía Bắc, là nơi phát triển mạnh mẽ của các hoạt động NCKH, đổi mới sáng tạo. 
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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC,  

CÔNG NGHỆ, LINH HOẠT THÍCH ỨNG VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Loan  

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 

Tóm tắt:  

Học tập là một quá trình tích lũy kiến thức liên tục của ngƣời học, kết quả của quá trình đó 

phụ thuộc cùng lúc vào rất nhiều yếu tố. Cũng giống nhƣ các trƣờng đại học khác, kể từ 

khi xuất hiện dịch Covid-19, việc dạy và học của các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Thái 

Nguyên đã bị ảnh hƣởng nhiều bởi diễn biến phức tạp của nó. Trƣớc thực tiễn đó, Đại học 

Thái Nguyên đã có phƣơng thức ứng phó kịp thời, tận dụng tối đa sức mạnh của khoa học 

công nghệ để thay đổi, điều chỉnh các hoạt động dạy học nhằm bảo đảm mục tiêu, chƣơng 

trình, chất lƣợng giáo dục. Hơn nữa, còn phát huy đƣợc vai trò của khoa học và công nghệ, 

tạo ra các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, góp phần phòng chống đại dịch này. 

Từ khóa:  

Khoa học và công nghệ,  ào tạo, Đại học Thái Nguyên, thích ứng,  Covid-19. 

1. Mở đầu 

Đại học Thái Nguyên đƣợc thành lập ngày 4/4/1994 theo Nghị định số 31/CP của Chính 

phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp và kế thừa truyền thống của các trƣờng trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên: Đại học Sƣ phạm Việt Bắc, Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái, Đại học Công nghiệp 

Thái Nguyên, Đại học Y Bắc Thái và Trƣờng Công nhân Cơ điện Việt Bắc. Từ cơ sở vật chất 

ban đầu nghèo nàn, lạc hậu, đội ngũ giảng viên, cán bộ, công nhân viên còn nhiều bất cập về cơ 

cấu và trình độ. Đến nay, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã phát triển theo mô hình của đại học 

vùng với các đơn vị quản lý, đào tạo và phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 

gồm 19 thành viên
29

.  

Trong giai đoạn 2015-2020, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của 

ĐHTN đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng: Thực hiện 56 chƣơng trình KHCN, đề tài cấp 

Nhà nƣớc, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo; 408 đề tài cấp Đại học, cấp 

Bộ; công bố 8.695 bài báo khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, trong đó có 1.525 

bài đăng trên các tạp chí quốc tế, 775 bài đƣợc đăng trên các tạp chí trong danh mục ISI, Scopus; 

22 sản phẩm khoa học công nghệ đƣợc công nhận sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, ĐHTN xếp thứ 9/35 

trƣờng đƣợc xếp hạng đƣớng đầu về chỉ số nghiên cứu [1,3]. Với những thành tựu nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ đạt đƣợc, ĐHTN đã và đang hiện thực hóa mục tiêu lấy sản 

phẩm khoa học công nghệ làm nòng cốt để tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế -xã hội, 

góp phần tăng trƣởng kinh tế của vùng và đất nƣớc.                               

Cũng nhƣ tất cả các cơ sở đào tạo khác, trong những năm qua, đại dịch Covid-19 ảnh 

hƣởng nặng nề tới Đại học Thái Nguyên và đặt ra nhiều thách thức nhất là việc bảo đảm chất 

lƣợng dạy và học. Để ứng phó với đại dịch, Đại học Thái Nguyên đã có những giải pháp, điều 

                                                           
29

  Bao gồm 8 trƣờng Đại học, 1 trƣờng cao đẳng, 1 phân hiệu, 5 trung tâm, 1 tạp chí, 1 Nxb, 1 bệnh viện và 1 Khoa 

trực thuộc.  
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chỉnh phù hợp với bối cảnh thực tế nhằm hạn chế tối đa ảnh hƣởng tiêu cực của đại dịch đến chất 

lƣợng giáo dục. Từ thế bị động ban đầu, Đại học Thái Nguyên đã chủ động triển khai các 

phƣơng án đào tạo, trong đó có việc phối hợp đa dạng các hình thức giáo dục, phát huy vai trò 

của khoa học và công nghệ nhằm ứng phó, thích nghi và chung tay cùng cộng đồng phòng chống 

dịch bệnh Covid-19.  

2. PHÁT HUY VAI TRÕ CỦA KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI ĐẠI 

DỊCH COVID-19 

2.1. Đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống 

Từ năm 2017, Giám đốc ĐHTN ra Quyết định số 1827/QĐ-ĐHTN ngày 01/9/2017 về việc 

phê duyệt Đề án “Xây dựng học liệu điện tử phục vụ đào tạo trực tuyến E-Learning tại Đại học 

Thái Nguyên” và Quyết định số 2107/QĐ- ĐHTN ngày 02/10/2017 về việc ban hành “Quy định 

tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái 

Nguyên”. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền 

thống; phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của ngƣời học theo hình thức trực tuyến 

tại các đơn vị đào tạo của ĐHTN cũng đƣợc đề xuất. Chính vì vậy, khi dịch Covid-19 xuất hiện 

và ngày càng diễn biến khó lƣờng, giữa các đợt dịch bùng phát, việc đào tạo trực tuyến kết hợp 

với dạy học trực tiếp đã đƣợc ĐHTN chủ động thực hiện, đồng thời ĐHTN có văn bản hƣớng 

dẫn các đơn vị đào tạo cách thức điều chỉnh phƣơng thức dạy học và kiểm tra đánh giá để thực 

hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo chất lƣợng giáo dục, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.  

Cho đến nay, với những môn học chung của các đơn vị đào tạo, ĐHTN đã xây dựng đƣợc 

29 bài giảng điện tử, đây là những môn học thiên về rèn luyện kỹ năng và dễ chuyển đổi sang E-

Learning. Ngoài ra, hầu hết các đơn vị đào tạo của ĐHTN đều trang bị hệ thống máy chủ hiện 

đại, hệ thống mạng LAN với đƣờng Internet cáp quang băng thông rộng, kết nối với hệ thống 

mạng WAN nội bộ của ĐHTN; hệ thống phòng học đa phƣơng tiện, đa chức năng; có phần mềm 

chuyên dụng để cung cấp nội dung học tập, kế hoạch học tập và học liệu cho ngƣời học [4].  

ĐHTN cũng chú trọng đầu tƣ cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 

công tác đào tạo trực tuyến. Tại Trung tâm Số của ĐHTN, hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị 

công nghệ thông tin, thiết bị chuyên dụng, thiết bị lƣu và phát điện dự phòng… đƣợc đầu tƣ hiện 

đại và đồng bộ. Đồng thời, ĐHTN tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng cho giảng viên, cán bộ hỗ trợ kỹ 

thuật, cán bộ quản lý đào tạo về kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ thuật dạy học trực tuyến, xây 

dựng bài giảng trực tuyến. Do đó, khi triển khai đào tạo trực tuyến, các cơ sở đào tạo thuộc 

ĐHTN đều có kế hoạch tối ƣu hoá thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học, chủ 

động về thời gian, hình thức tổ chức học tập theo phân phối chƣơng trình. Các giảng viên đều sử 

dụng thành thạo các phần mềm nhƣ: Zoom; Google meet, MS Teams, Google Classroom… để 

thiết lập lớp học, đồng thời trong quá trình dạy, giảng viên kết hợp đƣợc nhiều phƣơng pháp dạy 

học tích cực, có thể kiểm tra, tƣơng tác với ngƣời học hiệu quả. Các giảng viên chuẩn bị bài 

giảng đẹp mắt, nội dung đa giác quan, có các phƣơng án dự phòng, các dạng bài tập, hoạt động bổ 

sung nếu xảy ra sự cố về thiết bị.  

Nhằm đảm bảo khách quan trong quá trình thi, đánh giá kết quả học tập của ngƣời học phù 

hợp, ĐHTN chỉ đạo các cơ sở đào tạo xây dựng ngân hàng đề thi cho tất cả các ngành đào tạo 

tƣơng ứng các cấp độ kiến thức, phân loại đƣợc sinh viên và phù hợp với hình thức thi online. 
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Đại học Thái Nguyên xác định dạy học trực tuyến không còn là giải pháp tạm thời để thích 

ứng với dịch Covid-19 mà là giải pháp lâu dài đáp ứng với chủ trƣơng chuyển đổi số giáo dục để 

đào tạo nên một thế hệ mới hội nhập, văn minh, cả về công nghệ lẫn nội dung, phù hợp với xu 

hƣớng chung của toàn xã hội thời đại mới.  

2.2. Tíc  cực t ực  iện chuyển đổi số trong giáo dục 

Chuyển đổi số (Digital transformation) có thể hiểu là chuyển các hoạt động của con ngƣời 

từ thế giới thực sang thế giới ảo ở trên môi trƣờng mạng. Chuyển đổi số trong giáo dục tập trung 

áp dụng công nghệ vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục (số hóa 

thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông, triển khai các dịch vụ công trực 

tuyến…) và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học (số hóa sách 

giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng E-Learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, 

phòng thí nghiệm ảo…). 

Ngày 04/04/2021, Đại học Thái Nguyên ban hành nghị quyết số 07-NQ/ĐU về chuyển đổi 

số của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hƣớng đến năm 2030. Mặc dù vẫn còn 

một số khó khăn nhất định về cơ sở vật chất nhƣng ĐHTN xác định việc chuyển đổi số trong 

giáo dục để việc dạy - học trên nền tảng số là một trong những biện pháp giúp giảng viên và sinh 

viên tiếp cận đƣợc với thông tin nhanh, nhiều hơn; rút ngắn về khoảng cách, thu hẹp về không 

gian và tiết kiệm về thời gian.  

Phục vụ cho việc chuyển sang hình thức dạy - học trực tuyến, cho đến nay, các cơ sở đào 

tạo của Đại học Thái Nguyên đã số hóa khoảng 90% giáo trình giảng dạy, 100% các luận văn, 

luận án, 40% tài liệu tham khảo, xây dựng 539 bài giảng điện tử, học liệu điện tử và bài giảng 

điện tử theo chuẩn của ĐHTN; thực hiện 46 đề tài nghiên cứu khoa học về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong đào tạo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học. Đại học Thái Nguyên 

có thƣ viện điện tử đạt top 5 Việt Nam với nguồn tài nguyên số khoảng 100.000 tài liệu, 5000.000 

trang tài liệu số hóa; 110 bài giảng E-Learning  ược xuất bản thông qua hệ thống phần mềm E-

Learning do Trung tâm Số ĐHTN quản lý [6]; 100% giảng đƣờng, ký túc xá có Internet. Các 

hình thức học tập nhƣ học trực tuyến, từ xa... đang đƣợc các cơ sở đào tạo của ĐHTN áp dụng.  

Từ cuối năm 2019, ĐHTN sử dụng phần mềm SvOnline để quản lý. Các dữ liệu về ngƣời 

học, cán bộ, viên chức, ngƣời lao động, ngƣời nƣớc ngoài đến và ở tại ĐHTN đƣợc cập nhật đầy 

đủ trên hệ thống.  

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lƣờng nhƣ hiện nay, việc chuyển đổi số sẽ hỗ trợ 

các hoạt động giảng dạy, học tập, giúp cho việc giảng dạy - học trở nên dễ dàng và thuận tiện 

hơn. Sự phát triển của các ứng dụng trên nền tảng di động, mạng xã hội khiến ngƣời học dễ dàng 

tƣơng tác, có thể chủ động tiếp cận tri thức mọi nơi, mọi lúc.  

2.3.  Tích cực nghiên cứu, đón   óp c c sản phẩm khoa học công nghệ trong 

côn  t c p òn , c ốn  dịc  Covid-19 

Với vị thế là đại học vùng, ĐHTN xác định trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tự chủ đại 

học nhƣ hiện nay, nghiên cứu khoa học và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào 

đời sống là nhân tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của các trƣờng Đại học [2]. Chính vì vậy, 

trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ĐHTN 

đã có những bƣớc phát triển mạnh mẽ cả về lƣợng và chất, luôn bám sát yêu cầu ứng dụng thực 
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tiễn, có giá trị bền vững. ĐHTN đã huy động đƣợc 3.44 triệu USD từ nguồn hợp tác quốc tế cho 

hoạt động khoa học công nghệ; 89 tỷ đồng thuộc chƣơng trình hợp tác với Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên; thu đƣợc hơn 200 tỷ đồng từ các chƣơng trình, dự án chuyển giao khoa học công 

nghệ; 760 triệu đồng từ các chƣơng trình khoa học công nghệ khác [5]. 

Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát, ĐHTN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid và duy trì hoạt động đảm bảo tiến độ và chất 

lƣợng đào tạo, đồng thời các nhà khoa học của ĐHTN tích cực nghiên cứu, đóng góp các sản 

phẩm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid hiệu quả. 

Dựa trên những tài liệu Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố về thành phần hóa học 

cơ bản của dung dịch sát khuẩn y tế thông dụng, các nhà khoa học của nhiều trƣờng đại học 

thành viên của ĐHTN nhƣ: Trƣờng đại học Sƣ phạm, Trƣờng Đại học Y dƣợc, Trƣờng Đại 

học Kỹ thuật Công nghiệp, Trƣờng Đại học Khoa học đã tự sản xuất dung dịch nƣớc rửa tay 

sát khuẩn phát miễn phí cho khu vực công cộng toàn Đại học Thái Nguyên [7,8], hỗ trợ các 

trƣờng học trung học phổ thông, các trƣờng học miền núi khó khăn, các tổ chức tôn giáo ở 

tỉnh Thái Nguyên và trao tặng 2.250 sản phẩm dung dịch nƣớc rửa tay khô diệt khuẩn, nƣớc 

súc miệng nano bạc thảo dƣợc cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, gửi tặng Đại học 

Đà N ng dung dịch nƣớc sát khuẩn tay… 

Năm 2000, Trƣờng Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đƣợc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên giao cho chủ trì thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và ph t triển  ộ sinh phẩm 

ph t hiện nhanh SARS-CoV-2 virus   ng  ỹ thuật Rea time”. Chỉ trong 3 tháng, các nhà khoa 

học đã hoàn thành đề tài và công bố sản phẩm của đề tài là bộ test xét nghiệm phát hiện 

nhanh SARS-CoV-2. Bộ sinh phẩm đạt đƣợc các tiêu chuẩn về chất lƣợng của sinh phẩm 

chẩn đoán (bao gồm độ nhạy lâm sàng, độ đặc hiệu lâm sàng, độ đặc hiệu phân tích, ngƣỡng 

phát hiện, độ ổn định) đã đƣợc sử dụng trong sàng lọc phát hiện virus SARS-CoV2 tại các 

bệnh viện và trung tâm Tầm soát dịch bệnh của tỉnh Thái Nguyên. Đây là bộ sinh phẩm thứ 

tƣ trong cả nƣớc đƣợc cấp phép sản xuất. Việc nghiên cứu bộ sinh phẩm xét nghiệm virus 

SARS-Cov-2 góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN đã triển khai đề tài nghiên cứu, thiết kế, 

chế tạo “M y  o thân nhiệt tự  ộng không tiếp xúc”.  Loại máy này có thể đo, đếm cảm ứng 

nhiệt liên tục cho kết quả nhanh, chính xác. Đặc biệt, thiết bị tích hợp báo cáo kết quả bằng âm 

thanh và lƣu giữ các chỉ số nhiệt độ từng ngƣời trên các thiết bị nhƣ điện thoại thông minh, máy 

tính… Hiện nay đã có 6 máy đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc (trị giá khoảng 2,5 triệu 

đồng/thiết bị) đƣợc lắp đặt tại ĐHTN và các đơn vị thực hiện dịch vụ công trong tỉnh Thái 

Nguyên. 

Trên cơ sở tổng hợp nguồn thông tin chính thức của Bộ Y tế, các giảng viên và sinh viên 

của Trƣờng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHTN đã sản xuất chuỗi video đồ 

họa chuyển động (Motion graphics) hƣớng dẫn nhận biết và phòng chống dịch Covid-19 nhƣ: 

Cách sử dụng khẩu trang, rửa tay đúng cách; biện pháp phòng chống dịch Covid và tăng cƣờng 

sức khỏe; phân biệt cúm thƣờng và cúm do virus Covid-19; cơ chế lây nhiễm bệnh, những điều 

cần làm sau khi tiếp xúc ngƣời nhiễm và nghi nhiễm…  
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Trong 04 đợt dịch bùng phát từ năm 2019 đến năm 2022, các cơ sở thành viên của Đại học 

Thái Nguyên đã trao tặng các thiết bị đo thân nhiệt tự động, máy rửa tay sát khuẩn tự động, hàng 

ngàn chai dung dịch nƣớc sát khuẩn cho nhiều cơ quan, đơn vị, trƣờng học trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên và các tỉnh lân cận góp phần tích cực và thể hiện trách nhiệm với xã hội của ĐHTN 

trong việc chung tay đẩy lùi đại dịch Covid.  

Những kết quả đã đạt đƣợc về nghiên cứu khoa học và những đóng góp của cán bộ, giảng 

viên, học viên, sinh viên, cựu sinh viên của ĐHTN trong công tác phòng, chống dịch Covid đã 

khẳng định ĐHTN thực hiện tốt việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp 

phần đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đồng thời phát huy đƣợc vai trò của khoa học và 

công nghệ, tạo ra các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, phục vụ nhu cầu phát triển kinh 

tế, xã hội của địa phƣơng. 

3. KẾT LUẬN  

Khoa học - công nghệ ngày càng khẳng định vai trò đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Tại các trƣờng đại học, việc cán bộ, giảng viên tích cực tham gia NCKH là một trong những giải 

pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong giai đoạn 

chống dịch Covid vừa qua, ĐHTN đã có nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả để tập 

trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid, đồng thời phát huy vai trò 

của khoa học công nghệ trong đào tạo và chung tay cùng xã hội phòng chống dịch Covid. 

Thích ứng với tình hình dịch bệnh, các cơ sở đào tạo của ĐHTN đã ứng dụng khoa học 

công nghệ để chuyển đổi hình thức dạy học; phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học của 

từng trƣờng thành viên, ĐHTN đã có sự đóng góp tích cực cho cộng đồng trong hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh. Đây là những hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao vị thế 

của ĐHTN. Trƣớc tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ĐHTN tiếp tục chỉ đạo các 

cơ sở đào tạo ứn dụng công nghệ để bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả giáo dục, tăng cƣờng tính kết 

nối giữa các đơn vị đào tạo trong ĐHTN nhằm khai thác, chia sẻ nguồn lực chung về con ngƣời, 

tài nguyên số và cơ sở hạ tầng; khuyến khích các nhà khoa học tích cực nghiên cứu, tạo ra những 

sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn, tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, góp 

phần giải quyết những vấn đề cấp bách đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, giáo dục 

đào tạo.  

Để biến thách thức của đại dịch Covid-19 thành cơ hội chuyển đổi số trong Giáo dục, ĐHTN 

xác định tiếp tục phát huy vai trò của khoa học và công nghệ để đẩy nhanh khả năng thích ứng, 

thay đổi phƣơng thức giảng dạy, ứng dụng công nghệ số và tăng cƣờng nghiên cứu tạo ra những 

sản phẩm khoa học mang tính ứng dụng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong tình hình 

mới. Đây cũng chính là việc làm thiết thực của ĐHTN đóng góp với địa phƣơng và xã hội. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO GIẢNG DẠY LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

TS. Nguyễn Khoa Huy 

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: 

Với sứ mệnh trang bị cho ngƣời học thế giới quan, nhân sinh quan và phƣơng pháp luận 

khoa học, đồng thời xây dựng ý thức công dân thì các môn lý luận chính trị có vị trí quan 

trọng ở các trƣờng đại học. Mỗi thầy cô giáo dạy lý luận chính trị phải luôn cải tiến 

phƣơng pháp giảng dạy, nhất là phải ứng dụng khoa học, công nghệ nói chung, công nghệ 

thông tin nói riêng để đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả bài giảng. Tuy nhiên, qua thực 

tế tìm hiểu, phân tích tƣ liệu thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy lý luận 

chính trị ở các trƣờng đại học hiện nay còn một số tồn tại và bất cập. Xuất phát từ thực 

trạng đó, bài viết đƣa ra một số giải pháp cơ bản không chỉ góp phần nâng cao chất lƣợng 

giảng dạy, mà còn định hƣớng phát triển khoa học, công nghệ; nhất là phù hợp với bối 

cảnh hội nhập toàn cầu hoá và ứng phó với đại dịch Covid-19 hiện nay.  

Từ khoá:  

Phát triển khoa học;  ý  uận chính trị; ứng dụng công nghệ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Lý luận chính trị (LLCT) đƣợc hiểu là những vấn đề lý luận gắn liền với cuộc đấu tranh 

giữa các giai cấp trong xã hội có giai cấp, xung quanh vấn đề giành và giữ chính quyền nhà nƣớc 

[1]. Còn theo nghĩa hẹp, LLCT là một thuật ngữ dùng để chỉ một hệ thống lý luận trong lĩnh vực 

chính trị đó là: lý luận Mác – Lênin (triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ 

nghĩa xã hội khoa học); tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Các môn học 

này đƣợc giảng dạy trong các trƣờng Đại học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo Việt 

Nam. Nắm bắt đƣợc đặc tính môn học, đối tƣợng học tập, bên cạnh việc nắm vững kiến thức, rèn 

luyện kỹ năng truyền đạt, nắm bắt tâm lý sinh viên thì giảng viên cần phải ứng dụng khoa học, 

công nghệ nói chung, công nghệ thông tin nói riêng vào giảng dạy. Một bài giảng lý luận chính 

trị sẽ dễ hiểu hơn, sống động hơn đối với sinh viên nếu ngƣời dạy biết truyền tải, biết ứng dụng 

khoa học, công nghệ một cách chính xác và phù hợp.   

2. THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC 

Từ ngày 06 tháng 7 năm 2021, bộ giáo trình các môn lý luận chính trị gồm có 5 môn (Giáo 

trình Triết học Mác- Lênin; Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Giáo trình Chủ nghĩa xã 

hội khoa học; Giáo trình Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam) 

đã đƣợc đƣa vào sử dụng. Các cuốn giáo trình này đƣợc biên soạn theo tinh thần đổi mới cả về 

nội dung lẫn hình thức. Vì vậy, đòi hỏi giảng viên dạy các môn lý luận chính trị phải thay đổi 

phƣơng pháp, tiếp cận với những phƣơng pháp giáo dục mới, nhất là ứng dụng khoa học, công 

nghệ nói chung, công nghệ thông tin nói riêng vào giảng dạy. Tuy nhiên, vấn đề ứng dụng khoa 
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học, công nghệ trong dạy học, nhất là giảng dạy môn lý luận chính trị vẫn còn một số tồn tại và 

bất cập. Bên cạnh nhiều giảng viên đã sử dụng tốt giáo án điện tử, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, phim 

tƣ liệu, seminar, thảo luận vẫn còn một bộ phận không nhỏ giảng viên còn chậm đổi mới phƣơng 

pháp. Một số giảng viên sử dụng giáo án điện tử chƣa hiệu quả, theo kiểu chiếu chữ trên màn 

hình… Tình trạng thầy cô đọc, trò chép vẫn còn nhiều. Giờ học thiếu tính đối thoại làm cho các 

tiết giảng trở nên nhàm chán, sinh viên không hứng thú học tập [7]. Một số giảng viên vẫn còn 

thói quen dạy học theo kiểu truyền thụ kiến thức một chiều, giảng viên sử dụng công nghệ thông 

tin trong giảng dạy lý luận chính trị về cơ bản mới chỉ dừng ở việc chiếu chép mà chƣa có sự đầu 

tƣ thời gian để nghiên cứu cách thức sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, việc học tập bồi 

dƣỡng nâng cao về ngoại ngữ và tin học vẫn còn có hạn chế nên dẫn đến tâm lý ngại sử dụng 

công nghệ thông tin trong dạy học [12].  

Nhƣ vậy, chúng ta có thể khái quát tình trạng trên thành hai trƣờng hợp: 

Thứ nhất, chƣa thấy đƣợc vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin hay sử dụng công 

nghệ thông tin vào dạy học một cách hình thức. Không ít giảng viên có kiến thức nhƣng lại hạn 

chế ở việc sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính nên chọn “phấn trắng bảng đen”, cộng 

với đó là tâm lý ngại phải đổi mới phƣơng pháp dạy học. Do đó, bộ phận giảng viên này xem 

thƣờng công nghệ thông tin hoặc luôn áp dụng mang tính đối phó, hình thức khi bị kiểm tra.  

Thứ hai, tôn sùng vai trò của công nghệ thông tin, tuyệt đối hóa quá mức dẫn đến lạm dụng 

nó trong dạy học. Thay vì căn cứ vào đặc trƣng môn học, căn cứ vào nội dung của từng bài cụ 

thể thì tất cả nội dung, các phần của bài giảng đều đƣa vào ứng dụng công nghệ thông tin.  

3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN  

3.1. Sử dụng công nghệ thông tin để tạo nên các ví dụ sinh động  

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta nhấn mạnh: “tạo bƣớc 

chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lƣợng giáo dục và đào tạo… ứng dụng và phát 

triển mạnh khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”[9]. Vì vậy, ngƣời dạy phải ý thức trách 

nhiệm, phải nhận thức vai trò của việc ứng dụng khoa học, công nghệ nói chung, ứng dụng công 

nghệ thông tin nói riêng vào giảng dạy. Và để cho bài giảng môn lý luận chính trị trở nên giàu 

sức thuyết phục, lôi cuốn ngƣời học thì việc sử dụng công nghệ thông tin để hình thành nên 

những ví dụ sinh động là điều không thể thiếu.  

Cụ thể nhƣ ở môn Triết học Mác – Lênin, trong Chƣơng I: Khái luận về triết học và triết 

học Mác – Lênin, có thể giới thiệu, sau đó cho sinh viên xem 3 bức hình quan trọng đó là: ảnh C. 

Mác, ảnh Ph. Ăngghen, và ảnh V.I. Lênin để phân biệt đƣợc các nhà trƣớc tác của triết học mác-

xít. Trong chƣơng II, Phần: Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Đối với, quy luật 

“thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập”, ngƣời học dễ tiếp thu hơn khi đƣợc xem hình ảnh 

“bát quái”.  

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng những ví dụ thực tiễn sinh động sẽ giúp 

cho bài giảng đƣợc sống động và dễ hiểu hơn, giúp sinh viên dễ tiếp cận trong học tập. Tuy 

nhiên, cần lƣu ý “tùy theo từng bài, từng đặc trƣng của tri thức mà có những hình thức thực tiễn 

phù hợp”[5], không nên đƣa quá nhiều mà phải biết chọn lọc, chỉ đƣa những ví dụ sát, gần gũi 

nhất. 
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3.2. Sử dụng công nghệ t ôn  tin để sơ đồ hóa bài học 

Phƣơng pháp sơ đồ hóa là phƣơng pháp giúp ngƣời học nhanh chóng nắm bắt và xâu chuỗi 

vấn đề. Việc trình bày tóm lƣợc bằng sơ đồ cho sinh viên là một việc cần thiết, đối với môn lý 

luận chính trị thì lại càng cần thiết hơn.  

Ví dụ, đối với chƣơng II, phần: Phép biện chứng duy vật, giảng viên cần sơ đồ hóa nội 

dung cơ bản. Phép biện chứng duy vật gồm có 2 Nguyên lý cơ bản, 3 Quy luật cơ bản, 6 Cặp 

phạm trù cơ bản. Nội dung này cần trình bày tóm tắt, dƣới dạng sơ đồ cho sinh viên 2 nguyên lý 

cơ bản đó là: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và Nguyên lý về sự phát triển. Đối với 3 quy 

luật cơ bản cũng đƣợc đề cập đến, đó là: Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lƣợng 

thành những sự thay đổi về chất và ngƣợc lại; Quy luật về sự thống nhất và đấu tranh giữa các 

mặt đối lập; Quy luật phủ định của phủ định. Cuối cùng ta sẽ giới thiệu 6 Cặp phạm trù cơ bản: 

cái riêng và cái chung; nguyên nhân và kết quả; tất nhiên và ngẫu nhiên; nội dung và hình thức; 

bản chất và hiện tƣợng; khả năng và hiện thực. 

Trong quá trình dạy, trƣờng hợp gặp lại những vấn đề cũ, hay những vấn đề đƣợc phát 

triển lên từ cái cũ đó, giảng viên cũng có thể dễ dàng chiếu lại hoặc bổ sung. Ví nhƣ khi trình 

bày cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội. Ở phần trƣớc đã vẽ LLSX (lực lƣợng sản xuất) và QHSX 

(quan hệ sản xuất), sang cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội ta không cần phải vẽ lại mà chỉ cần bổ 

sung thêm ô KTTT (kiến trúc thƣợng tầng). Sau mỗi bài học hoặc sau mỗi chƣơng cũng có thể 

hệ thống lại kiến thức cho sinh viên bằng một số sơ đồ. Giúp các em nắm vững kiến thức, liên hệ 

bài mới với bài cũ, nội dung bài học trƣớc với nội dung bài học sau.  

3.3.  Sử dụng công nghệ t ôn  tin để nhấn mạnh những ý then chốt và đƣ  r  

những câu hỏi củng cố kiến thức bài học 

“Dạy học là một quá trình thuận nghịch, thống nhất của hai loại hoạt động dạy và học do hai 

thực thể (thầy và trò) đảm nhiệm. Trong đó chức năng của thầy là tổ chức và điều khiển hoạt động 

của trò”[10]. Một bài giảng sẽ không thể truyền đạt hết lƣợng thông tin nếu nhƣ ý lớn, ý nhỏ đều 

đƣợc trình bày giống nhƣ nhau. Nếu toàn bộ tiết học mà sinh viên chỉ thụ động nhìn và chép theo 

máy mà không đƣợc phát biểu ý kiến gì thì rất dễ rơi vào lối mòn cũ -  “máy đọc trò chép”. Để 

tránh tình trạng này, việc sử dụng công nghệ thông tin để nhấn mạnh những ý then chốt bằng 

những hiệu ứng, những gam màu mạnh gây sự chú ý, bên cạnh đó là đặt ra những câu hỏi nhanh 

nhằm lôi cuốn sinh viên phát biểu, xây dựng bài học là việc làm không kém phần quan trọng.  

Ví dụ nhƣ trong phần đề mục, chúng ta phải dùng những tông màu đậm, còn những ý quan 

trọng, cụm từ quan trọng thì thƣờng dùng màu đỏ hoặc gạch chân. Hay cụ thể là những câu trích 

nguyên văn, chẳng hạn nhƣ khái niệm sức lao động theo C. Mác trong môn Kinh tế chính trị 

Mác – Lênin: “Sức  ao  ộng,  ó  à toàn  ộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, 

trong nhân c ch sinh  ộng của con người, thể lực và trí lực mà con người phải làm cho hoạt 

 ộng  ể sản xuất ra những vật có ích”[6]. Hay nhận xét của Lênin về dân chủ, đó là: “Chế  ộ 

dân chủ là một hình thức nhà nư c, một trong những hình thái của nhà nư c. Cho nên, cũng như 

mọi nhà nư c, chế  ộ dân chủ là việc thi hành có t  chức, có hệ thống sự cưỡng bức  ối v i 

người ta”[13]… thì phải làm nổi những ý này lên, có thể dùng màu khác để ngƣời ngoài nhìn 

vào dễ dàng phân biệt. Còn đối với những câu chú thích phải in nghiêng và nhỏ hơn so với 

những câu nội dung và nằm ngay dƣới những hình ảnh minh họa, không đƣợc xáo trộn, gây rối 

cho ngƣời theo dõi.  
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Chúng ta nên thống nhất chung một kiểu kí tự từ đầu đến cuối giữa các slide. Cần lƣu ý sử 

dụng công nghệ thông tin để nhấn mạnh những ý then chốt không có nghĩa là trong 1 slide dùng 

nhiều hiệu ứng, ký tự khác nhau hoặc trong tất cả slide. Đồng thời với việc xây dựng những ý 

chính, ngƣời giảng cần cuốn hút sinh viên, phát huy tinh thần học tập, xây dựng bài bằng những 

câu hỏi dạng trắc nghiệm nhanh sau mỗi bài học, hay xong mỗi phần. Chẳng hạn sử dụng hình 

thức trắc nghiệm hoặc ví dụ tìm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. 

4. KẾT LUẬN 

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, 

nhất là giảng dạy lý luận chính trị ở các trƣờng đại học là một việc làm quan trọng và mang tính 

cấp thiềt. Nó không chỉ đáp ứng đƣợc mục đích của ngƣời dạy là “cốt làm ngƣời học hiểu thấu 

vấn đề” mà còn góp phần không nhỏ cho việc nâng cao chất lƣợng giáo dục, phát triển khoa học, 

công nghệ, cũng nhƣ hƣớng đến việc “đào tạo con ngƣời theo hƣớng có đạo đức, kỷ luật, kỷ 

cƣơng, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công 

nghệ thông tin, công nghệ số, tƣ duy sáng tạo và hội nhập quốc tế (công dân toàn cầu). 
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HIỆU QUẢ CỦA ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

TRONG SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP Ở TỈNH BẮC GIANG 

TS. Đặng Minh Khoa 

Trường Sĩ quan Chính trị 

ThS. Nguyễn Thị Thiêm 

Trường Cao  ẳng Sư phạm Bắc Ninh 

Tóm tắt:  

Bắc Giang là một tỉnh trung du miền núi có diện tích 3.896 km
2
, với dân số hơn 1,7 triệu 

ngƣời, trong đó có hơn 80% dân số sống ở khu vực nông thôn, 53,6% lao động làm việc 

trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang những năm qua không 

ngừng tăng trƣởng cao và phát triển đúng hƣớng, đạt đƣợc nhiều thành tựu nổi bật. Có 

đƣợc những thành tựu trên là do có sự tăng cƣờng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

vào sản xuất, nhất là việc đƣa giống mới, kỹ thuật canh tác mới, công nghệ mới vào sản 

xuất. Tuy nhiên, thời gian qua việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông 

lâm nghiệp ở một số khâu, địa bàn hiệu quả chƣa cao, dẫn đến hoạt động sản xuất nông 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế. Trong thời gian tới, cần phải đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất nông lâm 

nghiệp, đƣa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh. 

Từ khoá:  

Nông nghiệp, ứng dụng, khoa học và công nghệ. 

1. Đặt vấn đề 

Tỉnh Bắc Giang, có diện tích 3.896 km
2
, tiếp giáp với 06 tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Thái 

Nguyên, Bắc Ninh, Hải Dƣơng, Quảng Ninh và Hà Nội, dân số hiện nay trên 1,7 triệu ngƣời, 

trong  đó có hơn 12% là đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 80% dân số sống ở khu vực nông thôn, 

53,6% lao động làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Bắc Giang nằm trong vùng đệm giữa 

thủ đô Hà Nội và biên giới phía Bắc, nằm trên 02 hành lang kinh tế, có nhiều tiềm năng phát 

triển nông lâm nghiệp. Kinh tế của tỉnh Bắc Giang những năm qua không ngừng tăng trƣởng, cơ 

cấu kinh tế chuyển dịch đúng hƣớng. Có đƣợc kết quả trên là do sự đóng góp hiệu quả của nhiều 

ngành, lĩnh vực, trong đó nổi bật là việc tăng cƣờng ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát 

triển kinh tế - xã hội, nhất là lĩnh vực nông lâm nghiệp và khu vực nông thôn miền núi. Tiến bộ 

khoa học và công nghệ không ngừng đƣợc ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là việc 

đƣa giống mới, phƣơng pháp canh tác mới vào sản xuất nông nghiệp. Tốc độ tăng tỷ trọng nông 

sản hàng hoá trong những năm gần đây, năm sau đều cao hơn năm trƣớc. Những cây trồng có giá 

trị kinh tế cao đã đƣợc phát triển, mở rộng ngày một nhanh hơn. Chăn nuôi theo phƣơng pháp 

công nghiệp cùng với nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục có những bƣớc phát triển tốt. Tuy vậy, tiềm 

lực khoa học và công nghệ của tỉnh vẫn còn nhỏ, đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát 

triển kinh tế - xã hội nói chung, ứng dụng vào sản xuất nông lâm nghiệp nói riêng vẫn còn ở mức 

độ khiêm tốn. Trong thời gian tới, trƣớc yêu cầu mới về tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại 
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hóa, những thách thức mới từ bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học và công nghệ 

cần phải trở thành yếu tố then chốt, động lực quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển kinh 

tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp - lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh. 

2. Nội dun  và p ƣơn  p  p n  iên cứu 

Nội dung nghiên cứu: Bài viết tập trung nghiên cứu làm rõ hiệu quả của ứng dụng khoa 

học và công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp ở tỉnh Bắc Giang những năm gần đây. Đồng 

thời chỉ ra hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản 

xuất nông lâm nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề nghị một số 

nội dung nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào sản 

xuất nông lâm nghiệp ở tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới. 

Phương ph p nghiên cứu: Tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu phân tích định tính kết 

hợp với phân tích định lƣợng, phân tích làm rõ thực trạng hiệu quả ứng dụng khoa học và công 

nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. Các số liệu, tƣ liệu sử dụng trong bài viết 

đƣợc nhập từ niên giám thống kê của tỉnh Bắc Giang, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc 

Giang của Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, báo cáo của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang 

trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021. Đồng thời nguồn dữ liệu đƣợc thu thập từ các tài 

liệu nhƣ sách chuyên khảo, các bài báo khoa học có liên quan đến kiến thức về ứng dụng khoa 

học và công nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp. 

3. Kết quả n  iên cứu và t ảo luận 

3.1.  Thành tựu của ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông lâm 

nghiệp ở tỉnh Bắc Giang nhữn  năm  ần đây 

Nhận thức rõ vai trò của khoa học và công nghệ trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

thời gian qua tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng đầu tƣ phát triển mạnh lĩnh vực khoa học và công 

nghệ, phát huy vai trò của khoa học và công nghệ để trở thành động lực quan trọng trong phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Theo đó, tỉnh quan tâm đầu tƣ kinh phí từ ngân sách Nhà 

nƣớc cho hoạt động khoa học và công nghệ đảm bảo mức tăng chi đạt 1,5% tổng chi ngân sách 

(Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, 2021) [2]. Nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách, giải 

pháp đồng bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo, bồi 

dƣỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng tiên tiến, nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng thƣơng hiệu, việc ứng dụng khoa học và công 

nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã đạt đƣợc những kết quả tốt đẹp. Những năm gần đây, tỉnh Bắc 

Giang xác định ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào xây dựng nông thôn mới là nội 

dung trọng tâm, hƣớng tới xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao bền vững. Phƣơng thức sản 

xuất theo hƣớng thâm canh, tập trung với quy mô sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đáp ứng 

các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP phát triển mạnh mẽ; các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh 

từng bƣớc tiếp cận mô hình sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, coi trọng giá trị gia tăng. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phân bố đều ở các huyện với các sản phẩm nông nghiệp 

đƣợc phát triển dựa trên điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế của từng địa phƣơng. Nhờ vậy, 

tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực, tập trung quy mô lớn; xuất hiện nhiều mô 

hình gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Hoạt động ứng dụng và chuyển giao các 

thành tựu khoa học và công nghệ đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển 
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dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ tiến bộ kỹ thuật của ngƣời dân Bắc 

Giang. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lƣợng tốt đƣợc đƣa vào ứng dụng 

và mở rộng trong sản xuất, góp phần nâng cao chất lƣợng, giá trị thƣơng mại và sức cạnh tranh 

của hàng hóa nông sản chủ lực, hình thành các vùng sản xuất tập trung (cây ăn quả Lục Ngạn, 

rau chế biến Yên Dũng, Lục Nam, chè Yên Thế…), các sản phẩm chủ lực hàng năm tạo ra giá trị 

gia tăng lớn nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ. Trong đó phải kể đến vai trò hết sức quan 

trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ IoT và 

AI vào quản lý và sản xuất nông nghiệp (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, 2020) [4]. 

Giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện 11 dự án khoa 

học và công nghệ thuộc chƣơng trình nông thôn miền núi. Các dự án đã góp phần tăng nguồn lực 

đầu tƣ cho khoa học và công nghệ, chƣơng trình đều chú trọng đến các nội dung chuyển giao 

làm chủ các quy trình công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến; đào tạo, tập huấn kỹ 

thuật cho ngƣời dân; tăng cƣờng trình độ chuyên môn và năng lực chỉ đạo sản xuất cho đội ngũ 

khuyến nông viên cơ sở là ngƣời địa phƣơng, ngƣời dân tộc thiểu số. Khả năng tiếp thu ứng 

dụng khoa học và công nghệ của ngƣời dân ở vùng nông thôn miền núi và hiệu quả sản xuất 

đƣợc tăng lên rõ rệt. Đƣa các tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình với các biện pháp kỹ thuật 

canh tác tiên tiến phù hợp với địa phƣơng. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây 

dựng một nền sản xuất hàng hoá tập trung, gắn sản xuất với thị trƣờng tiêu thụ. Trong giai đoạn 

này, tỉnh Bắc Giang đã triển khai một số mô hình, dự án đạt hiệu quả cao nhƣ: Xây dựng mô 

hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa Nhật (Japonica) trên địa bàn huyện Lạng Giang bằng 

giống Nihonmai cho năng suất trung bình đạt 55-60 tạ/ha); xây dựng mô hình sản xuất măng tây 

xanh trên địa bàn huyện Việt Yên; chọn lọc đƣợc giống lạc đen CNC1 có năng suất 3,5 tấn/ha 

(cao hơn giống đối chứng L14 là 21,1%) với hàm lƣợng dinh dƣỡng cao và phù hợp với điều 

kiện thổ nhƣỡng tỉnh Bắc Giang; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nấm 

ăn, nấm dƣợc liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng và phát triển thƣơng hiệu nấm; xây dựng 

mô hình trồng thử nghiệm 3 giống dong riềng và sản xuất dong riềng theo chuỗi giá trị tại huyện 

Sơn Động, mô hình sản xuất miến dong đáp ứng đƣợc các chỉ tiêu về chất lƣợng của nhãn hiệu 

chứng nhận “Miến dong Sơn Động”; nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng 

suất, chất lƣợng cây vú sữa tại huyện Tân Yên; xây dựng mô hình trồng mới thâm canh giống 

cam sạch bệnh V2 và CS1 trên địa bàn huyện Lạng Giang, cây sinh trƣởng tốt, tỷ lệ cây sống 

trên 98%; xây dựng mô hình tƣới nhỏ giọt tiết kiệm nƣớc tƣới và phân bón, năng suất tăng từ 10-

15%; ứng dụng màng sinh học Chitosan kết hợp với axit axetic để bảo quản cam đƣờng đảm bảo 

chất lƣợng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm với tỷ lệ hƣ hỏng dƣới 10%; ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật xây dựng vùng chè Yên Thế bằng các giống mới, năng suất sau năm thứ 3 đạt 2,5-3,0 

tấn/ha, xây dựng mô hình tƣới nƣớc kết hợp dinh dƣỡng bằng công nghệ tƣới nhỏ giọt của Israel 

giúp chất lƣợng chè đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu... Các tiến bộ về giống và biện pháp canh tác 

theo quy trình VietGAP, GlobalGAP đã góp phần tăng giá trị 20-30% so với giống cũ (Cục 

Thống kê tỉnh Bắc Giang, 2021) [2]. Triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

sản xuất nhãn chín muộn PHM99-1.1, bƣởi đỏ Hòa Bình và ổi OĐL1” tại huyện Tân Yên. Dự án 

đã tiến hành chuyển giao và tiếp nhận 11 quy trình công nghệ sản xuất nhãn chín muộn PHM99-

1.1, bƣởi đỏ Hòa Bình và ổi OĐL1. Xây dựng 02ha vƣờn ƣơm nhân giống phục vụ phát triển sản 

xuất. Năng lực sản xuất 10 vạn cây/năm, trong thời gian thực hiện dự án, sản xuất 15 vạn cây 

giống các loại. Tỉnh đã ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất trên diện rộng cà 

chua bi, dƣa chuột bao tử, các giống dƣa mới... theo tiêu chuẩn VietGAP; hình thành vùng rau 
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chế biến hàng hóa; các mô hình sản xuất bằng công nghệ khí canh, nhà màn (Cục Thống kê tỉnh 

Bắc Giang, 2020) [1]. 

Việc ứng dụng khoa học và công nghệ giúp các giống cây lâm nghiệp mới sinh trƣởng và 

phát triển tốt hơn các giống cũ 15-20%, thân thẳng, ít phân cành nhánh, ít nhiễm sâu bệnh, cho 

năng suất, chất lƣợng cao, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngƣời trồng rừng. Nghiên cứu kỹ 

thuật sản xuất giá thể bầu hữu cơ trong nhân giống cây keo, bạch đàn nhằm nâng cao hiệu quả 

trồng rừng và thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nghiên cứu, trồng thử nghiệm các giống 

bạch đàn lai có năng suất cao, đƣợc công nhận trồng rừng sản xuất, công nhận vƣờn cây đầu 

dòng sản xuất giống. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc tạo giống và trồng thâm canh 

rừng kinh tế bằng giống keo tai tƣợng xuất xứ Pongaki. Ứng dụng khoa học và công nghệ trong 

chăn nuôi, đã chú trọng về giống vật nuôi là một yếu tố quan trọng và quyết định đối với năng 

suất, hiệu quả chăn nuôi nhƣ: Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt lợn an 

toàn huyện Tân Yên; xây dựng mô hình nuôi thƣơng phẩm giống gà ri lai và VP34 trên địa bàn 

huyện Yên Thế; nuôi thử nghiệm trai nƣớc ngọt lấy ngọc tại huyện Lục Nam; nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho ong chúa nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng mật phục 

vụ xuất khẩu tại huyện Lạng Giang, Lục Ngạn (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, 

2020) [4]. 

Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 đạt 

bình quân 2,5%/năm; đặc biệt là năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hƣởng của đại dịch 

covid-19, nhiều khu vực ở nông thôn và một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp bị phong tỏa để phòng chống dịch, tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn đạt 

mức tăng trƣởng 6,7% (cao nhất trong nhiều năm gần đây). Giá trị sản xuất đạt 120 triệu đồng/ha 

đất nông nghiệp (Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, 2021) [2]. Sản xuất nông nghiệp đem lại nguồn 

thu nhập ngày càng cao cho ngƣời dân, doanh thu từ quả vải thiều năm 2021 đạt 6.830 tỷ 

đồng, tăng 2.430 tỷ đồng so với năm 2015; thu nhập từ cây ăn quả có múi đạt trên 1.400 tỷ 

đồng/năm, doanh thu từ chăn nuôi đạt trên 10 nghìn tỷ đồng/năm (Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, 

2021) [3]. Năm 2020 ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Giang tạo ra trên 22,5 nghìn tỷ đồng giá trị 

tăng thêm theo giá hiện hành (tăng 1,35 lần so với 5 năm trƣớc). Trong cơ cấu tổng sản phẩm, 

lĩnh vực nông, lâm nghiệp chiếm 18,65% (năm 2016 là 24,95%). Những sản phẩm chủ yếu của 

tỉnh năm 2020 cơ bản giữ đƣợc sự ổn định hoặc tăng mạnh so với 5 năm trƣớc, sản lƣợng lúa cả 

năm đạt trên 582 nghìn tấn; sản lƣợng nhãn, vải đạt gần 184 nghìn tấn; sản lƣợng thịt lợn hơi 

xuất chuồng đạt trên 168 nghìn tấn; thịt gà hơi xuất chuồng đạt trên 44,6 nghìn tấn. Lĩnh vực 

trồng trọt, các loại cây trồng chủ lực tiếp tục phát triển theo hƣớng sản xuất với quy mô lớn, có 

sự hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên 

tiến nhƣ VietGAP, GlobalGAP, UDCNC,... đƣợc quan tâm và nhân rộng, góp phần tăng giá trị 

từ 20- 30% so với giống cũ và biện pháp canh tác của ngƣời dân. Nhiều mô hình cho hiệu quả 

kinh tế cao nhƣ: Mô hình sản xuất Rau cần xã Hoàng Lƣơng, huyện Hiệp Hòa với diện tích 150 

ha; Vùng sản xuất rau tập trung tại Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm 3, huyện Hiệp Hòa với 

diện tích khoảng 10 ha, cho thu nhập trên 300 triệu/ha. Mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn 

VietGAP tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng quy mô lên 60 ha với gần 100 lao động trực tiếp 

cho thu nhập trên 200 triệu đồng/ha. Mô hình sản xuất hoa tập trung tại xã Dĩnh Trì, thành phố 

Bắc Giang với quy mô 100 ha, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang với quy mô 60 ha cho thu 

nhập trên 450 triệu đồng/ha (Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, 2020) [1]. 
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Đến nay, toàn tỉnh có 9 sản phẩm chủ lực (vải thiều, gà, lợn, cam, bƣởi, các giống lúa chất 

lƣợng cao, rau, lạc, cá), 14 sản phẩm đặc trƣng, 30 sản phẩm tiềm năng. Tỉnh hiện có 95 sản 

phẩm OCOP, trong đó có 24 sản phẩm 4 sao và 71 sản phẩm 3 sao; trên 800 mô hình nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn theo chuỗi giá trị, cho thu nhập tăng từ 5-10 

lần so với sản xuất truyền thống (Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang, 2021) [3]. Đặc biệt, đã tập trung 

chỉ đạo mở rộng các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất nông nghiệp 

sạch theo hƣớng hữu cơ, chất lƣợng cao để từng bƣớc hƣớng đến phát triển ngành nông nghiệp 

hiện đại, bền vững. Sản phẩm nông nghiệp của tỉnh với chất lƣợng tốt đã đáp ứng nhu cầu thị 

trƣờng nội địa và xuất khẩu vào các thị trƣờng khó tính nhƣ: Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc... 

Riêng sản phẩm chủ lực là vải thiều đến nay tiêu thụ thuận lợi tại thị trƣờng trong nƣớc và xuất 

khẩu sang 30 nƣớc trên thế giới. Năm 2020, vải thiều tƣơi Bắc Giang đã vƣợt qua quy trình kiểm 

soát nghiêm ngặt để lần đầu tiên xuất khẩu chính ngạch vào thị trƣờng Nhật Bản và là sản phẩm 

đầu tiên của Việt Nam vừa đƣợc chính thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản (Cục Thống kê 

tỉnh Bắc Giang, 2021) [2]. Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đã đóng 

góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo và thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới. Một bộ phận không nhỏ ngƣời dân vùng nông thôn Bắc Giang vƣơn 

lên làm giàu bền vững từ sản xuất nông nghiệp; thu nhập, mức sống của ngƣời dân vùng nông 

thôn đã thu hẹp đáng kể so với khu vực thành thị. Tỉnh Bắc Giang xuất hiện ngày càng nhiều xã 

nông thôn mới, nhiều vùng quê đáng sống trở thành mô hình sinh động để các địa phƣơng học 

tập, phấn đấu. 

3.2.  Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong ứng dụng khoa học và công 

nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp ở tỉnh Bắc Giang 

Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, thì việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất 

nông lâm nghiệp vẫn chƣa thƣờng xuyên và sâu rộng, dẫn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhƣ: Năng suất lao động, chất lƣợng và khả năng cạnh 

tranh của nhiều loại nông sản mặc dù đã đƣợc cải thiện nhiều nhƣng vẫn còn thấp. Việc đổi mới 

và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỉ trọng cao 

và còn bộc lộ những hạn chế, làm cản trở quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; 

sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị chƣa trở thành chủ đạo. Thu hút nguồn lực xã hội cho sản 

xuất nông lâm nghiệp còn hạn chế; quy mô đất đai bình quân/hộ gia đình còn nhỏ, chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn, gắn với chế biến và xuất khẩu. Lao động nông lâm nghiệp 

chƣa đƣợc đào tạo còn chiếm tỷ trọng cao,… Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân chủ 

quan và khách quan, song tựu chung lại do ba nguyên nhân chính sau đây: 

Một là, do trình độ công nghệ còn lạc hậu, chậm đƣợc đổi mới làm hạn chế lớn đến hiệu 

quả, sức cạnh tranh của sản xuất và nâng cao năng suất lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. 

Hình thức tổ chức sản xuất nhỏ, thiếu liên kết các khâu, các ngành theo chuỗi giá trị, làm hạn chế 

quá trình phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung. Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 

lớn, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Chƣa có cơ chế hợp tác liên kết ứng dụng khoa 

học và công nghệ giữa 5 nhà (nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông và ngân 

hàng) trong sản xuất nông nghiệp từ đó chƣa thúc đẩy tăng năng suất, chất lƣợng và hiệu quả 

trong sản xuất ở nông thôn. 

Hai là, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc đầu tƣ nghiên cứu, tiếp cận, chuyển 

giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất. Cụ thể, để đầu tƣ nghiên cứu, ứng dụng 
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công nghệ cao trong nông nghiệp, đòi hỏi đầu tƣ một lƣợng vốn lớn, trong khi đó, các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực nông lâm nghiệp phần lớn có quy mô nhỏ, khó tiếp cận đƣợc nguồn vốn 

lớn, dài hạn, lãi suất thấp. Do công nghệ lạc hậu, khó cạnh tranh, chi phí sản xuất cao dẫn đến lợi 

nhuận thấp, không có kinh phí để mở rộng và nghiên cứu những công nghệ mới hơn. Mặc khác, 

việc tiếp cận các chính sách ƣu đãi của Nhà nƣớc cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là các chính 

sách về tín dụng, thuế đất, thời gian thuê đất. 

Ba là, việc ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông 

lâm nghiệp đòi hỏi ngƣời nông dân phải có kiến thức sản xuất và trình độ nhất định. Trong khi 

đó, hiện nay lao động trẻ có khả năng tiếp thu các tiến bộ khoa học và công nghệ thì thƣờng ra 

thành phố hoặc các khu công nghiệp làm việc, còn lại lao động nông thôn chủ yếu là ngƣời già 

và phụ nữ lớn tuổi. Chính vì vậy, việc tiếp thu các kiến thức, quy trình công nghệ mới còn hạn 

chế. Thị trƣờng tiêu thụ đầu ra của sản phẩm nông nghiệp không ổn định, xu hƣớng biến động 

lớn nên ngƣời nông dân rất ngại ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, nhất là sản xuất 

quy mô lớn. 

4. Kết luận và đề n  ị 

Là một tỉnh trung du miền núi, Bắc Giang đã phát huy tốt lợi thế đặc thù về điều kiện địa 

hình, khí hậu, thổ nhƣỡng, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hoạt động ứng 

dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ ở tỉnh Bắc Giang đã có những đóng 

góp tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nhất là ứng dụng các 

thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất nông lâm nghiệp, nâng cao trình độ kỹ thuật của 

ngƣời dân. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lƣợng tốt đƣợc đƣa vào ứng 

dụng, nhân rộng, phát triển thƣơng hiệu theo chuỗi giá trị. Một số công nghệ, kỹ thuật mới mang 

lại hiệu quả cao, tạo ra hƣớng đi, triển vọng mới cho sản xuất, góp phần nâng cao giá trị và sức 

cạnh tranh của hàng hóa nông sản. Các sản phẩm chủ lực, đặc trƣng, tiềm năng của tỉnh đều có 

sự đóng góp của khoa học và công nghệ, từ khâu lựa chọn giống mới, áp dụng biện pháp kỹ thuật 

tiên tiến nâng cao năng suất, chất lƣợng sản phẩm, bảo quản, chế biến, tiêu thụ đến khâu xây 

dựng, quản lý, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu, tác giả đề xuất một số nội dung nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, 

đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất nông lâm nghiệp trong thời gian tới nhƣ sau: 

Thứ nhất, làm tốt công tác quy hoạch lại các vùng sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, gắn 

với đầu tƣ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất. Định hƣớng phát triển sản 

xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên cơ sở phát huy lợi thế của từng vùng để xây 

dựng các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, chất lƣợng. Kịp thời đề ra các chủ trƣơng, định 

hƣớng, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; đẩy mạnh việc xây dựng thƣơng hiệu, áp 

dụng chỉ dẫn địa lý, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, gắn với phát 

triển các chuỗi liên kết giá trị đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, nhất là nhóm sản phẩm 

nông sản chủ lực, đặc trƣng và tiềm năng của địa phƣơng. Tập trung nghiên cứu xây dựng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh, góp phần nâng cao giá trị 

sản phẩm, minh bạch hóa thông tin, tạo niềm tin cho ngƣời tiêu dùng. Tích cực tranh thủ sự ủng 

hộ, giúp đỡ của chính phủ, các bộ, ngành trung ƣơng, các đại sứ quán, các tỉnh bạn để quảng bá, 

xúc tiến thƣơng mại, đàm phán xuất khẩu nông sản; tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ… nhằm trao đổi, tƣ vấn về các vấn đề liên quan trong các lĩnh vực trồng, 
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bảo quản nông sản, công nghệ sau thu hoạch, sử dụng các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. 

Thứ hai, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất theo chuỗi 

giá trị, góp phần đổi mới tƣ duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sản xuất nông 

nghiệp, chuyển đổi từ tƣ duy sản xuất truyền thống, thủ công, nhỏ lẻ sang phát triển các mô 

hình sản xuất hàng hóa chuyên canh, tập trung, quy mô lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng 

khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, chất lƣợng sản phẩm và hƣớng tới thị trƣờng toàn 

cầu. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất theo tiêu 

chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất nông nghiệp sạch theo hƣớng hữu cơ, gắn với phát triển 

các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Khai thác hiệu quả thế mạnh về điều 

kiện địa hình, khí hậu, thổ nhƣỡng của từng khu vực, địa bàn để quy hoạch, phát triển các vùng 

sản xuất tập trung, chuyên canh; xây dựng một số vùng cây ăn quả trọng điểm của tỉnh. 

Thứ ba, lấy việc ứng dụng khoa học và công nghệ và thành tựu của cuộc cánh mạng công 

nghiệp 4.0 làm giải pháp trung tâm, tạo đột phá tăng năng suất, chất lƣợng. Đồng thời, quan tâm 

làm tốt việc xây dựng thƣơng hiệu, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, phát triển các sản phẩm OCOP 

chất lƣợng, gắn với mở rộng thị trƣờng tiêu thụ ở cả trong nƣớc và xuất khẩu. Gắn phát triển sản 

xuất nông nghiệp với xây dựng nông mới, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tạo ra 

giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Tập trung ƣu tiên phát 

triển các sản phẩm chủ lực, đặc trƣng của địa phƣơng, nhất là các thế mạnh về cây ăn quả, chăn 

nuôi lợn, gà, trồng rừng. Thúc đẩy phát triển thị trƣờng khoa học và công nghệ và hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, truyền thông về khoa học và công nghệ 

thông qua nhiều hình thức phong phú, tổ chức các mô hình truyền thông khoa học và công nghệ 

tới cơ sở và bà con nông dân. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 

CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 

TS. Bùi Thị Hồng Minh, TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh,  

ThS. Thèn Thị Liên 

Trường Đại học Hùng Vương 

 

Tóm tắt 

Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn ra và có nhiều tác động sâu rộng tới mọi 

mặt đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Để thích ứng với bối cảnh đại dịch, 

trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã triển khai hình thức dạy học trực tuyến. Trong quá trình 

giảng dạy, giảng viên và sinh viên, học viên đã gặp nhiều khó khăn để sử dụng phƣơng 

pháp dạy học trực tuyến có hiệu quả. Đối với giảng dạy ngoại ngữ, nhà trƣờng đã xây dựng 

lộ trình và chƣơng trình, kế hoạch hành động hợp lý cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt 

động quản lý đào tạo và giảng dạy ngoại ngữ. Nội dung các chƣơng trình đƣợc triển khai 

tới đối tƣợng học viên là đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Anh bậc phổ thông. Bài viết 

này giới thiệu nội dung và phƣơng pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 

tiếng Anh cho giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đánh giá thực 

trạng và kết quả của quá trình dạy học tiếng Anh trực tuyến trong thời gian qua từ đó đƣa 

ra các định hƣớng, tham mƣu cho các cấp lãnh đạo những vấn đề về quản lý và đề xuất các 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến nói chung và giảng dạy tiếng Anh 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhằm thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19 và chuyển đổi số. 

Từ khóa:  

Công nghệ thông tin, Dạy học trực tuyến, Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Hùng Vƣơng,  

Phú Thọ 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh khó khăn của đại dịch đặt ra cho không ngành giáo dục nói chung và đặc 

biệt trong giáo dục ngoại ngữ nói riêng. Việc chuyển đổi từ hình thức giáo dục trực tiếp sang các 

hình thức dạy và học online khiến giáo viên và học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó phải 

kể tới những vƣớng mắc trong việc sử dụng các ứng dụng CNTT trong dạy học. Phần lớn các 

giáo viên trƣớc đó chủ yếu dạy trực tiếp dễ dàng trong việc kiểm soát về con ngƣời, về chất 

lƣợng học tập, nắm bắt trực tiếp tâm tƣ tình cảm của học sinh nhƣng trong hoạt động online 

những điều này khó khăn hơn rất nhiều. 

Việc tạo ra hứng thú học tập cho học sinh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định 

chất lƣợng của bài giảng thậm chí quyết định kết quả học tập của học sinh, tuy nhiên dƣới khảo 

sát ban đầu giáo viên đa số gặp nhiều khó khăn trong việc lên ý tƣởng, chuẩn bị bài giảng 

Elearning. Đặc biệt trong quá trình học việc việc kiểm soát chất lƣơng, đánh giá khách quan 
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năng lực học tập của học sinh lại gặp nhiều khó khăn hơn. Giáo viên buộc phải đƣa ra các hƣớng 

thúc đẩy, nghiên cứu nhiều hơn các giải pháp về công nghệ đảm bảo đầy đủ các tính năng đáp 

ứng cho tiến trình của 1 giờ học, của một môn học, thậm chí của 1 kỳ học (Bùi Thị Hồng Minh 

và cộng sự, 2021) 

Thông qua những đánh giá xuất phát từ tình hình thực tế và nhu cầu của giáo viên cũng 

nhƣ các nhà quản lí giáo dục việc đổi mới giáo dục, đổi mới trong sử dụng CNTT là một trong 

những giải pháp đƣợc quan tâm hƣớng tới. Theo thống kê khảo sát ban đầu những đánh giá trực 

tiếp qua các biểu mẫu khảo sát cho thấy giáo viên đang dừng lại ở mức sử dụng CNTT cơ bản 

trong soạn bài giảng, chuẩn bị bài giảng chủ yếu trên các ứng dụng đơn giản. Không có tính sáng 

tạo, đột phá cũng nhƣ mang tính cá nhân hóa cho từng học sinh mang lại hiệu quả tốt nhất trong 

quá trình sử dụng.  

Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần nhiều hơn 1 ứng dụng cho một bài giảng, làm sao 

để kết hợp hài hòa không bị rối tạo ra sự logic trong bài giảng, các phần vẫn đảm bảo tính mạch 

lạc và đạt mục tiêu bài dạy. Sau bài học các vấn đề kiểm soát bài tập về nhà, cách đánh giá, cách 

giao bài, các ứng dụng cho kiểm tra đánh giá đảm bảo tính khách quan trung thực là các yêu cầu 

đƣợc đặt lên trên hết. Với tình hình thực tế của dịch bệnh, việc thực hiện các lớp tập huấn gặp 

khá nhiều khó khăn tuy nhiên phát huy linh hoạt ứng dụng CNTT cho các lớp tập huấn online là 

lựa chọn tối ƣu đảm bảo các yêu cầu về phòng chống covid cũng từ đó thị phạm cho giáo viên 

cách điều khiển lớp học từ xa, làm sao vẫn đảm bảo hứng thú cho học viên trong quá trình học 

tập (Nguyễn Hùng Cường, 2021; Trần Thị Bích Nhân, 2020). 

Các ứng dụng chủ yếu đƣợc lựa chọn sẽ đƣợc hƣớng dẫn cũng nhƣ triển khai từng bƣớc 

theo tiêu chí sau khi học tất cả học viên đều có thể sử dụng và có sản phẩm sau giờ học nhƣ phần 

tự luyện tập. Kiểm soát chất lƣợng đƣợc đánh giá khách quan thông qua nhóm tƣơng tác bằng 

các sản phẩm của giáo viên thực hành, chỉ ra ƣu nhƣợc điểm, có kiểm tra, đánh giá và có kết quả 

gửi lại đơn vị kết nối nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất và nâng cao ý thức học tập cho học viên. 

Mục tiêu của bài viết là giới thiệu nội dung và phƣơng pháp ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy tiếng Anh cho giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng 

và kết quả của quá trình dạy học tiếng Anh trực tuyến trong thời gian qua từ đó đƣa ra các định 

hƣớng, tham mƣu cho các cấp lãnh đạo những vấn đề về quản lý và đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến nói chung và giảng dạy tiếng Anh trên địa bàn tỉnh nhằm 

thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. 

Số liệu đánh giá về thực trạng giảng dạy tiếng Anh của giáo viên phổ thông đƣợc thu thập 

trực tiếp thông qua quan sát trong các buổi tập huấn, sử dụng google form và phỏng vấn trực tiếp 

qua điện thoại với các giáo viên tiếng Anh trên địa bàn tỉnh. Tổng số giáo viên tiếng Anh tham 

gia phỏng vấn: 51 ngƣời. Nội dung câu hỏi tập trung vào phƣơng pháp giảng dạy, đánh giá kết 

quả và ứng dụng CNTT của giáo viên trong giảng dạy tiếng Anh.  

2. TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY 

TIẾNG ANH 

Các hoạt động liên quan đến dạy học trực tuyến nhằm khai thác tốt nhất các kĩ thuật, phần 

mềm trong việc tổ chức dạy học, quản lý lớp học và đánh giá kết quả học tập tiếng Anh. Theo 

những định hƣớng về giáo dục 4.0 yếu tố công nghệ và chuyển đổi công nghệ là một trong 

những yêu cầu cấp thiết. Hiện nay hình thức học tập cũng là một trong những hình thức tối ƣu 
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trong việc rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm chi phí học tập nhƣng gặp khó khăn trong kiểm soát 

đánh giá năng lực, đặc biệt là chất lƣợng học tập (Trần Thanh Bình, 2021; Trần Văn Thành, 

2021; Tràn Thị Ngọc Ánh, Hồ Thị Thúy Hiển, 2020).  

Khai thác, lựa chọn phần mềm phù hợp để triển khai đồng bộ, phù hợp với đặc thù môn 

học tiếng Anh nhằm phát huy tối đa hiệu quả các phần mềm dạy học trực tuyến môn học tiếng 

Anh. Với đặc điểm chuyên ngành ngoại ngữ đặc biệt hƣớng tới Tiếng Anh Quốc tế yêu cầu học 

sinh rèn luyện đủ 4 kỹ năng là thực sự cần thiết. Với mỗi kỹ năng khác nhau thì yêu cầu sử dụng 

các phần mềm, các ứng dụng khác nhau. Do đó để tối ƣu hóa các tính năng trong một ứng dụng 

còn nhiều khó khăn. Việc giáo viên thực hành các ứng dụng sẽ giúp giáo viên thấy đƣợc ƣu điểm 

và nhƣợc điểm từng ứng dụng để kết hợp tốt nhất mang lại hiệu quả cao nhất (Bùi Thị Hồng 

Minh và cộng sự, 2021). 

Với kỹ năng nói việc luyện tập phát âm, ngữ điệu là hết sức quan trọng, bên cạnh đó việc 

rèn luyện vốn từ cho học sinh là không thể thiếu với đặc thù. Đổi mới phƣơng pháp dạy học từ 

dạy học trực tiếp sang trực tuyến, phát huy tính sáng tạo, chủ động tham gia vào quá trình dạy 

học của học sinh tiểu học và THCS. Sử dụng các phƣơng pháp đánh giá đối với việc dạy học trực 

tuyến sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng học phần, nhằm nâng cao chất lƣợng dạy 

và học. Muốn vậy, giáo viên lên lớp cần chuẩn bị và phát triển kho học liệu dƣới dạng file word, 

hình ảnh,.. kết nối giữa các bên liên quan, giữa ngƣời học và ngƣời dạy nhằm nâng cao chất 

lƣợng dạy học tiếng Anh. 

3. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC PHƢƠNG PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH  

3.1.  Khái quát về các hoạt động giảng dạy tiếng Anh trực tuyến củ  trƣờn  Đại 

học Hùn  Vƣơn  và c c trƣờng tiểu học, THCS 

Tại trƣờng Đại học Hùng Vƣơng trong những năm gần đây luôn xác định việc dạy Tiếng 

Anh cho sinh viên là một nhiệm vụ chính trị của Nhà trƣờng. Trong các tiêu chí đánh giá chuẩn 

đầu ra cho sinh viên có tiêu chí về ngoại ngữ và tin học là yêu cầu không thể thiếu. Với sinh viên 

Nhà trƣờng từ năm thứ 1 sinh viên đƣợc tiếp cận và học Tiếng Anh năng lực theo định dạng 

Tiếng Anh quốc tế KET tƣơng tứng level A2 khung Vstep. Với sứ mệnh là trƣờng đại học trong 

tỉnh Đại học Hùng Vƣơng đã có những chƣơng trình chia sẻ, tập huấn, các dự án nghiên cứu có 

thể nhân rộng để mang lại những đóng góp tích cực nhất cho giáo dục địa phƣơng và khu vực. 

Tại các trƣờng tiểu học và THCS trong toàn tỉnh học sinh đƣợc học Tiếng Anh theo 

chƣơng trình của Bộ Giáo dục. Bên cạnh đó để nâng cao chất lƣợng chuyên môn giảng dạy 

Tiếng Anh các trên địa bàn tỉnh đã khích lệ học sinh tham gia nhiều chƣơng trình nhằm thúc đẩy 

dạy và học. Trong đó các cuộc thi trực tuyến nhƣ Olypic Tiếng Anh, các chƣơng trình thi IOE, 

giải toán bằng Tiếng Anh cũng đƣợc đẩy mạnh để giáo viên và học sinh rèn luyện. 

Tuy nhiên có thể thấy ở các trƣờng Tiểu học và THCS học sinh còn chƣa thực sự tiếp cận 

chƣơng trình Tiếng Anh Quốc tế, các chƣơng trình học chỉ dừng lại ở chƣơng trình của Bộ Giáo 

dục, chƣơng trình nâng cao theo tiêu chí các cuộc thi. Học sinh còn hạn chế trong phát triển đầy 

đủ 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Do đó ngay trong quá trình hỗ trợ CNTT cho giáo viên Đại 

học Hùng Vƣơng cũng lồng ghép các phần kiến thức giúp giáo viên nắm bắt đƣợc các chƣơng 

trình quốc tế, để định hƣớng học tập cho học sinh. 
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3.2.  Sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh cho giáo 

viên tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh. 

Do yêu cầu khách quan về tình hình dịch bệnh Covid 19 các trƣờng học trên địa bàn Tỉnh 

Phú thọ đều chuyển từ hình thức học tập trực tiếp sang học tập trực tuyến. Đa số các trƣờng học 

đều tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên sử dụng các ứng dụng để dạy học, các ứng dụng chủ 

yếu nhƣ Microsoff team, Zoom, Google classroom đƣợc sử dụng rộng rãi, giáo viên đƣợc tập 

huấn sử dụng ứng dụng trong giảng dạy.  

Trƣớc tình hình diễn biến dịch bệnh Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã chủ động tổ chức tập 

huấn sử dụng CNTT cho giảng viên, hỗ trợ xây dựng bài giảng E-learning. Trong đó một trong 

những ứng đề tài NCKH cũng đƣợc ứng dụng trong dạy ngoại ngữ là khóa học online trên hệ 

thống website của Nhà trƣờng giúp giảng viên thêm đƣợc sinh viên vào các khóa học mình tạo 

ra, trên khóa học có tổng hợp các modul xây dựng theo chƣơng trình của môn học, là tổng hợp 

hệ thống các bài luyện tập giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng theo định hƣớng của giảng viên, 

bên cạnh đó giáo viên thông qua giám sát có thể biết sinh viên tham gia làm bài, mức độ làm bài 

tập… Với những sáng kiến không ngừng nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tế giúp cho giảng 

viên và sinh viên vẫn duy trì đƣợc chƣơng trình học, không bị gián đoạn do dịch bệnh, không bị 

ảnh hƣởng tới hiệu quả học tập. 

Trên địa bàn tỉnh các trƣờng Tiểu học, THCS cũng đã có nhiều cải tiến chất lƣợng trong 

dạy học online. Do đó nhu cầu đặt ra về sự hỗ trợ trong định hƣớng, phƣơng pháp cũng nhƣ hỗ 

trợ kỹ thuật là điều tất yếu.  

3.2.1. Mô t  các ho t đ ng gi ng d y 

Chƣơng trình học tập đƣợc xây dựng cụ thể theo mục tiêu thực tế đáp ứng nhu cầu của giáo 

viên trong giảng dạy. Trong đó nội dung đƣợc chia làm 10 modul với nội dung tƣơng ứng theo 

các yêu cầu: Bài giảng; game tạo hứng thú; giao và kiểm soát bài tập về nhà; kiểm tra đánh giá, 

kiểm soát chất lƣợng. 

Với nội dung bài giảng tạo hứng thú ứng dụng Canva đƣợc ƣu tiên sử dụng hƣớng dẫn cho 

giáo viên, với ƣu điểm về các thiết kế có s n, giáo viên có thể tham khảo các ý tƣởng có s n hoặc 

sáng tạo theo ý tƣởng riêng. Các Icon bắt mắt gây ấn tƣợng mới mẻ cho học sinh khi tiếp cận bài 

giảng. Trong nội dung Canva giáo viên thực hành 2 nội dung bao gồm tạo bài giảng Power Point 

và tạo video bài giảng E-learning cho học sinh tự học. Với kết cấu mới mẻ và chất lƣợng hình 

ảnh rõ nét là một lợi thế cho chất lƣợng bài giảng. Trong quá trình hƣớng dẫn luôn ƣu tiên việc 

hƣớng dẫn song song với thực hành, để giáo viên theo dõi và làm trực tiếp đảm bảo sau mỗi buổi 

học giáo viên đều có thể thực hành đƣợc, cũng giải đáp thắc mắc của giáo viên trực tiếp để giáo 

viên có thể dễ dàng thực hiện thao tác. Với tính năng ƣu việt về các lựa chọn sáng tạo canva 

cũng là một trong ứng dụng đƣợc ƣu tiên sử dụng trong nhóm Giáo viên sáng tạo Việt Nam. 

Ngoài ra trong quá trình học để khai thác hết các tính năng của Canva giáo viên cũng đƣợc 

hƣớng dẫn thêm các tiện ích của Canva để giáo viên vừa khám phá cũng vừa đánh giá đƣợc ƣu 

điểm hạn chế của ứng dụng. 

Trong tạo game vui cho học sinh giáo viên đƣợc hƣớng dẫn cách tạo câu hỏi và xây dựng 

game trên Quizizz và tạo game trên nền tảng powerpoit, học tập tích cực với web free Chocolate 

learning. Với 2 ứng dụng cơ bản này thầy cô có thể vừa giúp học sinh hứng thú học tập, cũng là 

cách để giao bài về nhà với Quizizz và chocolate trong phần học từ vựng, củng cố phát âm. Vẫn 
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với ƣu tiên vừa học vừa thực hành học viên đƣợc hƣớng dẫn cách tạo câu hỏi trên quizizz, các 

tìm các chủ đề học tập theo chƣơng trình giảng dạy, cách giao bài, cách tạo một quizizz live 

tƣơng tác trực tiếp cho học sinh vừa học vừa chơi, tạo không khí tích cực trong lớp học. Ứng 

dụng Quizizz cũng hỗ trợ tích cực cho giáo viên giao bài về nhà, với những dạng bài trắc nghiệm 

nhƣ trò chơi học sinh sẽ cảm thấy thích thú hơn trong học tập. Giáo viên cũng có thể dùng nhƣ 

bài kiểm tra ngắn, sau kết thúc nội dung có các phân tích cụ thể giúp giáo viên giải thích lỗi sai, 

lƣu ý cho học sinh khi chữa bài. 

Chocolate cũng là phần đổi mới với học sinh để học sinh yêu thích học từ vựng, không bị 

áp lực và căng thẳng, giúp học sinh thích thú học tập hơn, qua các bài học giáo viên lựa chọn từ 

vựng theo chủ đề nhƣ một bài tập mở rộng giúp học sinh tăng thêm vốn từ. Tuy nhiên cũng có 

hạn chế do các chủ đề là cố định nên giáo viên chỉ sử dụng nhƣ một giải pháp hỗ trợ cho học 

sinh học từ vựng ở nhà. 

Azota là nền tảng tạo bài thi, tạo phòng thi ảo, phòng học ảo giúp giáo viên kiểm soát học 

sinh, giao bài tập, bài kiểm tra, trộn đề kiểm tra theo ngân hàng đề tạo xác suất câu hỏi hỗ trợ 

giáo viên kiểm soát chất lƣợng học tập của học sinh. Ƣu điểm của Azota là khi đã đăng nhập học 

sinh không thể truy cập ứng dụng khác, hạn chế gian lận trên cùng 1 thiết bị. Học sinh sẽ đƣợc 

kiểm soát số lƣợng bài tập, chất lƣợng bài học, mức độ tƣơng tác. 

Kiểm tra đánh giá với Microsoft form, là giải pháp có tính ƣu việt trong việc ra đề, kiểm 

soát dạng câu hỏi, có thể có cả câu hỏi trắc nghiệm hay tự luận cùng với cách thức phân tích kết 

quả thông minh và chi tiết. Giáo viên tạo bài tập trên đó có thể có đƣợc các thông tin chi tiết về 

số % học sinh trả lời đúng, % số học sinh sai, có thể đính kèm tại bài tập, học sinh kết thúc bài 

có thể biết điểm, lƣu ý của giáo viên cho các câu hỏi, giáo viên có thể quy định thời gian kết 

thúc. Đây là một ứng dụng đƣợc sử dụng phổ biến trong kiểm soát lớp học, điểm danh và thu 

thập thông tin cơ bản của ngƣời học. 

Ngoài ra sử dụng youtube cũng là một ứng dụng hỗ trợ tích cực trong triển khai thu thập 

các bài giảng, tài liệu phục vụ học tập. Giáo viên có thể tìm kiếm các kênh học tập, hỗ trợ học 

tập uy tín để giúp học sinh cải thiện các kỹ năng nghe qua hình thức nghe chép chính tả, các bài 

nghe có s n, cải thiện kỹ năng nói thông qua các hoạt động bài tập lồng tiếng, bài tập đọc theo 

mẫu.  

Những ứng dụng đƣợc đƣa ra hƣớng dẫn và các gợi ý (Tips) sử dụng, kết hợp sử dụng giúp 

giáo viên linh hoạt trong việc cân nhắc các ƣu điểm từng ứng dụng và khắc phục các nhƣợc điểm 

của ứng dụng với mục đích nâng cao chất lƣợng học tập của học sinh. 

3.2.2. Đ    giá của giáo viên về ho t đ ng gi ng d y tiếng Anh trực tuyến và các  ng 

dụng 

Hiện nay, ở Việt Nam nhiều ứng dụng trong giảng dạy tiếng Anh trực tuyến đƣợc áp dụng 

(xem Bảng 1), tuy nhiên mức độ phổ biến là khác nhau. 

Bảng 1: Các ứng dụng trong khai giảng dạy tiếng Anh trực tuyến của giáo viên tiểu học và THCS 

STT Các ứng dụng Mô tả 

1 Canva Xây dựng bài giảng thông minh, tạo ấn tƣợng cho học sinh. 

Xây dựng video bài giảng Elearning giải pháp giảng dạy trong thời kì 
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dịch bệnh. 

2 Class point Ứng dụng trong giảng dạy online và trực tiếp, thao tác tƣơng tác trực 

tiếp trên PPT hiệu ứng thảo luận, phân tích trực tiếp 

3 Game power point Tạo trò chơi với hiệu ứng động, theo nội dung bài học, lồng ghép ôn 

tập kiến thức tạo hứng thú cho học sinh. 

4 Quizizz Phƣơng pháp tạo bài ôn tập kiến thức, sử dụng ứng dụng trong warm up 

đầu giờ, kiểm tra 15 phút hoặc giao bài tập về nhà 

5 Web 

Chocolate.learning  

Sử dụng trang web trong việc hỗ trợ ôn tập, bổ sung vốn từ vựng theo 

chủ đề cho học sinh, hỗ trợ cho học sinh rèn luyện phát âm thông qua 

học từ vựng, ghi nhớ chính tả. 

6 Azota Tạo bài kiểm tra 1 tiết đơn giản, hỗ trợ giáo viên kiểm soát chất lƣợng học 

tập của học sinh trong thời gian học tập online. 

7 Microsof form Tạo bài kiểm tra cuối khóa, hỗ trợ giáo viên kiểm soát chất lƣợng, 

phân tích số liệu, giải thích, chú giải để giáo viên nắm đƣợc điểm yếu 

điểm mạnh của học sinh có biện pháp hỗ trợ các phần kiến thức chƣa 

đảm bảo. 

Nguồn: T ng hợp của nhóm tác giả, tháng 2/2022 

 Trong quá trình giảng dạy trực tuyến và áp dụng các phần mềm/ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy tiếng Anh, giáo viên phổ thông thƣờng gặp một số khó khăn (Bảng 2). Bên cạnh đó, 

có nhiều thuận lợi trong việc triển khai áp dụng ứng dụng CNTT trong giảng dạy. 

Bảng 2: Đ nh gi  những thuận lợi và  hó  hăn trong qu  trình triển khai  

giảng dạy tiếng Anh của giáo viên tiểu học và THCS 

STT Nội dung Mô tả cụ thể 

1 Thuận lợi  

1.1 Môi trƣờng học tập 

thuận lợi 

Với các ƣu tiên về giáo dục, coi giáo dục là quốc sách là một trong 

những điều kiện thuận lợi để học sinh học tập.  

1.2 Phụ huynh nhận thức 

đƣợc tầm quan trọng 

của học ngoại ngữ 

Phụ huynh đóng vai trò quan trọng trong việc đôn đốc, nhắc nhở học 

tập, hỗ trợ giáo viên trong việc kiểm soát thái độ học tập, ý thức tự 

học của học sinh. Một trong những yêu cầu quan trọng việc học 

ngoại ngữ. 

1.3 Nguồn lực giáo dục Với tƣ duy đổi mới và thích ứng hoàn cảnh để linh hoạt thay đổi 

sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, mục tiêu mang lại chất lƣợng 

giảng dạy là một trong những thuận lợi giúp giáo viên có thêm động 

lực học tập, rèn luyện. 

1.4 Hỗ trợ tích cực từ phía 

đơn vị hợp tác 

Các đơn vị hợp tác sẽ hỗ trợ tích cực trong việc đôn đốc tinh thần 

học tập, kiểm soát số lƣợng tham gia học tập cũng nhƣ theo dõi tình 

hình học tập của học viên. 

1.5 Lộ trình rõ ràng có 

kiểm soát chất lƣợng 

theo chƣơng trình 

chuẩn. 

Lộ trình xây dựng theo tiến trình học tập ngoại ngữ trong năm học, 

theo từng khối lớp là một trong những yêu cầu cơ bản để giáo viên 

định hƣớng bài giảng và có phƣơng pháp để truyền đạt tốt nhất cho 

học sinh. 
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2 Khó khăn  

2.1 Các yếu tố thuộc về 

khách quan 

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, hoạt động hỗ trợ học tập trực tiếp 

còn hạn chế, tuy nhiên cũng là điều kiện thuận lợi khi để thầy cô 

thấy đƣợc những cách khắc phục điều kiện khó khăn bằng công 

nghệ, phần nào sẽ thúc đẩy thầy cô học tập thông qua việc phân tích 

tình hình chỉ ra các ƣu điểm của ứng dụng CNTT 

2.2 Nhận thức về Tiếng 

Anh Quốc tế còn hạn 

chế 

Nhận thức về Tiếng Anh Quốc tế còn rất hạn chế nên rèn luyện 

Tiếng Anh cho học sinh còn dừng lại ở mức cơ bản, chƣa thúc đẩy 

đƣợc hứng thú học tập cho học sinh, chƣa có định hƣớng mang tính 

lâu dài, còn có sự ngắt quãng. 

Nguồn: T ng hợp của nhóm tác giả, tháng 2/2022 

Qua quá trình thực tế giảng dạy và tập huấn, nhóm tác giả tiến hành phỏng vấn ý kiến đánh 

giá của giáo viên tham dự các lớp học tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy tiếng Anh. Kết 

quả đƣợc thể hiện qua Bảng 3. 

Bảng 3: Phản hồi của giáo viên sau khi tham gia tập huấn CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ 

STT Nội dung Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Mức độ hữu ích của khóa tập huấn   

 Rất hữu ích 33 64,7 

 Hữu ích 18 35,3 

2 Nhu cầu hỗ trợ khai thác các ứng dụng 

CNTT sau khóa học 

  

 Có  20 39,2 

 Không 31 60,8 

3 Nội dung bài giảng ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy có dễ hiểu hay không? 

  

 Có 51 100,0 

 Không 0 0 

Nguồn: T ng hợp của nhóm tác giả, tháng 2/2022 

Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của giáo viên (tài liệu; ứng dụng,…) và mức độ khả thi 

của các ứng dụng. 

Sau khóa học đa số các học viên tham gia đều có phản hồi tích cực từ hài lòng tới rất hài 

lòng, 100% giáo viên tham gia đều sản phẩm hoàn thiện cho kiểm tra đánh giá. Sau mỗi buổi học 

do có sự kiểm soát bài tập về nhà, các có sự đánh giá khách quan và góp ý hoàn thiện. Có thông 

báo về đơn vị tổ chức do đó 100% giáo viên hoàn thành khóa học có tính khả thi và có thể sử 

dụng thành thạo các ứng dụng CNTT, đáp ứng mục tiêu mà khóa học đặt ra (Bảng 4). 

Kết quả sau khóa học với mức độ sử dụng thành thạo các ứng dụng đƣợc hƣớng dẫn và 

biết cách kết hợp ứng dụng để phát huy ƣu điểm các ứng dụng trong tạo hiệu quả bài giảng nâng 

cao chất lƣợng học tập của học sinh là mục tiêu mà khóa học đề ra. Khóa học mang lại hiệu quả 

thực tiễn hỗ trợ đắc lực cho giáo viên có thể linh hoạt, thích ứng trong các điều kiện dạy học, 
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trong tình hình dịch bệnh kéo dài phức tạp giải pháp công nghệ là một giải pháp mang tính hiệu 

quả cao. 

Bảng 4: Mức  ộ hài lòng của giáo viên và mức  ộ khả thi  

của các ứng dụng CNTT trong hoạt  ộng giảng dạy tiếng Anh 

STT Nội dung Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Mức độ hài lòng của giáo viên   

Rất hài lòng 38 74,5 

Hài lòng 13 25,5 

Không hài lòng 0 0 

2 Mức độ khả thi của các ứng dụng CNTT 

trong hoạt động giảng dạy 

  

Rất khả thi 36 70,6 

Khả thi 15 29,4 

Không khả thi 0 0 

Nguồn: T ng hợp của nhóm tác giả, tháng 2/2022 

Bên cạnh đó các ứng dụng khi đƣợc triển khai sử dụng nhận đƣợc tín hiệu tích cực thông 

qua nhìn nhận chất lƣợng học tập của học sinh. Học sinh khi tham gia học cảm thấy hứng thú 

hơn và không còn chỉ coi Tiếng Anh là một môn học, không còn áp lực khi học ngoại ngữ. Xây 

dựng các giờ học tích cực là xây dựng lớp học lấy học sinh làm trung tâm, với những hƣớng dẫn 

rõ ràng cho giáo viên trong việc xác định mục tiêu của buổi học, để xây dựng bài giảng sao cho 

đạt đƣợc mục tiêu đó, giáo viên sẽ linh hoạt trong tiếp nhận, xử lí thông tin và định hƣớng dƣới 

góc nhìn của học sinh. Từ đó tạo ra các lớp học chủ động hơn, cũng giúp giáo viên dễ dàng  kiểm 

soát chất lƣợng đầu ra. 

3.3.  Địn   ƣớng và những triển vọng mở rộng các ứng dụng CNTT trong giảng 

day tiếng Anh cho giáo viên phổ t ôn  trên địa bàn tỉnh 

Trong tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến ngày càng phức tạp việc học online sẽ trở 

nên phổ biến hơn, để nâng cấp các chƣơng trình dạy, bài giảng, nâng cao hiệu quả học tập của 

học sinh và kiểm soát đƣợc chất lƣợng của học sinh giải pháp về CNTT là lựa chọn tốt cho thầy 

cô. Mỗi thầy cô bên cạnh việc tự tìm tòi, có đƣợc sự hỗ trợ từ các khóa học CNTT sẽ là cơ hội để 

giáo viên tiếp cận với các ứng dụng, giúp cho việc dạy và học dễ dàng hơn.  

Những đánh giá tích cực mang tính khách quan từ phía giáo viên tham gia khóa học cũng 

là sự lan tỏa tạo nên thƣơng hiệu cho Đại học Hùng Vƣơng tiếp tục tổ chức các khóa học mang 

lại hiệu quả đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

Bên cạnh đó ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục Nhà trƣờng cũng liên tục tổ 

chức khảo sát nhu cầu của các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh nhằm thu thập thông tin, nắm bắt 

đƣợc những mong muốn của giáo viên, của ngƣời học để tiếp tục hỗ trợ và tạo ra giá trị tích cực 

cho xã hội. 
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4. KẾT LUẬN 

Trong tình hình dịch bệnh còn kéo dài, để tìm ra những giải pháp tối ƣu nhất cho công 

cuộc chuyển đổi giáo dục 4.0 thích ứng với tình hình thực tế là một quá trình tiếp tục tìm hiểu và 

nghiên cứu. Thông qua những kết quả đáng ghi nhận của khóa học ứng dụng CNTT trong giảng 

dạy tiếng Anh cho giáo viên trung học phổ thông là minh chứng cho sự linh hoạt trong ứng phó 

trƣớc tình hình đại dịch. Thông qua các giải pháp ứng dụng, giúp nhiều giáo viên ở các địa 

phƣơng, khu vực còn nhiều khó khăn tiếp cận với các phƣơng pháp hiện đại trong giảng dạy, qua 

đó thúc đẩy học tập ngoại ngữ cho học sinh tốt hơn. 

Các kết quả nghiên cứu của cho thấy, gần 100% giảng giáo viên đánh giá mức độ hữu ích 

và tính khả thi của các ứng dụng CNTT mà Nhà trƣờng đƣa ra đều ở mức độ hài lòng và rất hài 

lòng; có tính khả thi và có thể áp dụng ngay sau khi tiếp cận và đƣợc chuyển giao. Tuy nhiên, để 

đảm bảo hiệu quả cao nhất thì cần thêm nhiều các hoạt động hỗ trợ, hƣớng dẫn của giáo viên và 

chuyên gia. Đồng thời, cũng cần tiếp tục có các nghiên cứu sâu hơn về tính hiệu quả sau khi giáo 

viên kết thúc giảng dạy các chƣơng trình tiếng Anh cho các lớp sau mỗi học kỳ hoặc năm học. 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và kết quả của quá trình triển khai lớp tập huấn, nhóm tác 

giả cũng đề xuất một số gợi ý giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến nói chung 

và ứng dụng CNTT giảng dạy tiếng Anh trên địa bàn tỉnh nhằm thích ứng với bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19. 
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Tóm tắt: 

Bằng phƣơng pháp nghiên cứu tổng quan hệ thống từ nguồn cơ sở dữ liệu điện tử: bài báo 

trên các tạp chí khoa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh, internet ... Bài viết này khái quát 

đƣợc thực trạng và đề xuất một số giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác 

đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng. Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc liên quan đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực điều dƣỡng đã đƣợc xem xét ở các 

góc độ và phạm vi khác nhau. Đối với đào tạo nhân lực điều dƣỡng, việc vận dụng khoa 

học, công nghệ là khác nhau trong hai loại hình đào tạo chuyên ngành: thực hành lâm sàng 

và lý thuyết. Để ứng dụng khoa học, công nghệ trong đào tạo điều dƣỡng cần có tác động 

nhất định vào ba yếu tố: Ngƣời dạy, ngƣời học và môi trƣờng dạy - học. 

Từ khóa:  

Đào tạo Điều dƣỡng; chất lƣợng đào tạo; ứng dụng khoa học, công nghệ; đào tạo nhân lực 

ngành y tế. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày nay, cuộc cách mạng khoa học, công nghệ (KHCN) đang diễn ra rất nhanh chóng. 

Xã hội tin học hóa cao nhờ tiến bộ KHCN tạo nên những chuyển biến về cả chất và lƣợng của 

toàn bộ nền kinh tế và xã hội thế giới [1‟]. Trong quá trình đẩy mạnh hiện đại hóa đất nƣớc, hội 

nhập kinh tế thế giới cần kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động KHCN với giáo dục đào tạo để phát 

huy vai trò động lực phát triển nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức 

[2‟]. Càng ngày, KHCN càng trở nên phổ biến trong các hộ gia đình và các công ty công nghệ 

tập trung vào internet nhƣ Alphabet, Amazon, Apple và Microsoft đều tiếp tục đẩy mạnh cung 

cấp các thiết bị và dịch vụ ứng dụng KHCN. Trong tƣơng lai gần, KHCN sẽ gắn liền với cuộc 

sống của chúng ta [3‟]. Do đó, các quốc gia trên thế giới ý thức đƣợc rằng giáo dục, trong đó 

giáo dục đại học thực sự là đòn bẩy quan trọng để phát triển về kinh tế xã hội.  

Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập, cạnh tranh và hƣớng tới nền kinh tế tri thức, các quốc 

gia đều chú trọng đầu tƣ đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Với Việt Nam, để 

không tụt hậu xa so với trình độ chung của các nƣớc tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, cần 

quan tâm và có các chính sách đổi mới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực [4‟]. Ngày 31 

tháng 12 năm 2015 đã thành lập Cộng đồng kinh tế các nƣớc khu vực Đông Nam Á hình thành thị 

trƣờng lao động tự do đối với một số ngành, trong đó có ngành điều dƣỡng. Nghề điều dƣỡng tại 

Việt Nam đã có bề dày thành tích trong công cuộc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân [5‟]. 

Công tác điều dƣỡng có vai trò quan trọng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, đội ngũ 

điều dƣỡng viên, hộ sinh viên là lực lƣợng trực tiếp chăm sóc ngƣời dân ở cộng đồng và các cơ sở 
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y tế, đóng góp tích cực cho việc phòng và kiểm soát bệnh tật thông qua truyền thông, giáo dục 

nâng cao sức khỏe, … [6‟]. Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng cũng nhƣ đào tạo nguồn 

nhân lực y tế ở nƣớc ta đã có nhiều phát triển vƣợt bậc trong khoảng 10 năm qua. Nhà nƣớc đã ban 

hành nhiều chính sách nhằm nâng cao số lƣợng và chất lƣợng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế 

[7‟]. Tuy nhiên, hiện nay còn tồn tại một số bất cập do thiếu chính sách đồng bộ về đào tạo, quản 

lý. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát động Chiến dịch “Nursing Now” giai đoạn 2020 - 2023 

để vận động các nƣớc đầu tƣ về đào tạo, sử dụng và tăng cƣờng vai trò của điều dƣỡng, hộ sinh 

vào việc hoạch định chính sách y tế cho lực lƣợng điều dƣỡng và hộ sinh [5‟].  

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng KHCN trong giáo dục và đào tạo điều dƣỡng đã 

đạt đƣợc tiến bộ lớn trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, có rất ít các nghiên cứu chuyên biệt 

về sử dụng KHCN trong giáo dục điều dƣỡng, chủ yếu dựa vào cơ sở dữ liệu là các nghiên cứu, 

đánh giá trong ngành y tế nói chung [7‟]. Mục đích của bài đánh giá này là khái quát đƣợc thực 

trạng và đề xuất một số giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác đào tạo nguồn 

nhân lực điều dƣỡng. 

2. ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Các bài báo khoa học liên quan đến ứng dụng KHCN đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng. 

Thực tế lựa chọn đƣợc 25 bài viết, bài báo khoa học, trong đó: 14 bài bằng tiếng Anh và 11 bài 

bằng tiếng Việt. 

2.2. Nội dun  và p ƣơn  p  p n  iên cứu 

Việc tìm kiếm sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu điện tử: bài báo trên các tạp chí khoa học bằng 

tiếng Việt và tiếng Anh, internet. Dựa trên các từ khóa: Đào tạo Điều dƣỡng (Nursing training); 

chất lƣợng đào tạo (quality of training); ứng dụng khoa học, công nghệ (application of science 

and technology); đào tạo nhân lực ngành y tế (training human resources in the health sector). 

Các tiêu chí lựa chọn bài báo nhƣ sau: 

- Các bài báo khoa học liên quan đến ứng dụng KHCN trong đào tạo điều dƣỡng; 

- Các bài báo trong danh mục (ISI, Scopus….); 

- Bài báo đăng trên một tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học có phản biện, có mã số 

ISSN, chỉ số digital object identifier (DOI) đã đƣợc phê duyệt; 

- Xuất bản trƣớc ngày 14 tháng 2 năm 2022. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng các nghiên cứu về nguồn nhân lực điều dƣỡng 

Từ năm 2005, Bộ Chính trị đã khẳng định rằng: Nghề y là một nghề đặc biệt, cần đƣợc đào 

tạo, tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Nhƣ vậy, nguồn nhân lực điều dƣỡng có những đặc 

điểm riêng: (i) ngƣời điều dƣỡng phải giỏi chuyên môn và luôn đề cao đạo đức nghề nghiệp vì 

quá trình hành nghề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con ngƣời; (ii) hoạt động chăm 

sóc y tế đòi hỏi nhiều đối tƣợng tham gia, làm việc theo nhóm, đồng bộ và cần kiến thức, kỹ 

năng cao; (iii) Nguồn nhân lực điều dƣỡng đòi hỏi tính ổn định về cơ cấu với nhiều trình độ đào 
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tạo, với những vị trí việc làm, điều kiện và môi trƣờng làm việc khác nhau và có tính tổ chức 

cao, đào tạo điều dƣỡng cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trƣờng và cơ sở y tế [8‟]. 

Trong bài tổng hợp nghiên cứu của Lyn N. Henderson và Jim Tulloch (Australia) đã nói 

lên rằng cần có sự cam kết chính trị lâu dài và phải đƣợc duy trì ở tất cả các cấp, cần sự hiểu biết 

sâu sắc sắc và toàn diện về văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế để các chƣơng trình ƣu đãi nhân 

viên y tế đƣợc thành công [9‟].  

Tác giả Churnrurtai Kanchanachitra đánh giá: tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á đều tồn 

tại vấn đề phân bổ nhân viên y tế không hợp lý và đặc biệt các khu vực nông thôn thƣờng thiếu 

nhân lực. Mặc dù có cả cơ sở đào tào công lập và cơ sở tƣ nhân, năng lực đào tạo nhân lực y tế 

và điều dƣỡng cao, nhƣng sự phối hợp giữa đào tạo và năng lực sử dụng nguồn nhân lực còn 

yếu. Tại Việt Nam, đã có nhiều điều dƣỡng viên có trình độ thạc sĩ và bắt đầu có tiến sĩ điều 

dƣỡng đƣợc đào tạo, làm việc ở nƣớc ngoài. Tỷ lệ điều dƣỡng trên 10.000 ngƣời cũng tăng lên 

(8,82 năm 2009 so với 9,35 năm 2010) [10‟]. 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xác định rõ vai trò của điều dƣỡng viên trong cơ cấu nhân 

lực y tế và hệ thống y tế, giúp cho ngƣời dân tiếp cận với các dịch vụ y tế, đảm bảo tính phổ cập, 

công bằng và hiệu quả. Cần chú trọng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực điều dƣỡng và hộ 

sinh nhạy bén vè văn hóa, nhận định và đƣa ra kế hoạch chăm sóc dựa vào bằng chứng để cải 

thiện kết quả chăm sóc sức khỏe cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng [11‟, 12‟]. 

Bộ Y tế phối hợp với Hội điều dƣỡng Việt Nam đã xây dựng bộ “Chuẩn năng lực cơ bản 

của Điều dƣỡng Việt Nam” với sự hỗ trợ của Hội Điều dƣỡng Canada và chuyên gia điều dƣỡng 

của trƣờng Đại học Kỹ thuật Queensland - Úc. Tài liệu này đã đƣợc các chuyên gia điều dƣỡng 

trong nƣớc, các nhà quản lý y tế và giáo dục điều dƣỡng tham gia biên soạn trên cơ sở tham khảo 

tiêu chuẩn năng lực điều dƣỡng chung của khu vực châu Á Thái Bình Dƣơng và ASEAN để đáp 

ứng yêu cầu của khu vực, và dễ so sánh với chuẩn năng lực điều dƣỡng các nƣớc. Tài liệu Chuẩn 

năng lực cơ bản Điều dƣỡng Việt Nam đƣợc cấu trúc thành 03 lĩnh vực, 25 tiêu chuẩn và 110 

tiêu chí. [13‟] 

Ngay từ năm 2013, Bộ Y tế đã nhận định trong tƣơng lai gần, nhu cầu chăm sóc y tế sẽ cân 

bằng hơn giữa khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc. Đòi hỏi cần có định hƣớng phát triển nguồn 

nhân lực điều dƣỡng, hộ sinh phù hợp hơn về số lƣợng và cơ cấu để đáp ứng nhu cầu chăm sóc 

ngày càng tăng của ngƣời dân. Đồng thời, hội nhập khu vực và quốc tế vừa là cơ hội vừa là thách 

thức để phát triển nguồn nhân lực điều dƣỡng [6‟]. 

Đông Nam Á là một mô hình thu nhỏ của sức khỏe toàn cầu. Sự phát triển hệ thống y tế 

trong khu vực vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các nƣớc thành viên. Ban đầu, Philippines và 

Indonesia có chính sách tích cực xuất khẩu nhân viên y tế, đặc biệt là điều dƣỡng, để tạo ra ngoại 

hối. Việt Nam cũng có nhiều chính sách đổi mới để tăng cƣờng chất lƣợng nguồn nhân lực y tế. 

Những xu hƣớng này có thể sẽ tăng cƣờng ở tất cả các nƣớc trong khu vực khi Hiệp định các 

quốc gia Đông Nam Á về dịch vụ đi vào hành động thực sự. Không thể phủ nhận rằng sự hợp tác 

khu vực lớn hơn nhiều sẽ tăng cƣờng chất lƣợng chăm sóc sức khỏe của ngƣời dân trong khu 

vực, thông qua việc chia sẻ các nguồn lực y tế, xúc tác cho sự đoàn kết khu vực lớn hơn về sức 

khỏe [14‟]. 

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại Hà Nội, Hội Điều dƣỡng Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt 

Nam, Hội Nữ hộ sinh Việt Nam phối hợp với Văn phòng WHO tại Việt Nam đã tổ chức Hội 
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thảo truyền thông “Năm quốc tế về  iều  ưỡng và hộ sinh” (Year of the Nurse and the Midwife 

2020) và hƣởng ứng Chiến dịch “Điều  ưỡng ngày nay” (Nursing Now), thế giới đang cần thêm 

9.000.000 (9 triệu) điều dƣỡng và hộ sinh nếu muốn đạt đƣợc độ bao phủ chăm sóc sức khỏe 

toàn cầu vào năm 2030. Tại hội nghị, Thạc sĩ Phạm Đức Mục- Chủ tích Hội Điều dƣỡng Việt 

Nam cho biết tính đến năm 2020 trên thế giới hiện có 28 triệu điều dƣỡng viên, trong đó Việt 

Nam đóng góp 140.000 điều dƣỡng [5‟].  

3.2. T ực trạn  n  iên cứu về đào tạo n uồn n ân lực điều dƣỡn  

Đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng là quá trình trang bị có hệ thống các kiến thức, kỹ 

năng, thái độ theo một chƣơng trình có mục tiêu nhất định để mỗi cá nhân sau khi đƣợc đào tạo 

hình thành và phát triển năng lực theo những chuẩn năng lực chuyên môn nghề nghiệp điều 

dƣỡng, có thể chủ động thực hiện đƣợc đầy đủ chức năng, vai trò và nhiệm vụ của ngƣời điều 

dƣỡng trong hoạt động chuyên môn y tế. [3] 

WHO đã đề cập: “mục tiêu đào tạo điều dƣỡng ở khu vực Đông Nam Á và thế giới là đào 

tạo ra những điều dƣỡng viên chuyên nghiệp có khả năng thực hành nghề nghiệp dựa trên bằng 

chứng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngƣời dân, có khả năng làm việc nhóm và có khả 

năng học tập suốt đời.” [12‟] 

Bộ Y tế nhận định và đƣa ra các giải pháp để tăng cƣờng mạng lƣới y tế cơ sở hƣớng tới 

bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhân lực y tế trong đó có 

điều dƣỡng, làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ở khu vực khó khăn, ƣu tiên 

ngƣời địa phƣơng [15‟]. 

WHO nhận định đƣợc sự cần thiết phải cải thiện trong đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng 

và hộ sinh. Công nhận sự tham gia tích cực của điều dƣỡng và nữ hộ sinh trong việc lập kế 

hoạch, phát triển, thực hiện và đánh giá chính sách và chƣơng trình hệ thống y tế. WHO tăng 

cƣờng đổi mới các chính sách để tăng cƣờng số lƣợng đào tạo và sự kết hợp các kỹ năng điều 

dƣỡng đáp ứng nhu cầu y tế của đất nƣớc và phù hợp với bối cảnh hệ thống y tế. Thực hiện các 

chiến lƣợc để tăng cƣờng đào tạo chuyên nghiệp và thực hành lâm sàng điều dƣỡng cộng đồng 

lấy con ngƣời làm trung tâm [12‟]. 

Từ năm 2010, cùng với xu hƣớng đổi mới đào tạo, các nhà giáo dục điều dƣỡng đã thay 

đổi tƣ duy từ thiết kế các chƣơng trình lấy giảng viên làm trung tâm chuyển sang hệ tƣ tƣởng 

mới là lấy ngƣời học làm trung tâm. Mô hình giáo dục điều dƣỡng này đã cung cấp phƣơng pháp 

học tập tích cực nhằm thúc đẩy tƣ duy phản biện và các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề cho 

điều dƣỡng [16‟]. 

Christine Tanner xác định sự cần thiết phải thay đổi trong chƣơng trình giáo dục điều 

dƣỡng, những thay đổi sẽ ảnh hƣởng đến cấu trúc, quy trình và kết quả của đào tạo nguồn 

nhân lực điều dƣỡng. Victoria Niederhauser và cộng sự khuyến nghị nên thay đổi mô hình 

giáo dục điều dƣỡng truyền thống. Phù hợp với các khuyến nghị của Tanner, khuyến nghị 

khai thác giáo dục công lập và tƣ nhân, mở rộng thực hành lâm sàng, các mô hình liên kết 

đào tạo. Khuyến khích đánh giá dựa trên năng lực ngƣời học [17‟]. 

Nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu lực lƣợng điều dƣỡng Texas (2005) xác định hai xu 

hƣớng làm thiếu hụt điều dƣỡng là độ tuổi trung bình của điều dƣỡng ngày càng tăng và 50% 

giảng viên điều dƣỡng từ 60 tuổi trở lên, 70% đủ điều kiện nghỉ hƣu trong vòng năm năm tới. 
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Ngoài ra, còn thiếu các không gian thực hành lâm sàng cho sinh viên điều dƣỡng, các bệnh viện 

và cơ sở y tế quá bận để có thể dành thời gian hƣớng dẫn cho sinh viên về tất cả các lĩnh vực của 

ngành y tế. Từ đó ảnh hƣởng đến khả năng đào tạo điều dƣỡng [18‟]. 

Về hệ thống đào tạo nhân lực y tế, nƣớc ta có ba loại trƣờng đào tạo là trung cấp, cao đẳng 

và đại học. Ngoài ra các trƣờng, các viện nghiên cứu có thể đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Trong hơn 

hai thập kỷ qua, nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách trong giáo dục và tạo ra sự phát triển 

đáng kể cho hệ thống y học Việt Nam. Bên cạnh đó có các dự án nâng cao năng lực giảng dạy, 

các cơ sở đào tạo đều đƣợc tiếp cận với cá phƣơng pháp giảng dạy mới trong đào tạo về khối 

ngành sức khỏe, nâng cao năng lực đánh giá sinh viên và đổi mới chƣơng trình đào tạo. [19‟] 

Chƣơng trình đào tạo chuyên ngành điều dƣỡng gồm 2 hình thức: lý thuyết và thực hành lâm 

sàng [20‟]. 

Đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng cần có những mô hình giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, 

dễ chuyển tải và tiết kiệm. Mô hình tƣ duy của Dweck (2006) khai thác sức mạnh định hƣớng 

của các yếu tố phi nhận thức nhƣ động lực, nỗ lực và tính kiên trì trong học tập để hình thành 

nhận thức của ngƣời học về trí thông minh để phát triển năng lực cá nhân. Mọi cá nhân đều sở 

hữu nhận thức về trí thông minh nền tảng học tập lâu bền này kích thích tinh thần trách nhiệm và 

quyền tự quyết sẽ dẫn đến thành công trong đào tạo nhân lực điều dƣỡng [21‟]. 

3.3.  Thực trạng nghiên cứu về ứng dụn  KHCN tron  đào tạo nguồn nhân lực 

điều dƣỡng 

Các giảng viên điều dƣỡng ngày một tăng cƣờng việc thực hiện các hoạt động học tập lấy 

ngƣời học làm trung tâm nên sẽ có nhiều hơn việc sử dụng các công nghệ đổi mới để giúp họ đạt 

đƣợc mục tiêu này. Có một số nghiên cứu hạn chế về kinh nghiệm của giảng viên trong việc áp 

dụng các công nghệ đổi mới. Để áp dụng hiệu quả các đổi mới về KHCN trong hoạt động đào 

tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng cần ba yếu tố: Thứ nhất, lợi ích đổi mới KHCN với quá trình đào 

tạo. Các giảng viên ủng hộ việc đổi mới vì nó tạo điều kiện và nâng cao kinh nghiệm giảng dạy 

của họ, đồng thời tiết kiệm thời gian cho cả ngƣời dạy và ngƣời học. Sinh viên sử dụng hiệu quả 

hơn thời gian học tập trên lớp. Thứ hai,các nhà lãnh đạo hành chính có sự cam kết đổi mới, sự 

đổi mới phải đƣợc giới thiệu ngay từ học kỳ đầu tiên và duy trì trong suốt qua trình đào tạo. Thứ 

ba, chi phí đổi mới, bởi vì ngƣời học dƣợc cho là đóng góp một khoản chi phí bổ sung cho việc 

đổi mới, học quan tâm đến các học bổng, các chế độ giảm học phí và ngƣời học có khả năng tiếp 

cận sự đổi mới thuận lợi hơn nếu chi phí học tập giảm thiểu [22‟]. 

Mary Ellen Smith Glasgow và cộng sự nhấn mạnh sự cần thiết của các phƣơng pháp thực 

hành điều dƣỡng và hợp tác để phát triển chƣơng trình giảng dạy. Họ xác định cụ thể sự cần thiết 

của giáo dục sử dụng KHCN, các phƣơng pháp tiếp cận liên ngành để nâng cao hiệu quả đào tạo 

và cần có chính sách hỗ trợ kinh tế trong việc nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực điều 

dƣỡng. [17‟]. 

Tác giả Kikuchi R. tổng hợp rằng: Việc áp dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo khoa học 

điều dƣỡng đã tăng lên trong những năm gần đây. Trong hầu hết các nghiên cứu, công nghệ trí 

tuệ nhân tạo đã giúp đạt đƣợc nhiều mục đích đề ra. Để mở rộng ứng dụng công nghệ trí tuệ 

nhân tạo cho khoa học điều dƣỡng, cần phải có một phƣơng pháp tiếp cận liên ngành, liên quan 

đến bộ phận khoa học dữ liệu và tin học, xây dựng một bộ dữ liệu mạnh mẽ với lƣợng thông tin 
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lớn. Công nghệ trí tuệ nhân tạo có thẻ áp dụng ở nhiều khía cạnh khác nhau trong khoa học điều 

dƣỡng, từ khâu đào tạo, đến chăm sóc và quản lý sức khỏe [23‟]. 

Voutilainen, A. và cộng sự đã đề xuất: nếu phƣơng pháp e-learning đƣợc thử nghiệm 

chứng minh hiệu quả hơn phƣơng pháp thông thƣờng, nó có khả năng cải thiện đáng kể kết quả 

học tập. Qua phân tích, nhóm tác giả kết luận tƣơng tự nhƣ các phân tích tổng hợp gần đây nhất 

về các nghiên cứu liên quan đến e-learning, mô phỏng và học tập dựa trên vấn đề trong giáo dục 

điều dƣỡng. Dựa trên những phát hiện hiện tại cũng nhƣ các phân tích tổng hợp trƣớc đây liên 

quan đến e-learning trong giáo dục điều dƣỡng hiệu quả của e-learning khác nhau giữa hai mục 

tiêu đào tạo cải thiện kiến thức điều dƣỡng và cải thiện kỹ năng điều dƣỡng [24‟]. 

Nghiên cứu của tác giả Roney Linda N. cùng cộng sự đã cho thấy việc giảng dạy nội dung 

sách giáo khoa có mức độ sử dụng công nghệ vừa phải còn trong quá trình đào tạo điều dƣỡng 

trên lâm sàng hoặc ở phòng phòng thí nghiệm có mức độ sử dụng KHCN cao hơn. Gần nhƣ có 

sự thống nhất chung rằng việc tích hợp KHCN trong việc giảng dạy sinh viên điều dƣỡng là điều 

cần thiết để trang bị cho các điều dƣỡng tƣơng lai, nhƣng hiện tại vẫn chƣa có sự nhất trí cao về 

cách thức để đạt đƣợc mục tiêu này. Cần có những nỗ lực đáng kể để sử dụng các chƣơng trình 

đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng trực tuyến nhƣ một nguồn tài nguyên tuyệt vời dành cho các 

giảng viên điều dƣỡng [25‟]. 

4. KẾT LUẬN 

Đối với đào tạo nhân lực điều dƣỡng, việc vận dụng KHCN là khác nhau trong hai loại 

hình đào tạo chuyên ngành: thực hành lâm sàng và lý thuyết. Khi học lý thuyết, cũng tƣơng tự 

nhƣ trong đào tạo lý thuyết của đa số các ngành đào tạo khác. Ngƣời học đƣợc tiếp cận kiến thức 

từ nhiều nguồn khác nhau: giáo viên, sách, báo, bảo tàng, các học liệu mở, học qua internet. Việc 

khai thác tìm hiểu những thông tin nào là hoàn toàn tùy thuộc vào nhu cầu, kinh nghiệm của 

ngƣời học. Ngƣời học có thể theo dõi bài giảng trực tuyến hoặc có thể học tập bất cứ lúc nào, 

nộp bài tập cho giáo viên, thảo luận trong forum, thực hiện các bài kiểm tra. Đồng thời việc mô 

phỏng các cấu trúc giải phẫu cũng sẽ linh hoạt và trực quan hơn thông qua hệ thống các phần 

mềm giải phẫu, hoặc các video trong hệ thống dữ liệu toàn cầu. Học thực hành lâm sàng để đào 

tạo các kỹ năng và thái độ trong thực hành nghề nghiệp điều dƣỡng. Chính vì vậy việc học tập 

trực tiếp trên ngƣời bệnh cần tạo ra ƣu thế lớn hơn so với việc học tập trực tuyến. Ví dụ trong các 

kỹ năng giao tiếp ngƣời bệnh, việc thực hiện các quy trình kỹ thuật điều dƣỡng phải thành thạo, 

kỹ năng tƣ vấn- giáo dục sức khỏe và nhận định ngƣời bệnh thực tế trên lâm sàng. Để tạo nên 

những kỹ năng thuần thục, những thái độ tiêu chuẩn trong hành nghề, hoàn toàn có thể ứng dụng 

KHCN. Ví dụ: Sử dụng các mô hình tiện ích để học tiền lâm sàng sẽ rất trực quan đẻ chuyển 

giao cho ngƣời học từ kiến thức lý thuyết sang kỹ năng thực hành lâm sàng. Các nhà sản xuất 

ngày càng tạo ra đƣợc nhiều mô hình giống với ngƣời bệnh thực tế. Sự phát triển của KHCN đã 

tạo nên thị trƣờng rộng lớn các trang thiết bị y tế, từ đó, các cơ sở đào tạo có thể mua sắm để 

trang bị cho công tác đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng ở giai đoạn tiền lâm sàng. Nhƣ vậy, khi 

thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế, các kỹ năng thao tác trên máy móc, thiết bị y tế của ngƣời 

học đƣợc chính xác và linh hoạt. Từ đó góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực điều dƣỡng. 

Để ứng dụng hiệu quả KHCN trong đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng cần tác động vào 

ba yếu tố: Ngƣời dạy, ngƣời học và môi trƣờng giảng dạy. Trƣớc nhu cầu tăng về số lƣợng và 

chất lƣợng sinh viên điều dƣỡng đòi hỏi cần có đội ngũ giảng viên điều dƣỡng mạnh cả về thể 
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chất và tinh thần. Cần tăng cƣờng các chính sách thu hút, đầu tƣ và mở rộng các chƣơng trình 

đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cả các giảng viên chính và giảng viên thỉnh giảng trên lâm 

sàng. Ngoài chuyên môn sƣ phạm còn cần phát triển kỹ năng chuyên môn điều dƣỡng không loại 

trừ việc liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng về sử dụng các tiến bộ KHCN trong y tế và trong sƣ 

phạm. Đánh giá nhu cầu đào tạo của chính ngƣời học kết hợp với cơ cấu nhu cầu nhân lực để 

cung cấp các chƣơng trình đào tạo phù hợp với thị trƣờng. Duy trì lấy ngƣời học làm trung tâm 

để đánh giá và cải thiện chƣơng trình đào tạo. Đầu tƣ hơn nữa vào môi trƣờng đào tạo, từ 

phƣơng tiện giảng dạy nhƣ hệ thống các phòng thực hành tiền lâm sàng, phòng thí nghiệm khoa 

học cơ sở tiện nghi, cập nhật kịp thời các ứng dụng KHCN để sinh viên có điều kiện thực hành 

thuần thục trƣớc khi thực hành trên lâm sàng các bệnh viện, cơ sở y tế, tạo tiền đề cho nguồn 

nhân lực chất lƣợng cao phục vụ chăm sóc y tế trong nƣớc và thị trƣờng quốc tế.  

Đề xuất một số giải pháp cải thiện đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng: 

Thứ nhất, mở rộng năng lực đào, kêu gọi các nguồn đầu tƣ cả công lập và tƣ nhân để củng 

cố, xây dựng các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực điều dƣỡng. Đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực 

tại địa phƣơng cả về nguồn giảng viên và ngƣời học, hỗ trợ các nỗ lực đào tạo điều dƣỡng đại 

học tại địa phƣơng. 

Thứ hai, tuyển dụng nhân lực cho giảng dạy điều dƣỡng, phân bổ các quỹ đầu tƣ cho mở 

rộng các chƣơng trình Thạc sĩ và Tiến sĩ điều dƣỡng trong và ngoài nƣớc để chuẩn bị nguồn lực 

cho công táo đào tạo. Miễn học phí cho các sinh viên điều dƣỡng có tiềm năng và cam kết giảng 

dạy tại trƣờng.  

Thứ ba, phát triển các con đƣờng mới cho nghề điều dƣỡng, đẩy mạnh truyền thông phát 

triển kế hoạch mở rộng hƣớng nghiệp Điều dƣỡng ở các trƣờng trung học, chƣơng trình giảng 

dạy sẽ tập trung vào toán học và khoa học, hỗ trợ tìm việc làm và tƣ vấn nghề nghiệp. 

Thứ tư, tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung, nhiều dự án đang đƣợc thực hiện đƣợc tài trợ 

một cách sáng tạo thông qua quan hệ đối tác công lập và tƣ nhân, các nhà lãnh đạo hành chính nỗ 

lực tìm kiếm thêm nguồn vốn cho giáo dục điều dƣỡng từ chính phủ và các cơ sở tƣ nhân. 

Thứ năm, tăng cƣờng kiến thức về thông tin cho cả giảng viên và sinh viên điều dƣỡng: sự 

hiểu biết và tập hợp các khả năng cho phép các cá nhân nhận ra khi nào cần thông tin và có khả 

năng xác định, đánh giá và sử dụng hiệu quả thông tin cần thiết, một y tá có tay nghề cao cần 

đƣợc có khả năng sử dụng và quản lý hiệu quả công nghệ trong việc tăng cƣờng thực hành lâm 

sàng. 

Thứ sáu, tăng cƣờng sự cộng tác liên ngành, Bằng cách học trong các nhóm liên ngành, 

sinh viên sẽ đƣợc tiếp xúc với các kỹ năng cụ thể cần thiết trong chƣơng trình giảng dạy độc đáo 

của ngành học, chƣơng trình giảng dạy điều dƣỡng không chỉ bao gồm tin học dành riêng cho 

điều dƣỡng mà còn phải mở học tin học các ngành y tế khác nhƣ nhau để trở thành chuyên gia 

của hệ thống E-Health hợp tác trong tƣơng lai. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN  

Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

TS. Trần Thị Diên 

Trường Đại học Tân Trào
 

Tóm tắt: 

Ứng dụng CNTT trong đào tạo kế toán ở các trƣờng đại học địa phƣơng đã mang lại nhiều 

lợi ích nhƣ: Hỗ trợ giảng viên trong soạn giảng; Đổi mới nội dung và phƣơng pháp dạy 

học; Tăng cƣờng hiệu quả nghiên cứu khoa học; Tiết kiệm chi phí đào tạo và quản lý hành 

chính; Giải quyết vấn đề thiếu giảng viên đại học; Hỗ trợ truyền thông và tuyển sinh; Thúc 

đẩy ngƣời học trở thành trung tâm của quá trình dạy – học. Đối với các trƣờng đại học địa 

phƣơng, việc ứng dụng CNTT trong đào tạo kế toán có các yếu tố thuận lợi, nhƣng cũng 

phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, cần 

thực hiện các giải pháp cụ thể: Xây dựng cơ sở vật chất; Trang bị phần mềm kế toán; Tăng 

cƣờng hỗ trợ kỹ thuật; Tập huấn chuyên môn cho giảng viên; Đổi mới chƣơng trình đào 

tạo; Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy; Thiết kế hệ thống bài giảng điện tử; Biên soạn giáo 

trình kế toán có tích hợp ứng dụng CNTT. 

Từ khóa:  

Dạy học; Đào tạo kế toán; Ứng dụng CNTT; Phần mềm kế toán. 

1. Mở đầu 

Trong những thập kỷ qua, sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các 

công việc nghiệp vụ chuyên môn phổ biến ở mọi ngành nghề, lĩnh vực. CNTT bao gồm một loạt 

các ứng dụng bao gồm truy cập internet, thƣ điện tử, điện thoại, cơ sở dữ liệu trực tuyến, dịch vụ 

thƣ viện … 

Haddad và Draxier (2002) đã chỉ ra rằng CNTT đã góp phần nâng cao hiệu quả học tập 

thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao chất lƣợng học tập, tiết kiệm thời gian và 

cải tiến hệ thống quản lý.  

Theo Obeng (2004), CNTT đƣợc coi là một tiện ích cần thiết nhƣ điện và nƣớc phục vụ đời 

sống của con ngƣời, nó đã phát huy vai trò quan trọng trong giáo dục, học tập và nghiên cứu, là 

một phần không thể thiếu trong thế giới đƣơng đại. 

Theo Ololube, Ubogu và Ossai (2007), việc ứng dụng CNTT đã mở ra một kỷ nguyên mới 

trong giáo dục và đào tạo, làm thay đổi hoàn toàn phƣơng thức dạy học truyền thống, cung cấp 

những trải nghiệm dạy và học hiện đại cho cả giảng viên và sinh viên. 

Việc ứng dụng CNTT vào giáo dục đại học ở Việt Nam trong những năm qua đã mang đến 

sự thay đổi tích cực về cách thức và hiệu quả dạy học. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT đã thúc 

đẩy hình thức đào tạo từ xa và hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học (Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, 2017). Việc ứng dụng CNTT còn mở đƣờng cho các cách tiếp cận và phƣơng 
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pháp sƣ phạm mới, thúc đẩy quá trình đƣa ngƣời học trở thành trung tâm của quá trình dạy học. 

Công nghệ thông tin đã trở thành phƣơng tiện hữu hiệu trong đào tạo ở bậc đại học, giúp ngƣời 

học có thể giao tiếp, trình bày, thảo luận, tƣơng tác với giảng viên và bạn học khác bằng cách sử 

dụng công nghệ. 

Ở góc độ giảng dạy, giảng viên cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo kế 

toán. Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy giúp các trƣờng mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh 

hợp tác trong nƣớc và quốc tế, linh hoạt về thời gian và không gian, khai thác nguồn học liệu 

mở.  

Đối với ngƣời học, việc ứng dụng CNTT trong học tập, nghiên cứu giúp ngƣời học tích 

cực, chủ động hơn trong việc lựa chọn lịch trình học tập phù hợp với điều kiện học tập của mỗi 

ngƣời. 

Trong lĩnh vực kế toán, việc sử dụng máy vi tính, mạng internet và ứng dụng các phần 

mềm để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế - tài chính đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, 

chính xác, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

2.1. Lợi ích của ứng dụng CNTT ở c c trƣờn  đào tạo kế toán 

Việc ứng dụng CNTT vào giáo dục đại học ở Việt Nam trong những năm qua đã mang đến 

sự thay đổi tích cực về cách thức và hiệu quả dạy học. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT đã thúc 

đẩy hình thức đào tạo từ xa và hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ứng dụng 

CNTT còn mở đƣờng cho các cách tiếp cận và phƣơng pháp sƣ phạm mới, thúc đẩy quá trình 

đƣa ngƣời học trở thành trung tâm của quá trình dạy học. Công nghệ thông tin đã trở thành 

phƣơng tiện hữu hiệu trong đào tạo ở bậc đại học, giúp ngƣời học có thể giao tiếp, trình bày, thảo 

luận, tƣơng tác với giảng viên và bạn học khác bày cách sử dụng công nghệ. Darkwa và Anao 

(2014) đã nhấn mạnh tác động của việc ứng dụng CNTT đối với các trƣờng đại học là giảm chi 

phí hành chính, giải quyết tình trạng thiếu giảng viên, mở rộng địa bàn tuyển sinh, giúp ngƣời 

học tăng cƣờng giao lƣu, chia sẻ ý tƣởng. Đối với các trƣờng đào tạo kế toán, ứng dụng CNTT 

trong dạy học mang lại các lợi ích sau: 

-  Hỗ trợ giảng viên trong soạn giảng: Thay thế việc soạn giáo án viết tay theo kiểu truyền 

thống, việc ứng dụng CNTT trong soạn giảng đã giúp giảng viên tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian, 

dễ dàng tùy chỉnh bài giảng có cập nhật tình hình thực tế, bài giảng trở nên linh hoạt, sinh động 

và phù hợp với từng đối tƣợng giảng dạy. Đối với các học phần kế toán, thiết kế bài giảng tử 

giúp giảng viên dễ dàng và thuận lợi thiết kế các sơ đồ, trình tự hạch toán, trình chiếu các biểu 

mẫu chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán (thay vì phải kẻ vẽ bằng tay nhƣ trƣớc đây).  

-  Đ i m i nội dung dạy học: Việc truy cập Internet để khai thác các nguồn học liệu, cập nhật 

thông tin, cũng nhƣ khả năng khai thác nguồn học liệu đƣợc lƣu trữ một cách có hệ thống và dễ 

dàng tra cứu nhờ ứng dụng CNTT, đã làm cho nội dung dạy học trở nên đa dạng, phong phú và 

mới mẻ. Với các học phần chuyên ngành kế toán, bài giảng không chỉ bó buộc với kiến thức 

trong giáo trình, mà giảng viên có thể thƣờng xuyên cập nhật các chế độ, chính sách, quy định 

mới trong công tác kế toán tài chính vào bài giảng. Ứng dụng CNTT trong đào tạo kế toán cũng 

tạo động lực thúc đẩy các trƣờng tổ chức biên soạn giáo trình mới có nội dung tích hợp giữa 

nghiệp vụ chuyên môn kế toán với các kỹ năng ứng dụng CNTT để thu thập, xử lý, cung cấp 

thông tin kinh tế - tài chính, quản lý và lƣu trữ tài liệu kế toán. 
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-  Đ i m i phương pháp dạy học: Thay thế phƣơng pháp dạy học truyền thống là đọc chép, 

ứng dụng CNTT trong dạy học giúp giảng viên có thể sử dụng hình ảnh, âm thanh, các thông tin 

mang tính thời sự làm cho bài học sinh động và hấp dẫn. Ngƣời học giảm đƣợc thời gian ghi 

chép, tăng thời gian tƣơng tác, thuyết trình, thảo luận, tra cứu thông tin nên tiếp thu đƣợc nhiều 

kiến thức và rèn đƣợc nhiều kỹ năng hơn. Ngƣời học tự tin, chủ động, tích cực và sáng tạo hơn 

trong học tập và nghiên cứu. Đối với chuyên ngành kế toán, ứng dụng CNTT giúp quá trình dạy 

học trở nên hiệu quả hơn nhà khai thác tối ƣu các phƣơng pháp dạy học đặc thù là thực hành, 

thực tập, mô phỏng thực tế, sử dụng phần các phần mềm tin học ứng dụng và phần mềm kế toán.  

-  Tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học: Sự phát triển của mạng internet và các thiết bị 

truy cập đã giúp giảng viên và sinh viên có thể khai thác kho tri thức khổng lồ của toàn nhân 

loại. Ngƣời nghiên cứu có thể tham khảo nhiều loại thông tin khác nhau, nghiên cứu và đánh giá 

đƣợc những kết quả của các công trình nghiên cứu đã công bố, từ đó xác định đƣợc những tồn 

tại, hạn chế, những khoảng trống nghiên cứu trong lĩnh vực của mình. Từ đó có cơ sở cho định 

hƣớng nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết, có ý 

nghĩa khoa học và thực tiễn, có tính mới và sáng tạo trong hoạt động NCKH. 

-  Tiết kiệm chi phí quản lý hành chính: Mạng Intrernet, Gmail, Zalo, Messenger, Facebook, 

Google meet, Zoom … ngày nay đã trở thành những phƣơng tiện sử dụng phổ biến trong các 

hoạt động quản lý hành chính, quản lý đào tạo và hoạt động truyền thông của các trƣờng đại học 

ở Việt Nam. Đây là những nền tảng công nghệ mà các nhà quản lý đào tạo, giảng viên, sinh viên 

đã khai thác, sử dụng một cách hữu hiệu trong các hoạt động trao đổi thông tin, giảng dạy, kiểm 

tra, đánh giá, báo cáo, triển khai văn bản, họp, hội thảo khoa học, truyền thông, tuyển sinh, khảo 

sát … Điều này đã tiết kiệm đƣợc rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí tổ chức hội nghị, hội 

thảo, công tác phí, đảm bảo các thông tin đƣợc truyền tải một cách nhanh chóng, chuẩn xác, nhất 

quán, đã giúp các cơ sở đào tạo tiết kiệm đƣợc chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 

hành chính.  

-  Tiết kiệm chi phí vật tư thực hành: Trong đào tạo kế toán, ngoài việc tiết kiệm các khoản 

mục chi phí quản lý hành chính kể trên, ứng dụng CNTT còn giúp cơ sở đào tạo tiết kiệm đƣợc 

rất nhiều chi phí cho việc in ấn, photo các hồ sơ chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán và các biểu 

mẫu vật tƣ thực hành khi giảng dạy, hƣớng dẫn thực hành, thực tập các học phần nghiệp vụ 

chuyên môn. 

-  Giải quyết vấn  ề thiếu giảng viên  ại học: Liên kết đào tạo và mời hợp đồng thỉnh giảng 

là xu hƣớng chung trong giáo dục đại học hiện nay. Đặc biệt với các trƣờng đại học địa phƣơng 

khi thiếu các giảng viên cơ hữu giảng dạy các học phần chuyên môn. Ứng dụng CNTT để có thể 

dạy học từ xa, dạy học online là cách thức để các trƣờng đại học mời đƣợc các giảng viên có 

trình độ cao, trong nƣớc và quốc tế tham gia giảng dạy và hƣớng dẫn khoa học, nâng cao năng 

lực và chất lƣợng đào tạo đại học. 

-  Hỗ trợ truyền thông và tuyển sinh: Rõ ràng khi các trƣờng đại học ứng dụng các nền tảng 

mạng xã hội đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động truyền thông, quảng bá về các hoạt động, đội ngũ 

giảng viên, cơ sở vật chất, chƣơng trình đào tạo, chiến lƣợc phát triển và những cam kết của nhà 

trƣờng về chất lƣợng đào tạo đáp ứng nhu cầu cảu xã hội. Phạm vi tuyển sinh không chỉ giới hạn 

ở địa phƣơng, mà còn có thể mở rộng đến các vùng miền trong nƣớc, khu vực và quốc tế. Các 

hình thức học online, đào tạo từ xa cũng mở rộng các đối tƣợng tuyển sinh không chỉ sinh viên 

chính quy học đúng độ tuổi, mà còn có thể đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho ngƣời vừa làm 

vừa học. 
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2.2.  Ứng dụng CNTT tron  đào tạo kế to n t úc đẩy n ƣời học trở thành trung 

tâm của quá trình dạy – học 

Việc ứng dụng CNTT trong đào tạo kế toán có thể thúc đẩy sự thay đổi cả về nội dung và 

phƣơng pháp giảng dạy, đây là vấn đề trọng tâm của cải cách giáo dục. Nếu đƣợc thiết kế và 

thực hiện đúng cách, giáo dục – đào tạo đƣợc hỗ trợ bởi CNTT có thể giúp ngƣời học tăng cƣờng 

khả năng thu nhận kiến thức và hình thành các kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn, cùng với việc 

trao quyền cho ngƣời học có khả năng để học tập suốt đời. Ứng dụng CNTT trong đào tạo kế 

toán sẽ giúp ngƣời học trở thành trung tâm của quá trình dạy học, biểu hiện cụ thể nhƣ sau: 

-  Học tập chủ  ộng: CNTT cho phép ngƣời học tìm tòi và khám phá hơn là chỉ nghe và ghi 

chép. Học tập có ứng dụng CNTT lấy ngƣời học là trung tâm của quá trình đào tạo. Ngƣời học 

có khả năng chủ động kế hoạch học tập, có sự thay đổi linh hoạt về thời gian và cách thức tiếp 

cận chƣơng trình đào tạo, ngƣời học có thể có nhiều lộ trình học tập khác nhau, nhiều cách tiếp 

nhận kiến thức khác nhau. 

-  Học tập tích cực: Học tập có ứng dụng CNTT huy động các công cụ để kiểm tra, tính toán 

và phân tích thông tin, do đó cung cấp nền tảng cho ngƣời học để tìm hiểu, phân tích và xây 

dựng thông tin mới. Ngƣời học sẽ học nhƣ họ làm và trong hoàn cảnh cụ thể, ngƣời học có thể 

vận dụng tri thức vào các vấn đề trong cuộc sống thực tế, làm cho việc học trở nên ít mang tính 

hàn lâm và phù hợp hơn với hoàn cảnh cuộc sống thực tế của ngƣời học. 

-  Học tập hợp tác: Học tập đƣợc hỗ trợ bởi CNTT khuyến khích sự tƣơng tác và hợp tác 

giữa sinh viên, giảng viên và chuyên gia, bất kể họ ở đâu. Ngoài việc mô hình hóa các tƣơng tác 

trong thế giới thực, việc học tập có sự hỗ trợ của CNTT cung cấp cho ngƣời học cơ hội làm việc 

với những ngƣời đến từ các nền văn hóa khác nhau, từ đó giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp và 

hợp tác của ngƣời học trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa. Giúp hình thành mô hình học 

tập suốt đời, mở rộng không gian học tập để không chỉ bao gồm các đồng nghiệp mà còn bao 

gồm các cố vấn và chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau. 

-  Học tập sáng tạo: Học tập đƣợc hỗ trợ bởi NCTT thúc đẩy việc vận dụng thông tin hiện có 

và tạo ra các sản phẩm trong thế giới thực chứ không phải là việc truyền lại thông tin đã nhận. 

Nhờ khai thác đƣợc nguồn thông tin đầy đủ, đa dạng, giúp ngƣời học hiểu sâu, hiểu rộng về lĩnh 

vực nghiên cứu của mình, chủ động trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, làm tăng sự sáng tạo, trí tuệ 

và khám phá cái mới, ngƣời học có thể chủ động áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt đƣợc vào đời 

sống thực tiễn. 

-  Học tập tích hợp: Học tập có ứng dụng CNTT giúp ngƣời học vừa có kiến thức, kỹ năng 

chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn theo ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, vừa đƣợc trau dồi kiến 

thức, kỹ năng về công nghệ thông tin ứng dụng vào những công việc cụ thể của nghề nghiệp 

chuyên môn. Cả hai yếu tố này tác động qua lại, bổ trợ và làm tiền đề cho nhau giúp ngƣời học 

đạt đƣợc trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong thời đại 

ngày nay. 

2.3.  Hiện trạng ứng dụng CNTT tron  đào tạo kế toán ở c c trƣờn  đại học  

đị  p ƣơn  

Ứng dụng CNTT trong đào tạo đại học thuận lợi hơn nhiều so với các cấp bậc đào tạo thấp 

hơn. Bởi giảng viên đại học là những ngƣời có trình độ nhận thức và kỹ năng cao, đƣợc tiếp cận 

nhiều với công nghệ thông tin nên họ có thể ứng dụng CNTT trong giảng dạy một cách dễ dàng 

hơn. Mặt khác, đối tƣợng ngƣời học là sinh viên, là lớp trẻ tài năng, giàu tri thức và sáng tạo, đã 
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có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tin học qua đào tạo ở các cấp học phổ thông, nên có thể 

dễ dàng tiếp nhận và ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập và nghiên cứu. Đối với đào tạo 

chuyên ngành Kế toán, việc ứng dụng CNTT trong dạy – học càng có nhiều thuận lợi do sự phát 

triển mạnh mẽ của các phần mềm ứng dụng trong công tác kế toán. Sự tích cực đổi mới, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và hoạt động kế toán của các cơ 

quan, doanh nghiệp cũng là môi trƣờng công nghệ thông tin cho sinh viên thực tập và làm việc. 

Những đặc điểm này vừa tạo ra cơ hội và cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết cần ứng dụng công nghệ 

thông tin trong đào tạo chuyên ngành kế toán ở các trƣờng đại học. 

Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, để đáp ứng nhu cầu của xã hội về 

nguồn nhân lực có chất lƣợng cao, cần tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong dạy và học, đây cũng 

là nhu cầu cấp thiết trong đào tạo đội ngũ kế toán để có thể đáp ứng yêu cầu công việc trong mọi 

ngành nghề, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội cùng với sự phát triển của đất nƣớc. Các 

trƣờng đại học đang đứng trƣớc những cơ hội lớn trong việc ứng dụng CNTT trong đào tạo bởi 

sự bùng nổ của khoa học công nghệ thông tin, đồng thời Bộ GD&ĐT đã đƣa ra nhiều đề án, 

chính sách khuyến khích các trƣờng đại học có thể khai thác tối đa khả năng này. CNTT đóng 

vai trò quan trọng, tất cả các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền thông … 

đều cần có ứng dụng CNTT. Bởi việc ứng dụng CNTT giúp cho khối lƣợng công việc đƣợc giảm 

tải đáng kể, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức, nâng cao chất lƣợng công việc và hiệu quả 

hoạt động cho cả cơ sở đào tạo, giảng viên và ngƣời học (Trần Thị Hồng Nhung, 2020). Việc 

giảng dạy online và các video bài giảng chuẩn bị s n trở nên phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Ứng dụng CNTT vào công tác giảng dạy ở 

môi trƣờng đại học nói chung và đào tạo chuyên ngành kế toán nói riêng cần đƣợc quan tâm, đầu 

tƣ và đƣợc ƣu tiên hàng đầu. 

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu thố thuận lợi, việc ứng dụng CNTT trong đào tạo chuyên 

ngành kế toán ở các trƣờng đại học cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bởi nhiều trƣờng 

đại học ở Việt Nam chƣa đạt đủ điều kiện về cơ sở vật chất để triển khai, môi trƣờng công nghệ 

chƣa đƣợc đồng bộ hóa, chƣa có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. (Trần Thị Hồng Nhung, 

2020). Đặc biệt ở các trƣờng đại học địa phƣơng, đa số sinh viên là con em vùng nông thôn, 

miền núi, dân tộc thiểu số, việc ứng dụng CNTT trong học tập, nghiên cứu gặp khó khăn do 

thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin, cùng với sự hạn chế về kiến thức và kỹ năng 

ứng dụng CNTT. Những trở ngại cho việc triển khai ứng dụng CNTT trong đào tạo kế toán ở các 

trƣờng đại học địa phƣơng bao gồm:  

- Chi phí đầu tƣ ban đầu lớn: cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, phòng thực hành. 

- Số lƣợng máy vi tính còn ít. 

- Thiếu giảng viên chuyên ngành có trình độ chuyên sâu về CNTT. 

- Sinh viên thiếu trang thiết bị để ứng dụng CNTT trong học tập, nghiên cứu. 

- Hệ thống điện lƣới và mạng Internet ở một số vùng nông thôn, vùng cao, vùng xa chƣa 

đƣợc cung cấp đầy đủ, đồng bộ. 

- Trình độ kiến thức và kỹ năng tin học của sinh viên đƣợc đào tạo ở các bậc học phổ thông 

chƣa đáp ứng yêu cầu. 

- Các trƣờng đào tạo kế toán còn thiếu hệ thống giáo trình có tích hợp nghiệp vụ chuyên 

môn với kỹ năng ứng dụng CNTT. 
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- Thiếu nguồn lực tài chính đầu tƣ cơ sở vật chất ban đầu. 

2.4. Các giải p  p t úc đẩy ứng dụn  CNTT tron  đào tạo chuyên ngành Kế toán 

2.4.1. Xây dựng cơ sở vật chất 

Cơ sở vật chất cho ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo ngành kế toán bao gồm: 

Phòng thực hành kế toán, hệ thống máy vi tính, máy chiếu, máy in, máy photo, máy scan, hệ 

thống cung cấp điện, mạng internet, các phần mềm ứng dụng trong quản lý đào tạo và thực hành 

kế toán, hệ thống dữ liệu, vật tƣ thực hành … Xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng yêu cầu 

ứng dụng CNTT trong đào tạo kế toán giải quyết các vấn đề sau: 

-  Phòng thực hành kế toán: xây dựng riêng biệt, chuyên dụng, trang bị đầy đủ các trang thiết 

bị, vật tƣ thực hành. 

-  Hệ thống máy vi tính: cần trang bị đầy đủ và máy hoạt động tốt, đảm bảo mỗi sinh viên 

đƣợc sử dụng một máy tính riêng trong mỗi buổi học. 

-  Mạng internet: đảm bảo đƣợc cung cấp đầy đủ, không bị gián đoạn, chập chờn, phát wifi 

miễn phí, không mật khẩu để ngƣời học có thể dễ dàng truy cập internet trên cả thiết bị dùng 

chung và các thiết bị cá nhân nhƣ laptop, smartphone. 

-  Hệ thống điện: cung cấp điện đầy đủ, liên tục là yêu cầu bắt buộc để có thể ứng dụng 

CNTT trong dạy học. Cơ sở đào tạo cần có phƣơng án đầu tƣ máy phát điện dự phòng trong 

trƣờng hợp điện lƣới bị gián đoạn. 

-  Vật tƣ thực hành: Đào tạo ngành kế toán cần trang bị đầy đủ các vật tƣ phục vụ thực hành 

nhƣ cơ sở dữ liệu; bài tập thực hành; biểu mẫu chứng từ, sổ sách, báo biểu kế toán; máy in, giấy 

in, kẹp tài liệu, hồ sơ, tủ kệ … giúp ngƣời học có thể thực hiện tất cả các bƣớc công việc trong 

quy trình kế toán. 

2.4.2. Trang b  ph n mềm kế toán 

Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các phần mềm tin học, các phần mềm kế 

toán cũng phát triển trong sự đa dạng, phong phú, đƣợc thiết kế phù hợp với từng lĩnh vực, loại 

hình sản xuất kinh doanh khác nhau. Một số phần mềm kế toán phổ biến hiện nay là: Misa; 

Acman; Smart Pro; Gama; Kế toán Việt; Kế toán Việt Nam; FAST; Asoft; Unessco …  Các tính 

năng cơ bản của phần mềm kế toán là luôn đƣợc cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định 

mới nhất của Bộ Tài chính; Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế, báo cáo tài chính sang phần 

mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch … Phân theo lĩnh vực hạch toán 

thì có phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân hàng, kho 

bạc … Phân theo chức năng hạch toán thì mỗi phần mềm đều có một số chức năng trong các 

chức năng sau:  

- Chức năng nhập liệu, in chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán. 

- Chức năng lƣu trữ dữ liệu, phân quyền. 

- Chức năng trích và phân bổ chi phí. 

- Chức năng quản lý công nợ. 

- Chức năng quản lý hàng tồn kho. 

- Chức năng bán hàng, kinh doanh thƣơng mại. 
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- Chức năng hạch toán giá thành sản xuất. 

- Chức năng tính giá thành công trình xây dựng, lắp đặt công trình. 

- Chức năng ngành môi giới bất động sản. 

- Chức năng ngành vận tải. 

- Chức năng ngành logistic. 

- Chức năng ngành du lịch, lữ hành 

- Chức năng ngành nhà hàng, dịch vụ ăn uống. 

- Chức năng ngành khách sạn. 

- Chức năng ngành dịch vụ bảo vệ. 

- Chức năng ngành truyền thông, quảng cáo. 

- Chức năng ngành in ấn. 

- Chức năng ngành lắp ráp. 

- Chức năng ngành sửa chữa. 

- Chức năng ngành karaoke. 

- Chức năng ngành sản xuất phần mềm, thiết kế website … 

Tùy thuộc vào nhu cầu của ngƣời học và nhu cầu sử dụng kế toán của các đơn vị sử dụng 

lao động, cơ sở đào tạo cần khảo sát và lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp để ứng dụng trong 

giảng dạy các học phần kế toán chuyên ngành. 

2.4.3. Tă   c  ng hỗ tr  kỹ thuật 

Việc ứng dụng CNTT vào quá trình dạy – học cần có sự hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật để 

việc tiếp cận dễ dàng và làm việc có hiệu quả. Cần xây dựng đội ngũ kỹ thuật viên nòng cốt, am 

hiểu và sử dụng công nghệ thông tin thành thạo. Đội ngũ kỹ thuật viên có vai trò hỗ trợ đắc lực 

cho giảng viên và sinh viên, tạo môi trƣờng làm việc tích cực, năng động và hiệu quả. Ngoài ra, 

bộ phận kỹ thuật còn thực hiện vai trò quản lý, giám sát việc sử dụng các máy móc, thiết bị, công 

nghệ. Định kỳ và thƣờng xuyên có kế hoạch sửa chữa, bảo dƣỡng, duy trì và nâng cấp các trang 

thiết bị đảm bảo quá trình vận hành đƣợc liên tục, nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao trong việc khai 

thác, sử dụng trang thiết bị. 

2.4.4. Tập huấn chuyên môn cho gi ng viên 

Trình độ chuyên môn và kỹ năng của giảng viên là yếu tố quan trọng cho sự thành công 

của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo kế toán. 

Giảng viên là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến 

thức và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. Do đó, việc tập huấn kỹ năng chuyên môn về công nghệ 

thông tin cho giảng viên là yêu cầu cần thiết. Giảng viên cần đƣợc tham dự các buổi tập huấn về 

kỹ năng sử dụng các trang thiết bị, thiết kế bài giảng điện tử, trao đổi thông tin trên các nền tảng 

mạng xã hội, truy cập internet khai thác nguồn học liệu mở, sử dụng các phần mềm ứng dụng 

trong giảng dạy và trong công tác kế toán. Cơ sở đào tạo cần có chính sách hỗ trợ và khuyến 

khích giảng viên ứng dụng CNTT trong trong hoạt động nghề nghiệp. Đội ngũ giảng viên cần có 



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |347 

tinh thần tự giác học tập, nâng cao kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, tích cực, chủ động học 

hỏi để ứng dụng CNTT trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên 

và các hoạt động chuyên môn khác. 

2.4.5. Đổi mới c  ơ   trình đà  t o 

Chƣơng trình đào tạo ngành kế toán của các trƣờng đại học trong những năm gần đây đã 

đƣợc cải tiến theo hƣớng tăng thời gian thực hành, thực tập, chú trọng kỹ năng rèn tay nghề cho 

ngƣời học. Tuy nhiên, số học phần thực hành trên phòng máy vi tính còn ít, nội dung giảng dạy 

có tích hợp nghiệp vụ chuyên môn kế toán và kỹ năng ứng dụng CNTT chƣa nhiều. Cần tích hợp 

các học phần nghiệp vụ chuyên môn kế toán với các học phần ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác kế toán. Tăng thời lƣợng và nội dung các học phần thực hành, thực tập. Các nội 

dung bài tập, thực hành ở các học phần nghiệp vụ chuyên môn kế toán cần đƣợc thực hiện giảng 

dạy, hƣớng dẫn trên phòng máy vi tính, phòng thực hành kế toán. 

2.4.6. Đổi mới p  ơ   pháp gi ng d y 

Đối với chuyên ngành kế toán, cần có các phƣơng pháp giảng dạy phù hợp nhằm đạt đƣợc 

các mục tiêu cơ bản là rèn cho ngƣời học có các kỹ năng thành thạo trong việc lập chứng từ, ghi 

sổ sách và lập các báo cáo kế toán, sắp xếp, lƣu trữ tài liệu kế toán. Khi ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy các học phần chuyên ngành kế toán, ngƣời học có thể đƣợc đóng vai nhƣ một kế toán 

chính trong đơn vị, đƣợc trải nghiệm các hoạt động nghề nghiệp trong phòng “Thực hành kế 

toán”, với đầy đủ hệ thống đồ dùng, trang thiết bị nhƣ hệ thống máy vi tính, máy chiếu, mạng 

internet, phần mềm kế toán, bài tập thực hành, hệ thống tài liệu kế toán và các văn bản quy định 

về chế độ kế toán. Ngƣời học đƣợc xử lý, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại 

đơn vị kế toán, lập và ký các chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán (mô phỏng); đƣợc cập nhật các 

kiến thức mới, các văn bản chính sách, pháp luật, các ứng dụng mới trong công tác kế toán qua 

việc khai thác công cụ internet; đƣợc rèn luyện kỹ năng làm việc trên máy vi tính.  

Nhƣ vậy, giảng viên phải đổi mới phƣơng pháp dạy học và thích nghi với những thay đổi, 

những điều kiện dạy học mới, môi trƣờng dạy học mới, áp dụng các phƣơng pháp giảng dạy tiên 

tiến nhƣ phƣơng pháp chủ động (active learning) và phƣơng pháp trải nghiệm (experiential 

learning) sẽ là sự phù hợp đối với quá trình học tập tích hợp (integrated learning) giúp ngƣời học 

đạt đƣợc các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình cùng với 

kiến thức chuyên môn trong bối cảnh đào tạo đại học theo hƣớng thực hành. 

2.4.7. Thiết kế h  thống bài gi ng đ  n tử  

Hệ thống bài giảng điện tử cần đƣợc thiết kế chi tiết, rõ ràng, phù hợp với nhu cầu về kiến 

thức và kỹ năng của sinh viên. Bài giảng điện tử cần đáp ứng yêu cầu giúp sinh viên tự học, học 

trực tuyến, hoặc sử dụng dạy học kết hợp (giữa tự học, học trực tuyến và dạy học trên lớp). Phù 

hợp với các hƣớng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và 

phƣơng pháp dạy học của bài học.  

Bài giảng điện tử cần thể hiện sự sáng tạo của giảng viên trong việc ứng dụng công nghệ 

thông tin để đạt đƣợc một số yêu cầu sau:  

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Ngƣời học có cơ hội đƣợc tổng hợp và khuyến khích phát 

triển các ý tƣởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề của bài học và thực tiễn; 
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+ Đa dạng và hài hòa: Bài giảng điện tử đƣợc thiết kế phù hợp với các hình thức học tập 

khác nhau của ngƣời học, thể hiện đƣợc các phƣơng pháp tiếp cận khác nhau nhằm tạo ra một lộ 

trình học tập toàn diện; 

+ Tăng cƣờng tính tự chủ, tích cực của ngƣời học: Vai trò của ngƣời học đƣợc xuất hiện 

xuyên suốt các hoạt động học tập, các em đƣợc trao quyền, đƣợc tôn trọng và tự tin, chủ động và 

tích cực học tập.  

+ Nội dung bài giảng điện tử cần đƣợc thể hiện súc tích, cô đọng; đảm bảo sự chính xác và 

khoa học; Áp dụng phù hợp các kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, hình ảnh, hoạt động tƣơng tác, 

kiểm tra đánh giá để triển khai các hoạt động dạy học; sử dụng học liệu chính xác, rõ ràng về 

trích dẫn nguồn gốc; 

+ Đảm bảo tính thẩm mỹ và sƣ phạm trong thiết kế bố cục, xử lý âm thanh, hình ảnh, màu 

sắc, hiệu ứng thể hiện sự cuốn hút nhƣng không bị phân tán sự chú đối với ngƣời học; 

+ Thể hiện đƣợc sự hiệu quả thông qua việc đánh giá khả năng đạt đƣợc các mục tiêu của 

bài học sau khi học xong về các mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực tự chủ. 

2.4.8. Biên so n giáo trình kế toán có tích h p  ng dụng CNTT 

Để ứng dụng CNTT trong đào tạo chuyên ngành Kế toán đạt hiệu quả cao, ngoài việc xây 

dựng phòng thực hành kế toán, trang bị hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật, thì cơ sở đào tạo cần 

chú trọng đến việc xây dựng hệ thống học liệu. Với chƣơng trình đào tạo kế toán hiện nay của 

các trƣờng đại học, cần biên soạn hệ thống giáo trình kế toán mới có cập nhật các chế độ, chính 

sách kế toán – tài chính mới theo quy định của Luật kế toán, các thông tƣ hƣớng dẫn chế độ kế 

toán mới, đặc biệt cần biên soạn giáo trình cho các học phần kế toán chuyên ngành có tích hợp 

các kỹ năng tin học, ứng dụng CNTT. 

3. KẾT LUẬN 

Tác động của những tiến bộ công nghệ thông tin ảnh hƣởng đến từng cá nhân, tổ chức và 

toàn xã hội thông qua việc sử dụng điện thoại, máy vi tính, máy ảnh, mạng internet và các phần 

mềm ứng dụng. Ứng dụng CNTT trong đào tạo đại học không thể chỉ đƣợc hiểu theo nghĩa đơn 

giản là dùng máy tính vào các công việc nhƣ biên soạn rồi trình chiếu bài giảng điện tử ở trên 

lớp. Cần phải hiểu ứng dụng CNTT là một loạt các giải pháp đƣợc áp dụng trong mọi hoạt động 

liên quan đến quá trình đào tạo, đặc biệt là trong giai đoạn nhân loại đang ứng phó với diễn biến 

phức tạp của đại dịch Covid-19. Với hiện trạng của các trƣờng đại học ở nƣớc ta hiện nay, để 

việc ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả cao, đòi hỏi một nỗ lực rất lớn trong cả đầu tƣ tài chính 

lẫn công sức. Đối với đào tạo chuyên ngành kế toán ở các trƣờng đại học địa phƣơng, để ứng 

dụng CNTT một cách hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp cụ thể: Xây dựng cơ sở vật chất; 

Trang bị phần mềm kế toán; Tăng cƣờng hỗ trợ kỹ thuật; Tập huấn chuyên môn cho giảng viên; 

Đổi mới chƣơng trình đào tạo; Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy; Thiết kế hệ thống bài giảng điện 

tử; Biên soạn giáo trình kế toán có tích hợp ứng dụng CNTT. Các giải pháp trên cần đƣợc áp 

dụng một các đồng bộ và hiệu quả nhằm đào tạo đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn đáp 

ứng nhu cầu cảu xã hội nguồn nhân lực kế toán trong giai đoạn hiện nay. 
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ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ  

TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC THÍCH ỨNG ĐẠI DỊCH COVID - 19 

ThS. Ma Thị Minh Trang 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt 

Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục là việc áp dụng, sử dụng kết hợp những phát 

minh, những thành tựu của công nghệ vào hoạt động giảng dạy để cải tiến phƣơng pháp, 

hình thức và công cụ giảng dạy và học tập. Có thể duy trì hoạt động dạy và học trên phạm 

vi cả nƣớc ở tất cả các cấp học nói chung ngay trong đại dịch Covid từ đầu năm 2020 đến 

nay bằng hình thức trực tuyến đã thực sự là một minh chứng rõ nét, là bƣớc đột phá trong 

việc triển khai ứng dụng công nghệ trong giáo dục. 

Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích vai trò của ứng dụng công nghệ trong giáo dục, 

những bất cập của việc học trực tuyến, qua đó đề xuất một số biện pháp ứng dụng công 

nghệ hiệu quả trong dạy và học nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lƣợng đào tạo tại các 

Trƣờng Đại học. 

Từ khóa:  

Ứng dụng hiệu quả công nghệ, dạy và học Đại học. 

1. Đặt vấn đề 

Theo thống kê của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) 

cho thấy: 188 quốc gia trên thế giới đã thực hiện đóng cửa trƣờng học các cấp từ ngày 4/5/2020, 

ảnh hƣởng đến 91,3% học sinh, sinh viên. Tổng số học sinh, sinh viên bị ảnh hƣởng là 

1.576.021.818 ngƣời”. (Nguồn unicef.org) 

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 16/9/2021 cho biết: “Sau 18 tháng xảy 

ra đại dịch Covid-19. Trên toàn cầu, gần 27% quốc gia tiếp tục đóng cửa hoàn toàn hoặc một 

phần trƣờng học” (Nguồn dangcongsan.vn). Tại Việt Nam, để ứng phó với tình hình dịch bệnh, 

các trƣờng đại học đã tiến hành tổ chức đào tạo trên các nền tảng trực tuyến. Việc giảng dạy trực 

tuyến giai đoạn đầu gặp không ít khó khăn, do chƣa có cách thức tổ chức phù hợp, sinh viên 

chƣa thật sự quen với hình thực học tập này. 

Theo khảo sát của Tổ chức Mạng lƣới giáo dục châu Á - Thái Bình Dƣơng (APQN): “Từ 

tháng 3 đến tháng 5/2020, tỷ lệ sinh viên không hài lòng khi tham gia học tập theo hình thức trực 

tuyến chiếm tỷ lệ rất cao đến 68%, cũng với kết quả khảo sát của tổ chức này vào tháng 7/2020, 

tỷ lệ không hài lòng giảm một nửa, chiếm khoảng 34%” (Nguồn tổ chức APQN 2020). Số liệu 

trên cho thấy, đào tạo trực tuyến có sự dịch chuyển theo chiều hƣớng tích cực, các tổ chức giáo 

dục đã bắt đầu tập trung nguồn lực để có cải tiến cho chất lƣợng đào tạo tạo trực tuyến đạt hiệu 

quả nhất định. 

Theo xu thế đó, các trƣờng đại học nỗ lực cải thiện nhƣ nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, các hệ 

thống moodle của các trƣờng đƣợc đầu tƣ tối đa, tập huấn cải tiến phƣơng pháp giảng dạy, các 
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tài liệu thƣ viện điện tử đƣợc cập nhật liên tục, để có thể tác động đến ý thức học tập, tạo điều 

kiện cho sinh viên trong quá trình tiếp cận các vấn đề, chủ động tìm tòi kiến thức, tăng sự hứng 

thú say mê khám phá tri thức khoa học,... với mục tiêu đảm bảo chất lƣợng đào tạo trực tuyến. 

Dƣới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt, 

trách nhiệm, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, ngành Giáo dục và đào tạo ở Việt Nam đã có 

nhiều đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; 

thay đổi, điều chỉnh các hoạt động dạy học, tổ chức dạy học trực tuyến góp phần phát triển năng 

lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy-học, thúc đẩy chuyển đổi số trong 

giáo dục và đào tạo; mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để trẻ em, học 

sinh, sinh viên đƣợc học ở mọi nơi, mọi lúc và bảo đảm công tác phòng, chống dịch, thích ứng 

với tình hình của dịch COVID-19; đồng thời thực hiện tốt phƣơng châm “tạm dừng đến trƣờng, 

không dừng học” đáp ứng mục tiêu chƣơng trình, kế hoạch công tác của năm học. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Vai trò của ứng dụng công nghệ trong giáo dục 

Vai trò của việc ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống nói chung và trong lĩnh vực 

giáo dục nói riêng vô cùng to lớn. Vai trò đó đƣợc thể hiện ở những khía cạnh chính sau đây: 

Thứ nhất, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy có vai trò thúc  ẩy giáo dục mở, giúp hoạt 

 ộng giáo dục  ạt hiệu quả cao hơn 

Công nghệ thúc đẩy một nền giáo dục mở, giúp con ngƣời tiếp cận thông tin đa chiều, rút 

ngắn khoảng cách, thu hẹp mọi không gian, tiết kiệm tối ƣu về thời gian. Từ đó con ngƣời phát 

triển nhanh hơn về kiến thức, nhận thức và tƣ duy. Chƣơng trình giáo dục mở giúp con ngƣời 

trao đổi và tìm kiếm kiến thức một cách hiệu quả. Học và dạy hiện đại yêu cầu cần phải tiếp cận 

một vấn đề từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, dƣới nhiều góc nhìn khác nhau, qua đó ngƣời 

đọc có đƣợc cái nhìn phổ quát, có cơ hội đào sâu kiến thức, tìm ra đƣợc bản chất cốt yếu, nguyên 

nhân sâu xa của vấn đề, góp phần nâng cao kiến thức, thay đổi tƣ duy, điều này gián tiếp giúp 

cho công tác học tập nghiên cứu đạt hiệu quả cao hơn. Đi kèm với giáo dục mở là tài nguyên học 

liệu mở, giúp ngƣời học, ngƣời dạy kết nối với kiến thức hiệu quả dù họ ở đâu và trong khoảng 

thời gian nào. Tài nguyên học liệu mở là một xu hƣớng phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện 

đại. 

Thứ hai, người dạy và học dễ dàng thu thập, t ng hợp,  ưu trữ  ược  ượng kiến thức phong 

phú  a  ạng và  ược cập nhật thường xuyên  

Với giáo dục truyền thống, sinh viên tiếp nhận kiến thức chủ yếu từ sách vở, giáo trình và 

ngồi nghe giáo viên giảng trên lớp thì hiện nay, nguồn kiến thức đa dạng này đƣợc cung cấp trực 

tuyến qua kết nối internet, chúng ta có thể tìm thấy hàng nghìn hàng triệu kết quả tra cứu sau một 

cú click chuột. Công nghệ giúp truy cập tức thời tới các nguồn tri thức, từ kiến thức phổ thông 

tới tri thức học thuật đều có thể dễ dàng tìm kiếm và áp dụng trong các quy trình giảng dạy thông 

qua các hệ thống tra cứu của thƣ viện, các máy tìm kiếm (search engines) nhƣ Google Search, 

Google Scholars, Google Books, các cơ sở dữ liệu học thuật nhƣ Scopus, các mạng xã hội học 

thuật nhƣ Academia, Resarch Gates,... Trong giáo dục hiện đại, ngƣời dạy là ngƣời truyền thụ 

kiến thức cơ bản, cốt lõi, đóng vai trò là ngƣời hƣớng dẫn ngƣời học cách thức khai thác thông 

tin dồi dào, đa chiều từ Internet. Điều này đóng một vai trò to lớn trong quá trình đổi mới giáo 
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dục giúp cá nhân hóa học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần học tập chủ động, học tập đi đôi với 

thực tiễn, nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo của mình. 

Thứ ba là mang lại sự tiện lợi bởi không gian và thời gian học tập nghiên cứu  inh  ộng 

Ngƣời học có thể tự học ở mọi lúc (bất kể thời gian nào đƣợc cho là phù hợp với từng cá 

nhân), mọi nơi (bất kể nơi nào miễn có kết nối internet với chƣơng trình trực tuyến, hoặc có thể 

lƣu lại để học trên máy tính, điện thoại (khi không có kết nối internet). Ứng dụng công nghệ cho 

phép tất cả mọi ngƣời có thể tham gia thảo luận một vấn đề nào đó (hội thảo, hội nghị, họp,…) 

mà không cần phải tập trung tại một địa điểm, không phải ở cùng 1 quốc gia,  qua đó góp phần 

tạo ra một xã hội học tập rộng lớn mà ở đó, ngƣời học có thể chủ động học tập, trao đổi kiến 

thức, trau dồi kinh nghiệm suốt đời. 

Thứ tư  à vai trò trong việc thúc  ẩy phát triển năng  ực cá nhân  

Với sự thuận tiện cho việc học ở mọi lúc mọi nơi, ứng dụng công nghệ sẽ tạo cơ hội cho 

ngƣời học có thể lựa chọn những vấn đề mà mình ƣa thích, phù hợp với năng khiếu, sở thích, từ 

đó phát triển theo thế mạnh của từng ngƣời. Chính điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của các tài 

năng. Chƣơng trình học s n có, học liệu mở phong phú khiến cho việc tra cứu dễ dàng sẽ gián 

tiếp thúc đẩy các cá nhân chủ động trang bị thêm nhiều những kiến thức mới, lấp đầy những lỗ 

hổng, kích thích tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Bên cạnh đó, với công nghệ phù hợp, hấp dẫn 

nên dễ dàng gắn kết ngƣời học. Các thiết bị nhƣ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh 

có kết nối Internet đều là những công cụ mà ngƣời học có thể sử dụng ở nhà hay bất cứ đâu ngay 

cả trên đƣờng di chuyển. Do đó, ngƣời học sẽ thoải mái và tích cực hơn khi dùng các công cụ 

này để kết nối với bạn học, thầy cô và với nhà trƣờng. Sử dụng công nghệ trong lớp học giúp 

ngƣời học dễ dàng biểu thị mối quan tâm, sự chú ý, những mong đợi và thái độ tích cực với việc 

học, qua đó nâng cao chất lƣợng dạy và học. 

Thứ năm,   p ứng  ược nhu cầu ngày càng cao về chất  ượng nguồn nhân lực, thích ứng 

nhanh v i công việc trong tương  ai  

Xu hƣớng giáo dục và đào tạo ngày nay là đào tạo đi đôi với sử dụng, dạy nghề đi đối với 

hƣớng nghiệp ngày càng trở nên phổ biến đối với các trƣờng đại học ở trên thế giới nói chung và 

Việt Nam nói riêng. Việc ngƣời học đƣợc tiếp cận những ứng dụng công nghệ ngay từ khi còn 

ngồi trên ghế nhà trƣờng sẽ giúp rèn luyện những kỹ năng thực hành, làm việc trong môi trƣờng 

công nghệ, khi ra trƣờng sẽ sớm hòa nhập với môi trƣờng làm việc mới đòi hỏi những kỹ năng 

cũng nhƣ hiểu biết nhất định về công nghệ. 

2.2. Một số hình thức ứng dụng công nghệ trong dạy học 

Chỉ nói riêng đến lĩnh vực giáo dục đại học, trong thời đại công nghệ số với sự bùng nổ 

của internet, việc ngƣời học sở hữu những chiếc máy tính hay điện thoại thông minh có kết nối 

internet ngày càng trở nên phổ biến. Điều này ảnh hƣởng trực tiếp đến phƣơng pháp dạy và học, 

đã làm thay đổi hoàn toàn phƣơng thức giáo dục truyền thống, vƣơn tới một không gian giáo dục 

chủ động và toàn cầu. Những nền tảng số cho giáo dục ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi ở hầu 

hết các trƣờng đại học trong nƣớc. 

E-learning là một hình thức giáo dục, học tập dựa trên sự kết nối của internet. Giảng viên 

và học viên đều có thể tham gia vào lớp học đƣợc mở trên hệ thống thông qua máy tính máy tính 

bảng hay điện thoại thông minh có kết nối internet. Khi đăng nhập vào hệ thống, không gian 
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đƣợc tổ chức nhƣ một lớp học, giảng viên có thể trực tiếp giảng dạy cho ngƣời học hoặc giao bài 

tập, lƣu trữ bài giảng, tài liệu học tập dƣới nhiều định dạng khác nhau nhƣ Word, PDF, Video,… 

Học viên có thể theo dõi bài giảng trực tuyến hoặc có thể học tập bất cứ lúc nào, nộp bài tập cho 

giáo viên, thảo luận trong forum, thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, đúng sai,… Cụ 

thể E-learning có những công cụ hỗ trợ giảng dạy nhƣ: Sử dụng công cụ soạn bài điện tử; Công 

cụ mô phỏng; Công cụ tạo bài kiểm tra; Công cụ tạo bài trình bày có multimedia; Công cụ 

seminar điện tử,… 

Ngoài ra còn có một số các ứng dụng phần mềm nhƣ Camtasia Studio. Những phần mềm 

này cho phép chúng ta dễ dàng tạo các video hƣớng dẫn, giải thích, các khóa học trực tuyến với 

khả năng của chƣơng trình là không giới hạn. Kết nối với ngƣời học thông qua các phim ghi hình 

màn hình, âm thanh, tƣờng thuật giọng nói, PowerPoint, các video hình trong hình và webcam. 

Các công cụ chủ yếu nhƣ: Ghi hình lại mọi thứ; Thiết lập các tùy biến; Thêm một số hiệu ứng; 

Ghi hình trong hình; Hiệu chỉnh lại đoạn phim ghi đƣợc; Xuất phim ra một định dạng theo yêu 

cầu; Chia sẻ và trình chiếu giáo án điện tử. Microsoft Teams, Zoom, Meet là những ứng dụng 

đƣợc nhiều trƣờng đại học sử dụng để thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời kỳ Covid bởi 

giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tích hợp nhiều tính năng phục vụ cho các hoạt động liên quan 

đến công tác giảng dạy một cách đầy đủ nhất có thể. Ngƣời học sử dụng tích hợp công nghệ 

trong thời đại số trong việc học có thể coi là ngƣời học số, ngƣời giảng dạy là ngƣời dạy số và 

môi trƣờng học tập giảng dạy là một môi trƣờng số. 

2.3. Những bất cập trong việc ứng dụng công nghệ trong dạy học 

Việc áp dụng đại trà hình thức giảng dạy trực tuyến ở Việt Nam trong thời gian giãn cách 

xã hội gần đây cũng bộc lộ những bất cập. 

Dễ thấy nhất là nhu cầu trang thiết bị cho cả giảng viên và học viên. Đặc biệt, với bậc học 

phổ thông, không phải thầy/cô và học sinh nào cũng có thể dễ dàng giải quyết vấn đề trang thiết 

bị. Tình trạng này bộc lộ rõ nhất với những trƣờng học và gia đình ở các khu vực khó khăn, còn 

thiếu thốn về thiết bị, và không phải gia đình nào cũng có ngƣời thành thạo công nghệ. 

Giảng dạy online khiến ngƣời học, vốn cách xa nhau, phải tập trung vào màn hình của 

giảng viên. Những khó khăn do tƣơng tác gián tiếp dễ khiến buổi dạy học chuyển thành quá trình 

tƣơng tác một chiều nhàm chán giữa cá nhân giảng viên với những ngƣời còn lại. 

Trải nghiệm thực tế cho thấy, những yếu kém phổ biến của học sinh và sinh viên Việt Nam 

về tƣ duy và kỹ năng phản biện, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến... cũng bộc lộ rõ hơn với giảng 

dạy online. Do không phải trực tiếp chịu áp lực từ giảng viên và bạn học, ngƣời học sẽ có thiên 

hƣớng giữ im lặng, và chỉ lên tiếng khi nào bị buộc phải nêu ý kiến. Tiến trình này có thể gây tốn 

thời gian và làm giảm không khí tích cực của các buổi học. 

Giảng dạy online cũng khiến các giảng viên gặp khó khăn khi muốn áp dụng các liệu pháp 

tâm lý để tạo cảm xúc, truyền cảm hứng, và sự hƣng phấn với bài học. Bởi lẽ, những kỹ năng 

tâm lý này vốn đòi hỏi sự tƣơng tác trực tiếp và tập trung đông ngƣời. Còn khi bài giảng đƣợc 

truyền đạt gián tiếp với những cá nhân bị tách rời nhau thì hậu quả thƣờng thấy là ngƣời giảng 

cứ nói nhƣng họ sẽ không dám chắc ngƣời học có đang online để nghe hay không, cảm xúc và 

thái độ của họ thế nào để mà điều chỉnh. 
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Sự không tập trung tại không gian lớp học, sự tách rời giữa giảng viên và học viên, sự phân 

tán ngƣời học cũng tạo thuận lợi cho thói tật xấu nảy sinh. Chỉ cần sự đồng thuận với ngƣời học, 

giảng viên có thể cắt bớt giờ giảng và giảm thiểu những hoạt động đào tạo mà đáng ra họ phải 

thực hiện. Thực tế, sự cách trở và phân tán khiến những giảng viên tích cực nhất cũng đành bất 

lực, rất khó thực hiện những hoạt động đào tạo mà họ muốn. 

2.4. Một số biện p  p ứn  dụn  côn  n  ệ tron  dạy  ọc  iệu quả 

2.4.1. Về phía nhà     ng 

Nhà trƣờng cần đầu tƣ trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, thiết bị đƣờng truyền đảm bảo hệ thống 

mạng tốt nhất cho ngƣời học, tránh truy cập vào các hệ thống moodle làm bài tập bị lỗi hoặc 

nghẽn mạng. 

Cần có chính sách đãi ngộ phù hợp cho các giảng viên giảng dạy thiết kế bài học trên hệ 

thống moodle, vì giảng viên mất rất nhiều thời gian và công sức để vừa giảng, vừa hoàn thiện bài 

giảng. 

Xây dựng cuộc thi bài giảng hay, ấn tƣợng để khích lệ giảng viên, tạo sự hấp dẫn, phát huy 

phƣơng pháp dạy học tối ƣu, thi đua khích lệ lẫn nhau, ví dụ nhƣ: cuộc thi bài giảng hay, bài 

giảng sống động, thi đua dạy tốt,… 

Tiếp tục bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ dạy học trực tuyến, mời chuyên gia trao đổi 

chia sẻ, tập huấn nâng cao sử dụng các phƣơng tiện nền tảng trực tuyến đảm bảo sử dụng công 

cụ thuần thục. 

Tổ chức lớp học đảm bảo sĩ số vừa phải, 1 lớp học khoảng 50 - 70 sinh viên, vì giảng viên 

cần tƣơng tác, trao đổi. Số lƣợng sinh viên ít sẽ giúp giảng viên dễ quản lý và có sự chuẩn bị 

tƣơng tác tốt hơn. 

Xây dựng đội hỗ trợ kỹ thuật thƣờng trực để giúp giảng viên, sinh viên giải quyết tất cả 

những vƣớng mắc kỹ thuật xảy ra trong quá trình học. Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động 

giảng dạy online, phát hiện sự cố để có sự can thiệp kịp thời. 

2.4.2. Về phía gi ng viên 

Giảng viên cần chỉn chu về hình ảnh khi lên l p online 

Đây là điều kiện tiên quyết đầu tiên bởi chính sự chỉn chu về tác phong, giao diện, không 

gian khi giảng dạy trực tuyến của giảng viên là một trong những thƣớc đo thể hiện tinh thần 

nghiêm túc, tâm huyết với giờ giảng, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng của mình với sinh 

viên. Việc các thầy cô chú ý hơn hình ảnh của mình trƣớc sinh viên, vừa tạo tính hấp dẫn của giờ 

học và cũng là tạo hình ảnh đẹp của thầy cô trong mắt sinh viên. 

Ghi lại bài giảng trong quá trình dạy online 

Điều này thực sự hữu ích và có tác dụng trong việc nâng cao chất lƣợng bài giảng của 

giảng viên cũng nhƣ hiệu quả học tập thực tế của sinh viên. Với việc ghi lại bài giảng, giảng viên 

có thể xem lại bài giảng của mình từ đó rút kinh nghiệm cho những giờ lên lớp tiếp theo. Ngƣời 

học có thể dễ dàng xem lại nội dung bài giảng bất kỳ khi nào, bao nhiêu lần tùy thích mà không 

phải quá lo lắng về chất lƣợng đƣờng truyền, tình trạng sức khỏe tại buổi học ngày hôm đó. 
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Đảm bảo hạ tầng và kiểm tra các nội dung bài giảng trư c mỗi bu i dạy 

Giảng viên và sinh viên cần kiểm tra chất lƣợng đƣờng truyền, đảm bảo hạ tầng giảng dạy 

trƣớc khi bắt đầu buổi học. 

Bên cạnh đó, giảng viên phải đảm bảo kiểm tra đầy đủ các nội dung bài giảng trên cả máy 

tính và điện thoại thông minh trƣớc khi tổ chức lớp học trực tuyến. 

Tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên hiện có và đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên giảng 

dạy có quyền truy cập mở 

Bên cạnh việc chuẩn bị tài liệu và bài giảng của mình, giảng viên cũng có thể sử dụng các 

nguồn tài nguyên có s n. Chẳng hạn nhƣ chọn lựa các video hay có liên quan về chủ đề đang 

giảng dạy đƣợc phát triển trƣớc, có s n trên mạng và cung cấp cho ngƣời học các liên kết có thể 

truy cập vào. Sử dụng các nguồn tài nguyên mở giúp hạn chế các vấn đề về quyền truy cập cho 

ngƣời học. Nếu không thể truy cập bất kỳ tài nguyên nào trong số các tài nguyên đƣợc đề xuất, 

thầy cô sẽ nhận đƣợc một hộp thƣ/thoại đến chứa đầy thắc mắc của ngƣời học và cuối cùng lãng 

phí thời gian để khắc phục những sự cố này. Dành thêm vài phút cẩn thận tìm kiếm các nguồn tài 

liệu có thể truy cập miễn phí sẽ giúp thầy cô và sinh viên giải quyết đƣợc những rắc rối này. 

Sử dụng công cụ tự  ộng  iểm  anh  ể   nh gi  sự chuyên cần của sinh viên 

Thực tế cho thấy, nếu ngay từ đầu giảng viên thông báo với sinh viên điểm chuyên cần sẽ 

chiếm tỷ lệ 10% trong điểm đánh giá học phần để nâng cao ý thức kỷ luật và đúng giờ của sinh 

viên. Tuy nhiên, không phải buổi học nào thầy cô cũng có thời gian để kiểm tra tất cả, đặc biệt là 

các lớp học có sĩ số đông. Vì vậy việc sử dụng các công cụ tự động kiểm tra và chấm điểm trên 

hệ thống quản lý học tập của nền tảng phần mềm đang sử dụng là rất hiệu quả và tiện ích. 

2.4.3. Về phía sinh viên 

Sinh viên cần không ngừng nâng cao nhận thức học tập trực tuyến bằng cách chủ động, 

tích cực xem trƣớc các nội dung học tập, hiểu rõ bản chất của lớp học đảo ngƣợc để có kế hoạch 

học tập phù hợp. 

Phản hồi là yếu tố cần thiết trong học tập online, vì vậy, sinh viên luôn cần s n sàng hợp 

tác, phát biểu trao đổi bài học với giảng viên, nâng cao ý thức trong học tập. Khi chƣa hiểu bài 

và cần sự giúp đỡ, sinh viên nên mạnh dạn trao đổi và nhờ sự hỗ trợ từ quý thầy cô, bạn bè, hoặc 

từ các phòng, khoa, ban trong nhà trƣờng. 

Sinh viên cần tuân thủ theo các yêu cầu của giảng viên về bài tập, thảo luận, làm việc 

nhóm. Bên cạnh đó, cần rèn luyện tƣ duy phản biện, sắp xếp thời gian hợp lý, khi vắng buổi học, 

cần thể hiện trách nhiệm xin phép và xem lại các bài giảng trƣớc đó, hoặc có thể xem lại nội 

dung trên trang học trực tuyến. 

3. KẾT LUẬN 

Trong thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã gây ra tác động rất lớn đối với giáo dục Đại 

học bởi quá trình chuyển đổi gần nhƣ hoàn toàn từ hình thức đào tạo trực tiếp sang trực tuyến. 

Đây đƣợc xem là biện pháp kịp thời ứng phó và khắc phục những gián đoạn cho ngành giáo dục 

trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhƣ hiện nay. Có thể thấy việc ứng dụng 

công nghệ vào giảng dạy là một xu thế tất yếu, có vai trò quan trọng và sẽ đem lại lợi ích nhất 
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định cho các cá nhân, tập thể và cho toàn xã hội, điều này đồng nghĩa với việc phải tính đến các 

giải pháp và kế hoạch dài hạn nhƣng vẫn phải đảm bảo chất lƣợng và hiệu quả dạy học. 
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ỨNG DỤNG OFFICE 365 HIỆU QUẢ  

TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

TS. Lê Anh Nhật 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt 

E-Learning đã ra đời và phát triển vƣợt bậc cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, 

đặc biệt đƣợc ứng dụng mạnh mẽ trong ngành giáo dục. Cùng với sự phát triển đó, Trƣờng 

Đại học Tân Trào cũng không đứng ngoài lề mà tích cực nghiên cứu, phát triển và ứng 

dụng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hệ thống E-Learning của nhà trƣờng đã 

phát huy tác dụng lớn trong quá trình bùng phát dịch Covid-19 trong hai năm vừa qua. Hơn 

nữa, việc kết hợp với ứng dụng trực tuyến Office 365 A1 miễn phí của hãng Microsoft 

giúp tăng hiệu quả trong việc giảng dạy trực tuyến. Trƣờng Đại học Tân Trào nghiên cứu, 

phổ biến, tập huấn và áp dụng bộ ứng dụng trực tuyến Office 365 cho toàn bộ giảng viên 

và ngƣời học. Để giảng dạy trực tuyến là một phần trong đào tạo theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Nhà trƣờng đã đƣa ra các quy định, chế tài để làm hành lang pháp lý. 

Từ đó nghiên cứu các quy trình hoạt động giảng dạy trực tuyến sao cho hoạt động là tối ƣu 

nhất. Do đó, giảng viên trong trƣờng đã ứng dụng khéo léo, nhuần nhuyễn và vận dụng tối 

đa các gói ứng dụng có trong bộ Office 365.  

Từ khóa:  

Office 365, Teams, Tân Trào, trực tuyến, online, đại học, quy trình, giảng viên, sinh viên, 

ngƣời học. 

1. GIỚI THIỆU 

Từ các phiên bản Microsoft truyền thống, công ty Microsoft đã cải biên và nâng cấp lên 

Office 365 và ra mắt vào tháng 10 năm 2010, nhằm thực hiện các công việc văn phòng trên 

không gian trực tuyến. Đây là một dịch vụ đƣợc xây dựng từ công nghệ điện toán đám mây. 

Cũng nhƣ những phiên bản trƣớc đó, Office 365 cho phép ngƣời dùng sử dụng các dịch vụ tiện 

ích dựa trên nền tảng Microsoft. 

Office 365 giúp tăng năng suất làm việc, ngƣời dùng có thể làm việc ở bất cứ đâu và khi 

nào. Với các ứng dụng đa dạng, Office 365 rất đơn giản để cài đặt và sử dụng trên các thiết bị 

cầm tay nhƣ: điện thoại, máy tính bảng, máy tính sách tay, … hay máy tính để bàn. Các thiết bị 

chỉ cần có trình duyệt web nhƣ Chrome, Firefox, Cốc cốc, Safari … là có thể làm việc đƣợc. Các 

dữ liệu làm việc trên các thiết bị có chung tài khoản sẽ đƣợc đồng bộ hóa theo thời gian thực 

(Viettel IDC, 2019). 

Tại Việt Nam, Microsoft đã đồng hành cùng giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Khoa học Công Nghệ, Đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ … thông qua nhiều ứng 

dụng, đặc biệt Microsoft Việt Nam cung cấp tài khoản Office 365 A1 trực tuyến miễn phí cho 

toàn bộ học sinh, sinh viên (gọi chung là ngƣời học) và giáo viên trên toàn lãnh thổ Việt Nam, từ 

giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học để triển khai việc dạy và học trực tuyến từ xa. Nhờ đó, 
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đã có rất nhiều trƣờng đại học, học viện đã tiếp cận và sử dụng sản phẩn Office 365 A1 của 

Microsoft Việt Nam gồm nhiều ứng dụng nhƣ: soạn thảo - Word, bảng tính - Excel, trình chiếu - 

PowerPoint, thƣ điện tử - Outlook, ghi chú - OneNote, lƣu trữ trực tuyến lên đến 1 TB - 

OneDrive, họp/dạy trực tuyến - Microsoft Teams … Các trƣờng đạo học sử dụng Office 365 để 

quản lý và giảng dạy trực tuyến nổi bật nhƣ: Học viện chính trị Hồ Chí Minh khu vực I sử dụng 

Office 365 để đào tạo cho các lớp học từ xa trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát; 

Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân đã nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập và cộng tác trong môi 

trƣờng E-Learning bằng cách sử dụng Office 365 (Cao Thị Thu Hƣơng, 2017); Trƣờng Đại học 

Công nghiệp Hồ Chí Minh; Đại Học Y Dƣợc Thành Phố Hồ Chí Minh; Trƣờng Đại Học Khoa 

Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trƣờng Đại học 

Tài nguyên và môi trƣờng Hà Nội; Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng (Quang Huyến Sơn, 

2020); Đại học Cân Thơ, … 

Trƣờng Đại học Tân Trào (ĐHTTr) đã liên hệ Microsoft và đăng ký sử dụng thành công 

gói Office 365 A1 miễn phí dành cho giáo dục từ tháng 6 năm 2021 với tên miền tqu.edu.vn. 

Nhà trƣờng đã cung cấp tài khoản cho toàn bộ giảng viên và ngƣời học; đã tiến hành tập huấn 

cho toàn bộ giảng viên. Sau đó Nhà trƣờng đã đƣa gói Office 365 A1 vào sử dụng. Đặc biệt 

trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, ứng dụng dạy học trực tuyến Microsoft Teams (MS 

Teams) trong gói Office 365 A1 đã phát huy mặt tích cực của nó. Trong quá trình sử dụng, phản 

hồi và rút kinh nghiệm, chúng tôi đã đƣa ra một số các quy trình và các bƣớc hƣớng dẫn sử dụng 

nhằm khai thác gói Office 365 A1 một cách hiệu quả nhất. 

2. Hiện trạn  ứn  dụn  côn  n  ệ tron  đào tạo E-Learning  

E-Learning đã ra đời và phát triển vƣợt bậc cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, 

đặc biệt là công nghệ thông tin. Trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, E-Learning là giải 

pháp cho các trƣờng học để cung cấp cho ngƣời học cơ hội học tập từ xa, thƣờng xuyên, liên tục, 

suốt đời và học bất cứ ở đâu vào thời gian nào. Trên thế giới, sự khởi đầu và phát triển mạnh mẽ 

của E-Learning tại các nƣớc phát triển nhƣ Hợp chủng quốc Hoa kỳ, Canada, Vƣơng quốc Anh, 

Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, … 

E-Learning vào Việt Nam từ những năm 2000 từ các chƣơng trình đào tạo từ xa và Trƣờng 

Đại học Mở Hà Nội là đơn vị đi tiên phong. Với những ƣu điểm vƣợt bậc và hiệu quả, nhiều 

trƣờng đại học đã bắt đầu ra mắt các chƣơng trình đào tạo từ xa và giảng dạy trực tuyến, điển 

hình nhƣ Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân, Đại 

học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, … Hàng năm, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo luôn phát động cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử nhằm mục đích xây dựng kho 

học liệu số ngành Giáo dục có chất lƣợng; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học; đồng thời, tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà giáo 

trong đổi mới nội dung và đổi mới phƣơng pháp dạy học (Trung tâm Truyền thông Giáo dục, 

2021).  

Trong thời gian qua, Trƣờng ĐHTTr đã có một hệ thống E-Learning - dạy học trực tuyến 

tại địa chỉ https://elearningdhtt.edu.vn. Nhà trƣờng cũng ban hành Quy định về đào tạo trực 

tuyến, Quy định sử dụng hệ thống E-Learning và Hƣớng dẫn giảng viên, ngƣời học sử dụng hệ 

thống E-Learning này (Trƣờng Đại học Tân Trào, 22/02/2021). Trên hệ thống E-Learning này, 

https://elearningdhtt.edu.vn/
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mỗi giảng viên và ngƣời học đƣợc cung cấp một tài khoản miễn phí để đăng nhập. Trong đó, 

công việc của giảng viên phải làm là:  

(1) Tải lên giáo trình, tài liệu tham khảo và bài giảng;  

(2) Tải lên đề kiểm tra (giữa kỳ), đề thi kết thúc học phần;  

(3) Tải lên kết quả học tập của học phần;  

(4) Giải đáp/trao đổi với ngƣời học.  

Còn ngƣời học cần thực hiện các công việc sau:  

(1) Tải về tài liệu, giáo trình, bài tập và bài giảng để đọc và thực hiện trƣớc khi nghe giảng;  

(2) Chụp ảnh, tạo tệp pdf của bài tập về nhà (nếu có), bài kiểm tra (giữa kỳ) hoặc bài thi 

học phần và tải lên hệ thống E-Learning;  

(3) Xem điểm học phần;  

(4) Trao đổi với giảng viên và học viên.  

Trong thời gian sử dụng, hệ thống E-Learning đã thể hiện rõ ƣu điểm nhƣ:  

(1) Giao diện đơn giản dễ sử dụng, tƣơng đối đầy đủ các hạng mục, phù hợp cho cả nhà 

trƣờng, giảng viên và ngƣời học;  

(2) Đáp ứng nhu cầu tối thiểu khi nhà trƣờng cần chuyển đào tạo trực tiếp sang đào tạo trực 

tuyến.  

Tuy nhiên, theo nhu cầu phát sinh, hệ thống cũng nảy sinh một số nhƣợc điểm nhƣ sau:  

(1) Hệ thống chỉ hỗ trợ việc tải lên tài liệu, bài tập, đề thi … để ngƣời học tự giác học và 

làm bài theo yêu cầu;  

(2) Không giúp giảng viên quản lý đƣợc ngƣời học có học và làm bài tập (hay chép bài) 

không;  

(3) Hệ thống E-Learning không hỗ trợ học trực tuyến trên hệ thống;  

(4) Hệ thống không tổ chức thi trắc nghiệm đƣợc;  

(5) Hệ thống chƣa có tính kế thừa đối với một học phần dạy ở nhiều lớp thì phải tải lên 

nhiều lần. 

Do hệ thống E-Learning chƣa thể trực tiếp dạy trực tuyến trên đó, nên giảng viên hoàn toàn 

chủ động sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến. Theo thống kê, đa phần giảng viên sử dụng 

ứng dụng Zoom (bị giới hạn 40 phút) hoặc Google Meet để giảng dạy. Điều này có ƣu điểm sau: 

(1) Giảng viên chủ động học tập, ứng dụng và sử dụng công nghệ trong giảng dạy; 

(2) Nhà trƣờng không cần tập huấn giảng viên; 

(3) Giảng viên thành thạo với ứng dụng mà mình sử dụng để giảng dạy; 

(4) Ngƣời học dễ dàng sử dụng các ứng dụng để học trực tuyến. 

Tuy nhiên, trong công tác quản lý sẽ tồn tại một số vấn đề sau: 

(1) Chƣa thống nhất trong Nhà trƣờng việc áp dụng một ứng dụng giảng dạy trực tuyến; 
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(2) Khó quản lý và theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên và học tập của ngƣời học. 

Hơn nữa, có một số khó khăn đối với giảng viên khi sử dụng những ứng dụng trên, ví dụ 

nhƣ: ứng dụng Zoom luôn bị giới hạn trong 40 phút nếu không không mua tài khoản của công ty. 

Mặt khác, vấn đề lƣu giữ video giảng dạy rất khóa khăn khi yêu cầu và tải về; ứng dụng Google 

Meet không bị giới hạn về mặt thời gian nhƣng lại không thể lƣu video giảng dạy đối với tài 

khoản Gmail bình thƣờng, chỉ khi có tài khoản có đuôi @*.edu.vn thì không bị giới hạn này. 

3. CÁC ỨNG DỤNG CỦA OFFICE 365 A1 TRONG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 

Với một tài khoản Office 365 A1, ngƣời sử dụng đƣợc cung cấp một bộ phận các ứng dụng 

hoạt động trực tuyến thời gian thực nhƣ: nhận/gửi thƣ điện tử Outlook, soạn thảo Word, bảng 

tính Excel, trình chiếu PowerPoint, Form, Teams, OneDrive … Trong quá trình sử dụng và khai 

thác, chúng tôi thấy các ứng dụng thƣờng dùng nhất trong quá trình giảng dạy trực tuyến là: 

Thứ nhất, ứng dụng MS Teams cung cấp hội họp/giảng dạy trực tuyến, trao đổi tin nhắn, 

hình ảnh và tệp tin, làm việc nhóm … phục vụ rất hữu ích cho giảng viên giảng dạy trực tuyến. 

Trong ứng dụng này, giảng viên có thể lên lịch cuộc họp; tải lên tài liệu, giáo trình và bài giảng; 

có thể kế thừa khi giảng dạy cùng học phần nhƣng ở lớp khác; chia nhóm ngƣời học trong làm 

việc nhóm mà giảng viên vẫn giám sát đƣợc; tạo bài tập, bài kiểm tra, bài trắc nghiệm (qua 

Form) gửi cho ngƣời học; chấm điểm bài tập, bài kiểm tra tự luận … 

Thứ hai, ứng dụng PowerPoint để tạo chƣơng trình trình chiếu, nó sử dụng các slide để 

truyền tải thông tin. Nó cho phép ngƣời dùng tạo ra các slide phục vụ thuyết trình cũng nhƣ 

giảng dạy một cách sinh động và trực quan. 

Thứ ba, ứng dụng Form giúp ngƣời nhanh chóng và dễ dàng tạo các bài kiểm tra, khảo sát, 

bảng câu hỏi.  

Thứ tư, dịch vụ lƣu trữ dữ liệu đám mây OneDrive có dung lƣợng miễn phí lên đến 1 TB, 

thích hợp dùng để chứa tài liệu, hình ảnh, giáo trình và bài giảng; tạo thƣ viện dùng chung cho 

làm việc nhóm, mỗi học phần hay cho trƣờng học; dễ dàng chia sẻ hoặc làm việc với nhiều 

ngƣời, lƣu trữ thời gian thực. Hơn nữa, khi tiến hành ghi video khi giảng dạy/hội thảo trực tuyến, 

tệp video sẽ tự động đƣợc lƣu giữ trong này. 

4. Giải p  p, quy trìn  nân  c o  iệu quả  iản  dạy trực tuyến  

Trong phần 2, chúng ta đã đề cập đến một số ƣu nhƣợc điểm khi sử dụng hệ thống E-

Learning và đánh giá các ứng dụng Zoom và Google trong giảng dạy trực tuyến. Để khắc phục 

một số nhƣợc điểm trong giảng dạy trực tuyến, Trƣờng Đại học Tân Trào đã sử dụng ứng dụng 

Office 365 A1 để giảng dạy trực tuyến trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 vừa qua. Quá 

trình thực hiện ứng dụng Office 365 đƣợc thể hiện qua mô hình trong Hình 1.  
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Hình 1. Mô hình giảng dạy thông qua hệ thống Office 365 

Để sử dụng hiệu quả ứng dụng Office 365 trong giảng dạy trực tuyến, Trƣờng Đại học Tân 

Trào đã làm những việc sau: 

Thứ nhất, Nhà trƣờng đã xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế đào tạo trực tuyến; 

ban hành Quy định về đào tạo trực tuyến, trong đó quy định rõ thời lƣợng, quản lý, cách tổ chức 

và cách thức kiểm tra và đánh giá trong đào tạo trực tuyến (Trƣờng Đại học Tân Trào, 

22/02/2021). Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ quyền và trách nhiệm của giảng viên và ngƣời học 

trong quá trình diễn ra buổi học trực tuyến. Nhà trƣờng đã tạo điều kiện cho giảng viên phát huy 

vai trò giảng dạy trên môi trƣờng trực tuyến. Tạo cơ chế thúc đẩy và kiểm soát các hoạt động 

tƣơng tác giữa giảng viên với ngƣời học nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học. Giảng viên chịu 

trách nhiệm về chuyên môn của khóa học.  

Hai là, nghiên cứu, xây dựng các quy trình một buổi giảng dạy, kiểm tra … trực tuyến nhằm 

tối ƣu hoá các bƣớc làm việc của cán bộ quản lý, giảng viên và ngƣời học. Từ đó, cải tiến dần các 

bƣớc giảng dạy trực tuyến cho phù hợp với công nghệ sử dụng. Ngoài ra, chỉ rõ công việc phải làm 

ở mỗi vị trí, giúp cán bộ, giảng viên không bị bỡ ngỡ khi thực hiện nhiệm vụ khi thay thế.   Điển 

hình nhƣ Quy trình cho một buổi giảng dạy trực tuyến trên MS Teams thể hiện ở Hình 2.  

Trong Hình 2, quy định một số công việc hay trách nhiệm của mỗi đối tƣợng. Cụ thể, công 

việc của Giảng viên trƣớc khi giảng trực tuyến là:  

(1) Sử dụng Form để giao bài tập tự học cho ngƣời học để ngƣời học đọc trƣớc bài học, trả 

lời và nêu câu hỏi cần trao đổi (nếu cần); 

(2) Lên lịch giảng dạy trực tuyến trƣớc giờ học ít nhất 2h theo thời khóa biểu. 

Trong quá trình giảng dạy, công việc giảng viên cần phải làm là: 

(1) Ghi lại video toàn bộ quá trình giảng dạy; 

(2) Dùng Form để điểm danh ngƣời học (ít nhất 2 lần/2 tiết học), sau đó gửi tệp điểm danh 

đến bộ phận giám sát, thanh tra và giáo viên phụ trách lớp; 

(3) Giám sát ngƣời học (qua camera của sinh viên), giảng dạy theo kế hoạch bài giảng của 

mình; 

Hệ thống  

Office 365 

Ngƣời quản trị hệ thống 

Cán bộ,  

giảng viên 

Công cụ xây dựng nội dung 

bài giảng và các công cụ 

khác 

Ngƣời học 

 

Ngƣời học 

 

Ngƣời học 
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(4) Ghi lại tên ngƣời học tham gia phát biểu để lấy căn cứ cho điểm rèn luyện. 

 

Hình 2. Quy trình cho một bu i giảng dạy trực tuyến trên MS Teams 

Nhiệm vụ của Cán bộ giám sát, thanh tra là: 

(1) Theo dõi, kiểm tra quá trình học của các lớp một cách ngẫu nhiên hoặc theo kế hoạch 

thông qua lịch giảng dạy trên hệ thống; 

(2) Chụp ảnh toàn bộ các thành viên tham gia lớp học và lƣu giữ làm minh chứng; 

(3) Đối chiếu với danh sách lớp và danh sách điểm danh giảng viên cung cấp. 

Nhiệm vụ của ngƣời học trƣớc giờ lên học: Đọc giáo trình, bài học trƣớc và trả lời bài tập 

của giảng viên, nêu câu hỏi cần trao đổi (nếu cần). Trong giờ học trực tuyến, ngƣời học cần thực 

hiện: 

(1) Vào lớp học đúng giờ, trang phục phù hợp; 

(2) Bật camera trong toàn bộ quá trình học tập; 

(3) Chỉ bật micro khi phát biểu, sau đó phải tắt ngay; 

(4) Tham gia hoạt động nhóm, trình bày và phát biểu bài; điểm danh theo quy định. 

Cán bộ Hỗ trợ sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật toàn bộ cán bộ, giảng viên và ngƣời học khi cần 

thiết thông qua điện thoại hoặc tài khoản Zalo (đƣợc cung cấp công khai).  

Thứ ba, hạ tầng công nghệ thông tin đƣợc đầu tƣ tƣơng đối đầy đủ: đƣờng dây mạng 

Internet kéo đến từng phòng học, phòng ký túc xá; hệ thống WiFi phủ sóng khắp toàn trƣờng; hệ 

thống máy chủ phục vụ 24/7. Nhà trƣờng có 4 đƣờng truyền Internet tốc độ cao với dung lƣợng 

Hệ thống  

MS Teams 

Ngƣời học 

Ngƣời học 

 

Ngƣời học 

 

Cán bộ giám sát, 

thanh tra 

Giảng viên 

Bài giảng 

MS Form 
(điểm danh, 

kiểm tra, …) 

Hỗ trợ 

Công cụ khác 
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lớn 200Mb/đƣờng truyền. Hệ thống website của trƣờng tại địa chỉ https://daihoctantrao.edu.vn và 

https://tqu.edu.vn; hệ thống thƣ viện điện tử, hệ thống E-Learning, hệ thống  đăng ký tín chỉ, hệ 

thống quản lý đào tạo, hệ thống đăng ký xét tuyển và nhập học trực tuyến, … 

Thứ tư, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giảng viên. Nhà trƣờng 

thƣờng xuyên đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm sử dụng công nghệ mới; nâng cao về 

phƣơng pháp, kĩ năng, khả năng ứng dụng CNTT vào dạy học, thiết kế bài giảng điện tử; khả 

năng sử dụng các phƣơng tiện dạy học hiện đại, … hƣớng tới giảng viên có năng lực tự học, tự 

nghiên cứu khoa học, tự tìm tòi ứng dụng các công nghệ trong giảng dạy trực tuyến. 

Ngoài những thành tự đạt đƣợc kể trên. Nhà trƣờng cũng cần phải làm một số việc để có 

thể phát triển E-Learning hơn nữa: 

(1) Cần phải xây dựng quy định các tiêu chí đánh giá quá trình giảng dạy trực tuyến để làm 

cơ sở đánh giá và tổng kết;  

(2) Xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch cụ thể nhằm tạo hành lang cho việc thực hiện E-

Learning; hoàn thiện các quy định, quy chế về kiểm định và đảm bảo chất lƣợng đối với hình 

thức đào tạo trực tuyến phù hợp với bối cảnh của Nhà trƣờng; 

(3) Quan tâm đến hạ tầng công nghệ đào tạo trực tuyến đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngƣời 

sử dụng, chú trọng việc nghiên cứu phát triển, cập nhật công nghệ mới vào quá trình đào tạo; 

nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phần cứng, phần mềm để sử dụng hiệu quả, phù hợp hơn 

với yêu cầu phát triển của thời đại; 

(4) Có chính sách và tiêu chuẩn đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lí trong đào tạo 

trực tuyến, từ đó tăng cƣờng bồi dƣỡng đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu phát triển của E-learning. 

5. KẾT LUẬN 

Việc ứng dụng phần mềm trực truyến Office 365 tại Trƣờng Đại học Tân Trào đã đem lại 

hiệu quả đáng kể trong thời gian bùng phát dịch Covid-19. Với những gói ứng dụng trong Office 

365, việc giảng dạy trực tuyến cho ngƣời học không còn khó khăn nữa. Nhà trƣờng đã nghiên 

cứu, triển khai rất kịp thời, đồng thời nghiên cứu những ƣu nhƣợc điểm của mỗi ứng dụng. Từ 

đó đƣa ra các quy trình nhằm tối ƣu hoá các vị trí từ thanh tra, giám sát, giảng viên và ngƣời học 

cần phải làm gì. Tuy vậy, trong quá trình làm việc thực tế, nhiều vấn đề đã phát sinh, nhƣng 

chúng tôi đã đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao và hƣớng tới một môi trƣờng E-learning 

hoàn thiện hơn.  
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ỨNG DỤNG MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP (EDMODO)  

TRONG GIẢNG DẠY Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG  

NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO VÀ THÍCH ỨNG  

VỚI ĐIỀU KIỆN BÌNH THƢỜNG MỚI 

Nguyễn Thị Hồng Chuyên 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt:  

Bài viết dựa trên các lí thuyết và kết quả việc ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo trên 

thế giới và ở Việt Nam để đánh giá các thuận lợi, khó khăn trong quá trình ứng dụng; từ 

đó, bài viết đề xuất một số giải pháp để việc ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào 

trong giảng dạy ở các trƣờng đại học địa phƣơng điều kiện bình thƣờng mới. 

Từ khóa:  

Mạng xã hội học tập, giảng dạy, trƣờng đại học địa phƣơng, chất lƣợng đào tạo, điều kiện 

bình thƣờng mới 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra sâu rộng và thực hiện triệt để Nghị 

quyết 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế” [2], ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang có những bƣớc chuyển mình sâu sắc 

trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc áp dụng ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong giáo dục đã 

khẳng định vai trò là công cụ then chốt giúp cho Ngành Giáo dục đổi mới sâu sắc và toàn diện. 

Sự bùng nổ và phát triển của công nghệ giáo dục đã thúc đẩy nền giáo dục chuyển đổi sâu 

sắc, tạo ra phƣơng pháp giáo dục phi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu đƣợc học tập, đƣợc tìm 

hiểu, khám phá và phát minh, sáng tạo của con ngƣời. Đồng thời, xã hội hiện đại cũng có những 

nguy cơ ảnh hƣởng đến đời sống con ngƣời nhƣ thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, từ những điều kiện 

chủ quan và khách quan đặt ra yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học sao cho phù hợp với nhu 

cầu của ngƣời học. Theo đó, việc tiếp cận giáo dục, dạy học thông minh đƣợc nghiên cứu và phát 

triển với nhiều mô hình khác nhau nhằm tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ từ cách dạy truyền thống 

sang phƣơng thức dạy học mới theo hƣớng tiếp cận công nghệ.  

Edmodo là mạng xã hội học tập (Social Learning Platform) đƣợc rất nhiều nƣớc tiên tiến 

trên thế giới nhƣ: Anh, Mỹ, Singgapore, Trung Quốc, Pháp,… sử dụng trong giáo dục nhằm đổi 

mới phƣơng pháp và hình thức dạy học dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Nhờ có Edmodo 

mà các hoạt động trong dạy học nhƣ: các hình thức dạy học trở nên đa dạng (dạy theo lớp, dạy 

theo nhóm, dạy cá nhân), các hình thức trao đổi thông tin, kiểm soát, kiểm tra, đánh giá trong 

dạy học đƣợc diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Ngƣời học chủ động, tích cực tiếp thu kiến 

thức và biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. 
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Bài viết này dựa trên các lý thuyết và thành tựu áp dụng mạng xã hội học tập Edomodo, 

đánh giá thực trạng sử dụng ở các trƣờng đại học địa phƣơng và đƣa ra một số giải pháp ứng 

dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào trong giảng dạy ở các trƣờng đại học địa phƣơng nhằm 

đổi mới phƣơng pháp dạy học, nâng cao chất lƣợng đào tạo và thích ứng với điều kiện dịch bệnh 

Covid 19.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Mạng xã hội học tập Edmodo  

Edmodo là mạng xã hội học tập đƣợc thành lập bởi các tác giả Nick Borg, Ed O‟Neil, Jeff 

O‟Hara và Crystal vào năm 2008 [9]. Hiện nay, có hơn 60 triệu ngƣời thuộc nhiều quốc gia sử 

dụng Edmodo để phục vụ, hỗ trợ cho học tập. Để đáp ứng nhu cầu của ngƣời dùng, bên cạnh 

giao diện sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, Edmodo tạo ra và hỗ trợ hơn 10 ngôn ngữ khác nhau để 

phục vụ cho nhu cầu sử dụng của ngƣời dùng nhƣ tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật,...  

 Sử dụng mạng xã hội học Edmodo, ngƣời dùng có đƣợc các lợi ích nhƣ:  

-  Gắn kết. Lớp học trên nền tảng Edmodo mở rộng về phạm vi lớp học (học trực tiếp, học 

trực tuyến và học phối hợp cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến) đã giúp cho giảng viên thiết kế 

đa dạng các hình thức dạy học và lôi cuốn sinh viên tham gia chủ động, hào hứng hơn khi tham 

gia vào hoạt động học tập. 

-  Kết nối. Bên cạnh giảng dạy, Edmodo tạo ra cộng đồng ảo với sự kết nối của giảng viên - 

sinh viên - phụ huynh - nhà trƣờng - nhà tuyển dụng,… Lợi ích này cho phép quá trình đào tạo 

luôn đƣợc theo sát và đúng định hƣớng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của địa phƣơng. 

-  Cá nhân hóa. Việc phát triển năng lực của ngƣời học là vô cùng quan trọng trong dạy học. 

Với các ứng dụng dễ dùng, Edmodo cho phép ngƣời học học tập tích hợp các nội dung bài học 

phù hợp với bản thân dƣới sự hƣớng dẫn và định hƣớng của giảng viên. 

-  Đánh giá. Edmodo cho phép giáo viên đa dạng các loại hình và kiểu bài kiểm tra đánh giá 

trong và sau giờ dạy; đồng thời, quá trình này đƣợc theo dõi sát ngƣời học trong suốt quá trình 

để ghi nhận toàn bộ quá trình học tập của ngƣời học. Điều này cho phép ngƣời dạy điều chỉnh 

nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá cho phù hợp. 

2.2. Vai trò của việc ứng dụng mạng học tập Edmodo trong dạy học 

Để phục vụ cho hoạt động dạy học, Edmodo đƣợc xây dựng và phát triển theo hƣớng tạo ra 

mạng xã hội học tập - hệ thống quản lý học tập. Nhìn nhận và đánh giá vai trò của mạng xã hội 

học tập Edmodo trong dạy học, tác giả Phùng Văn Huy [4] đã tổng kết và đƣa ra các tính năng 

nổi bật của Edmodo nhƣ: 

-  Chia sẻ tài nguyên không giới hạn. Thông qua các tính năng nhƣ: tags, library, folders,... 

giảng viên có thể tích hợp chia sẻ, đính kèm các tài liệu học tập cũng nhƣ tải miễn phí, phát triển 

các ứng dụng học tập trên các ứng dụng khác. Nhờ đó, giáo viên tạo ra cộng đồng học tập, chia 

sẻ thông tin rộng khắp và tiện dụng tới ngƣời học.  

-  Cộng tác hiệu quả. Edmodo cho phép các nguồn mã nhúng khác nhau từ các ứng dụng để 

giảng viên tạo ra các cộng đồng/ lớp/ nhóm học tập để chia sẻ tài nguyên, ý tƣởng về hoạt động 

dạy và học, kinh nghiệm, ứng dụng trong dạy học. Đặc biệt, tính năng Google Drive giúp quản 

lý, chia sẻ tài liệu và cộng tác với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết.  
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-  Đẩy mạnh hoạt động dạy và học. Thông qua các công cụ và ứng dụng nhƣ Polls, Quizzes, 

Pots, giảng viên viên đa dạng các dạng thức đánh giá, tạo động lực trong học tập; đồng thời, các 

ứng dụng cho phép ngƣời học lập kế hoạch học tập. Giảng viên, ngƣời quản lí, phụ huynh có thể 

theo dõi và kiểm soát quá trình học tập của sinh viên. Đặc biệt, đối với sinh viên khối ngành sƣ 

phạm thì đây sẽ là trải nghiệm cho phép áp dụng trong trƣờng phổ thông. 

-  Phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá. Thông qua các tính năng giao bài tập (assignment), 

Badges, Assigniment, giáo viên sử dụng đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá để đánh giá 

ngƣời học kịp thời, chính xác và hiệu quả. 

Nhƣ vậy, với các tính năng nổi trội của mạng xã hội học tập Edmodo cho phép giảng viên 

đa dạng hóa các hoạt động dạy học trên nhiều phƣơng diện từ: lập kế hoạch dạy học, triển khai 

dạy học, kiểm tra đánh giá và hậu kiểm đối với quá trình đào tạo.  

2.3.  Thực trạng ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo trong dạy học ở các 

trƣờn  đại học  

2.3.1. Thuận l i 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là hƣớng đi đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, Ngành 

Giáo dục và nhất là các trƣờng đại học quan tâm và không ngừng phát triển, mở rộng. Có rất 

nhiều nền tảng công nghệ đƣợc sử dụng trong giáo dục nhƣ: Google Classroom, Edumall, 

Udemy, SMART education, Edmodo,… Mỗi một ứng dụng trên đều có những ƣu nhƣợc điểm 

khác nhau và tùy từng lĩnh vực đào tạo, cơ sở hạ tầng mà các cơ sở giáo dục lựa chọn và sử dụng 

phối hợp trong giảng dạy. 

Trên cơ sở tìm hiểu và ứng dụng thử nghiệm mạng xã hội học tập Edmodo, chúng tôi đƣa 

ra một số thuận lợi của việc ứng dụng Edmodo trong dạy học nhƣ: 

Thứ nhất, dễ dàng tạo và sử dụng Edmodo. Edmodo đƣợc khởi tạo bởi những nhà giáo dục 

và phục vụ cho hoạt động giảng dạy vì vậy đây là lợi thế lớn nhất đối với ngƣời dùng. Với sự đa 

dụng trên các phần mềm nhƣ hệ điều hành iOS và Android, Edmodo cho phép ngƣời dùng tải và 

sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, với sự hỗ trợ 10 ngôn ngữ khác nhau, Edmodo không chỉ 

tạo ra giao diện ngôn ngữ thuận tiện mà còn giúp cho ngƣời dùng tích hợp học tập các ngôn ngữ 

khác trên cùng một nền tảng.  

Các nền tảng công nghệ không chỉ mang lại cho Edmodo tính đa dụng nhƣ: không mất phí 

bản quyền; đăng kí dễ dàng; không yêu cầu ngƣời học phải đăng kí thông tin của cá nhân, ngƣời 

học dễ dàng truy cập thông qua các mã lớp và mật khẩu do giảng viên cung cấp; quá trình tƣơng 

tác giữa các chủ thể trên nền tảng đƣợc lƣu trữ;… Đặc biệt, với độ bảo mật cao sẽ mang đến cho 

ngƣời dùng yên tâm sử dụng. 

Thứ hai, hoạt động giảng dạy hiệu quả. Edmodo tạo ra nền tảng giúp giảng viên tổ chức 

các hoạt động dạy học và đánh giá hiệu quả từ khâu: tạo tài khoản lớp học; thiết kế các kế hoạch 

dạy học và bài dạy đa dạng về cả nội dung lẫn phƣơng pháp dạy học. Điều này tạo ra sự mới lạ, 

kích thích và thu hút sự quan tâm của sinh viên; với việc tích hợp sử dụng với các phần mềm 

khác trong học tập, giảng viên và sinh viên truy cập và tiếp cận với nguồn học liệu phong phú – 

phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo. 

Thứ ba, kết nối đa chiều. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối giữa giảng viên và sinh viên, 

Edmodo tạo ra kết nối mạng cho các chủ thể nhƣ: giảng viên – sinh viên – nhà quản lí giáo dục – 
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phụ huynh - nhà tuyển dụng,… Từ đây giúp cho quá trình đào tạo gắn với thực tiễn và từ thực 

tiễn tác động ngƣợc trở lại đối với đào tạo. Mối quan hệ 2 chiều có tính tác động tức thời tạo ra 

chu trình đào tạo hoàn thiện và hiệu quả. Trong hệ thống, ngƣời dạy đóng vai trò kết nối – Ngƣời 

học đóng vai trò chủ thể tiếp nhận. Việc cá biệt hóa các cá nhân và phát triển năng lực của các cá 

nhân đƣợc thực hiện bảo mật và phù hợp với tâm lí của ngƣời học. Nhờ đó, quá trình đào tạo phù 

hợp với từng lớp, từng nhóm và với từng cá nhân thông qua việc lƣu trữ các tƣơng tác của ngƣời 

học và sự tác động của giảng viên nhằm giúp sinh viên đạt hiệu quả học tập trong toàn bộ quá 

trình dạy học.  

Thứ tư, tích hợp các lĩnh vực trong đào tạo. Đây là một trong những lợi thế ƣu việt của 

Edmodo. Edmodo giải quyết vấn đề nảy sinh trong tình hình mới – trƣớc những diễn biến bất 

thƣờng của thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề phát sinh khác tác động tiêu cực đến quá trình đào 

tạo. Ngoài việc triển khai tạo các lớp học trực tuyến, Edmodo còn cho phép ngƣời dùng tạo ra 

các nhóm/ lớp học ảo và kết nối với ngƣời dùng trên phạm vi toàn cầu. Điều này xóa nhòa mọi 

ranh giới lớp học, khoảng cách địa lí và xã hội giữa những ngƣời có chung một nguyện vọng, 

mục tiêu. 

Nhƣ vậy, Edmodo mang lại nhiều lợi thế cho việc dạy học. Với các lợi thế từ việc tạo nền 

tảng công nghệ mang tính đột phá trong thời đại công nghiệp 4.0 phát triển, tác động mạnh đến 

mọi lĩnh vực, Edmodo là mạng xã hội học tập đem lại nhiều lợi thế trong dạy học. Từ việc tạo ra 

nền tảng cơ bản để làm tốt các vấn đề trong dạy học nhƣ: gắn kết, kết nối, cá nhân hóa ngƣời 

học, đánh giá toàn bộ quá trình dạy học cho đến tạo ra một hệ sinh thái ngƣời dùng Edmodo.  

2.3.2. Khó   ă  

Bên cạnh những lợi thế mà Edmodo mang đến cho ngƣời dùng, chúng tôi nhận thấy có 

những khó khăn trong việc sử dụng nhƣ: 

-  Nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là cung cấp các đƣờng truyền internet còn hạn 

chế.  

-  Trong dạy học, để đạt hiệu quả cao rất cần ngƣời giáo viên thiết kế các hoạt động dạy học 

đa dạng, phù hợp và đáp ứng đƣợc nhu cầu học tập của sinh viên. 

-  Mặc dù nền tảng công nghệ hiện đại, độ bảo mật cao nhƣng các thông tin của ngƣời học 

không thể đƣợc phục hồi khi đã mất. Đồng thời, khi các tài khoản đã đƣợc khởi tạo mà ngƣời 

dùng không có nhu cầu sử dụng thì việc xóa tài khoản phức tạp. Ngƣời dùng phải gửi yêu cầu và 

chờ đợi sự phản hồi của hệ thống. 

-  Do năng lực ngƣời dùng còn hạn chế nên nguồn dữ liệu số đƣợc tích hợp chƣa đƣợc khai 

thác hiệu quả. 

2.4.  Một số giải p  p nân  c o năn  lực ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo 

trong giảng dạy ở c c trƣờn  đại học đị  p ƣơn  n ằm nâng cao chất 

lƣợn  đào tạo và thích ứng với điều kiện bìn  t ƣờng mới 

2.4.1. Nâng cao nhận th c sử dụng m ng xã h i h c tập Edmodo 

Việc triển khai, tổ chức lựa chọn và thực hiện các nhiệm vụ dạy học theo hƣớng ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy học là một trong những yêu cầu của Ngành Giáo dục. Hiện nay, 

có rất nhiều các nền tảng công nghệ đƣợc đƣa vào sử dụng trong dạy học ở các trƣờng đại học. 

Việc lựa chọn và sử dụng tùy thuộc rất nhiều vào đội ngũ kĩ thuật viên, kĩ sƣ công nghệ thông tin 
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ở các nhà trƣờng. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện, đội ngũ giảng viên và sinh viên là những 

chủ thế sử dụng trực tiếp. Vì vậy, để hiểu và sử dụng một phần mềm nào đó trong dạy học cần có 

sự phổ biến sâu rộng về phần mềm, sự chia sẻ và hƣớng dẫn đầy đủ về cách thức tổ chức thực 

hiện. 

Edomo là mạng xã hội học tập vì vậy bên cạnh những ƣu việt thì cũng có những hạn chế. 

Đồng thời, để sử dụng đƣợc hiệu quả cần có sự đào tạo, bồi dƣỡng cho giảng viên, sinh viên. Khi 

giảng viên hiểu rõ, vận hành thành thạo các tính năng và chức năng trong Edmodo thì việc triển 

khai dạy học thuận lợi và hiệu quả rất nhiều. Từ phía ngƣời học, việc triển khai dạy học trên 

phần mềm Edmodo cũng cần đƣợc tổ chức hƣớng dẫn, trao đổi để ngƣời học nắm và hiểu rõ.  

Tích hợp công nghệ thông tin (mạng xã hội học tập Edmodo) vào trong quá trình dạy học 

cần có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo từ các chủ thể tham gia vào hoạt động dạy học. Vì vậy, 

bên cạnh việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ thì ý thức sử dụng và thái độ tự học, tự nghiên 

cứu rất cần thiết trong việc nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm của cả ngƣời dạy và ngƣời 

học.  

2.4.2. Thiết kế giáo án và tổ ch c d y h c hi u qu  của gi ng viên trên nền t ng Edmodo 

Để triển khai dạy học trên mạng xã hội học tập Edmodo, yêu cầu ngƣời dạy có trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm trong việc dạy tích hợp và tâm huyết với phƣơng pháp dạy 

học mới này. 

Triển khai dạy học trên các nền tảng công nghệ hiện đại đặt ra nhiều yêu cầu đối với ngƣời 

giảng dạy. Việc thiết kế giáo án và các hoạt động học tập đa dạng hơn từ việc chuẩn bị nội dung, 

hoạt động khám phá kiến thức và đặc biệt là các nguồn dẫn tài liệu phục vụ cho dạy học. Một số 

nội dung cần thực hiện của giải pháp: 

-  Đối với thiết kế giáo án bài dạy trên nền tảng Edmodo: Một trong những thách thức đối với 

ngƣời giảng viên đó chính là việc thiết kế các dạng bài tập, các dạng bài kiểm tra, khai thác và 

cung cấp đƣợc nguồn tài liệu học tập phong phú đến với ngƣời học. Việc đính kèm và chia sẻ các 

tài liệu dạng Words, Excel, Power point, MP3, MP4,…; các liên kết tới các trang web hoặc sử 

dụng các mã nhũng, các trò chơi,…; các ứng dụng học tập khác đƣợc liên kết tại Edmodo nhƣ 

ứng dụng chia sẻ giáo án, ứng dụng hỗ trợ làm các thí nghiệm, mô hình,… Đồng thời, trong quá 

trình dạy học, vai trò hƣớng dẫn, kiểm soát của giảng viên đối với toàn bộ quá trình học của sinh 

viên. Điều này cũng hƣớng đến việc thực hiện các khâu đánh giá quá trình học tập của sinh viên. 

-  Đối với hoạt động dạy học: theo cách giảng dạy truyền thống, ngƣời dạy hoàn toàn chủ 

động và quyết định nội dung cũng nhƣ hình thức truyền đạt tri thức. SV phần lớn tiếp nhận tri 

thức thụ động và hoàn thành các bài tập. Theo Thuyết dạy học “lấy ngƣời học làm trung tâm” thì 

ngƣời giáo viên cần chú trọng việc phát triển năng lực học tập, tƣ duy, sáng tạo của ngƣời học. 

Theo đó, ngƣời dạy là ngƣời hỗ trợ, hƣớng dẫn ngƣời học trong tiếp nhận tri thức. Ngƣời học từ 

vị trí thụ động sang vị trí chủ động, sáng tạo trong tiếp nhận tri thức. 

-  Tổ chức và triển khai hoạt động học tập đa dạng trên lớp 

Sử dụng Edmodo trong dạy học không làm giảm số tiết dạy trực tiếp mà tăng không gian 

và phạm vi lớp học. Cách thức tổ chức lớp học đa dạng cho phép sinh viên học tập mọi lúc, mọi 

nơi với nguồn dữ liệu phong phú và hiệu quả đánh giá cao. Đồng thời, với edmodo sinh viên 

tƣơng tác trực tiếp, tức thời theo nhóm hoặc với giảng viên. Đặc biệt, đối với những buổi thảo 
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luận, trao đổi sinh viên tích cực và hào hứng hơn vì đƣợc tƣơng tác trực tiếp cũng nhƣ ghi nhận 

phản hồi trên hệ thống.  

-  Khai thác nguồn dữ liệu học tập hiệu quả 

Trong hoạt động học tập, nguồn tài liệu là một trong những nhân tố tác động trực tiếp đến 

quá trình tiếp nhận bài giảng. Để thích ứng với điều kiện mới, các trƣờng đại học đã tiến hành số 

hóa nhiều tài liệu thành các tài liệu điện tử cũng nhƣ liên kết với trung tâm học liệu/ thƣ viện của 

các trƣờng đại học trong và ngoài nƣớc. Đây là nguồn dữ liệu phong phú cho phép GV và SV dễ 

dàng truy cập và sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. 

-  Cách đánh giá đa dạng và hiệu quả 

Với giờ học trực tuyến, Edmodo giúp cho việc kiểm tra, đánh giá đƣợc diễn ra đa dạng với 

nhiều hình thức. Các tính năng Quizzis cho phép GV thực hiện kiểm tra trắc nghiệm từng phần 

và toàn bài nhanh chóng, hiệu quả và tạo ra môi trƣờng học tập tƣơi vui, hào hứng, lôi cuốn SV 

tích cực học tập. Ngoài ra, việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của nhóm cũng nhƣ các bài tiểu 

luận cũng đƣợc ghi nhận nhanh, chính xác và hiệu quả.  

Đối với cách tính điểm của SV cũng có nhiều đổi mới. Đặc biệt với cách tính điểm chuyên 

cần, điểm kiểm tra thƣờng xuyên của SV có những thuận lợi rõ rệt. Cụ thể: tính tích cực trong 

học tập của SV, thời gian thực hiện bài tập của sinh viên đƣợc ghi nhận cụ thể và rõ ràng. Điều 

này cho phép GV cho điểm chính xác và nhanh chóng. Các dạng bài kiểm tra, đánh giá cần đƣợc 

thiết kế phù hợp với các hoạt động và từng giai đoạn của quá trình học tập. Từ đó tạo nên ma 

trận kiểm tra, đánh giá cho toàn bộ quá trình đào tạo.  

2.4.3.     i h c tích cực, chủ đ ng thực hi n các nhi m vụ đ  c giao và phát huy tinh 

th n tự h c, tham gia các nhóm   ơ   tác thông qua vi c thực hi n nhi m vụ h c 

tập đ  c giao 

Trong hoạt động học tập, ngƣời học đóng vai trò trung tâm và quyết định đến toàn bộ chất 

lƣợng của quá trình đào tạo. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo, sinh viên đƣợc GV cung 

cấp, hƣớng dẫn học tập trên hệ thống. Từ đó, SV nắm đƣợc kế hoạch, chủ động kết nối thông 

qua thảo luận nhóm cũng nhƣ đƣợc thực hành luyện tập thông qua các dạng bài kiểm tra trắc 

nghiệm. Tất cả quá trình trên đƣợc tiến hành dƣới sự giám sát của GV.  

Là mạng xã hội học tập nên ngoài phạm vi lớp học, sinh viên có thể tạo ra kết nối với giáo 

viên và sinh viên quốc tế. Đặc biệt, trong xu thế hội nhập việc giao lƣu hội nhập diễn ra không 

chỉ trên bề mặt giáo dục mà đi sâu vào giao lƣu về văn hóa, giao tiếp văn hóa cho ngƣời học và 

tạo nền tảng cho việc tƣơng tác giao tiếp xuyên văn hóa với ngƣời nƣớc ngoài. Ngoài nhóm lớp 

học, sinh viên có thể tham gia các diễn đàn mở khác trên Edmodo với sự tham gia của nhiều 

ngƣời nƣớc ngoài. 

Đối với quá trình đào tạo, việc giúp cho ngƣời học tiếp nhận kiến thức, hình thành các kĩ 

năng, kĩ xảo là vô cùng cần thiết để tạo ra nền tảng cho việc tự học tập suốt đời. Ứng dụng công 

nghệ trong dạy học là hƣớng đi đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đào tạo. Tuy nhiên, yêu 

cầu đặt ra - chủ thể trung tâm của hoạt động học cần phải có thái độ và ý thức đúng đắn trong 

việc học tập và rèn luyện. Edmodo cho phép sinh viên có các cơ hội đƣợc hƣởng các tiện ích 

công nghệ tiên tiến nhƣng ngƣợc lại cũng yêu cầu ngƣời học tuân thủ nghiêm túc các hành vi, 

thái độ của ngƣời học để đảm bảo các kế hoạch học tập của giảng viên đạt mục tiêu đề ra. 
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Nhƣ vậy, sử dụng mạng xã hội trong học tập tạo ra và trao quyền tự chủ cho SV, giúp  

cho SV chủ động trong tiếp thu và vận dụng kiến thức, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự 

đào tạo. 

3. KẾT LUẬN 

Với nhiều tính năng nổi trội, mạng xã hội học tập Edmodo đã đƣợc triển khai thành công ở 

nhiều quốc gia và nền giáo dục tiên tiến. Edmodo giúp tăng cƣờng tƣơng tác, hỗ trợ cho giảng 

viên và sinh viên trong việc tiếp cận bài học nhanh, các nguồn học liệu phong phú, đa dạng và 

mang lại hiệu quả cao thông qua các hình thức kiểm tra, đánh giá.  

Với hơn 60 triệu ngƣời dùng ở nhiều quốc gia và rất nhiều các trƣờng đại học trên thế giới 

và ở Việt Nam sử dụng, Edmodo đã chứng minh lợi thế là mạng xã hội học tập nhƣ: tạo ra sự 

gắn kết, kết nối, cá nhân hóa ngƣời học, đánh giá toàn bộ quá trình dạy học cho đến tạo ra một hệ 

sinh thái ngƣời dùng Edmodo. Bên lợi thế, Edmodo cũng có một số hạn chế nhất định. Để nâng 

cao chất lƣợng đào tạo và thích ứng với điều kiện bình thƣờng mới – tác động của đại dịch 

Covid, Edmodo là một trong lựa chọn đáng tin để đƣa công nghệ vào trong giảng và tạo ra 

phƣơng pháp học tập mới phù hợp với ngƣời học. Với ba giải pháp gồm: Nâng cao nhận thức sử 

dụng mạng xã hội học tập Edmodo; Thiết kế giáo án và tổ chức dạy học hiệu quả của giảng viên 

trên nền tảng Edmodo; Ngƣời học tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao và phát 

huy tinh thần tự học, tham gia các nhóm tƣơng tác thông qua việc thực hiện nhiệm vụ học tập 

đƣợc giao, tôi hi vọng sẽ giúp cho việc ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào trong dạy 

học ở các trƣờng đại học địa phƣơng đạt hiệu quả, nâng cao chất lƣợng đào tạo và thích ứng với 

đại dịch Covid 19 cũng nhƣ giúp biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo của ngƣời học 

triệt để. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                                                                

ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC  

MÔN TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC  

NGƢỜI DÂN TỘC MÔNG Ở TỈNH TUYÊN QUANG 

TS. Phùng Thị Thanh 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Để góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục ở các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở 

Việt Nam, việc nâng cao chất lƣợng dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc 

Mông là vấn đề cần đƣợc nghiên cứu và đề xuất giải pháp. Khảo sát thực trạng dạy học 

tiếng Việt  cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi nhận 

thấy học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông còn mắc lỗi sử dụng tiếng Việt nhƣ lỗi phát âm, 

lỗi dùng từ, lỗi đặt câu, lỗi viết văn bản tiếng Việt. Từ đó ảnh hƣởng không tốt đến việc 

giao tiếp bằng tiếng Việt và sử dụng tiếng Việt để học các môn học khác của học sinh tiểu 

học ngƣời dân tộc Mông. Vì vậy, việc tìm hiểu, đề xuất một số giải pháp phát triển khoa 

học và công nghệ để nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 

ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang là việc làm rất quan trọng và cấp thiết. Từ đó góp 

phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc 

Mông ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 

Từ khóa:  

Giải pháp, nghiên cứu khoa học, chất lƣợng dạy học, tiếng Việt, lỗi phát âm, lỗi dùng từ, 

lỗi đặt câu, lỗi viết văn bản, học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông. 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, việc nâng cao chất lƣợng dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc 

Mông để góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục cho các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 

nƣớc ta là vấn đề rất cần đƣợc quan tâm nghiên cứu. Xuất phát từ yêu cầu đó, chúng tôi đã khảo 

sát thực trạng dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông  ở một số trƣờng tiểu 

học của tỉnh Tuyên Quang và nhận thấy hầu hết học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông  còn mắc 

lỗi sử dụng tiếng Việt. Từ đó ảnh hƣởng không tốt đến việc giao tiếp và sử dụng tiếng Việt để 

học các môn học khác của học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông. Vì vậy, việc tìm hiểu, đề xuất 

giải pháp phát triển khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng 

Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang là việc làm rất quan trọng và 

cấp thiết. Do học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông học tiếng Việt nhƣ ngôn ngữ thứ hai và còn 

mắc nhiều lỗi nên cần áp dụng một số giải pháp phát triển khoa học và công nghệ trong dạy học 

môn Tiếng Việt để giúp ngƣời học sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp và trong học tập đạt hiệu 

quả cao hơn.   

Trong lịch sử nghiên cứu có liên quan đến phƣơng pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh 

dân tộc thiểu số, ngƣời ta đã chỉ ra rằng học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 
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hai. Do thiếu vốn từ nên khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số hết sức 

hạn chế. “Trẻ phải học một cách có ý thức về ngôn ngữ thứ hai sau đó mới sử dụng vào các hoạt 

động giao tiếp (quá trình này ngƣợc với việc học ngôn ngữ thứ nhất)”. [Hồng, NT; Thảo, NTP; 

Bình, ĐV, 2014, tr. 9]. Do chức năng chủ yếu của ngôn ngữ là giao tiếp nên phƣơng pháp giao 

tiếp là phƣơng pháp dạy học ngôn ngữ rất quan trọng và gắn liền với phƣơng pháp luyện theo 

mẫu. [Nga, LP; A, L; Nga, ĐK; Thảo, ĐX 2013, tr. 84]. Một số tác giả khác đã đề cập đến các  

phƣơng pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số nhƣ phƣơng pháp trực tiếp và 

phƣơng pháp phiên dịch cùng những ƣu điểm và hạn chế của các phƣơng pháp dạy học này. 

Phƣơng pháp  trực tiếp là phƣơng pháp dạy học  ngôn ngữ thứ hai không dựa trên cơ sở tiếng mẹ 

đẻ và những đặc thù của nó. [Trí, N; A, L; Nga, LP 2001, tr. 208 - 209]. Phƣơng pháp dạy học là 

cách mà giáo viên và học sinh thực hiện để đạt đƣợc mục tiêu dạy học. [Tuyên, TD 2008, tr. 39].  

Cùng với việc nghiên cứu phƣơng pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số 

nhƣ ngôn ngữ thứ hai, việc nghiên cứu về tiếng Mông cũng rất quan trọng để giúp việc dạy học 

tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông đạt hiệu quả. Liên quan đến vấn đề này, 

chúng tôi đã nghiên cứu và công bố báo cáo khoa học cho thấy  hệ thống thanh điệu tiếng Mông 

Lềnh vùng SaPa - Lào Cai gồm có 8 thanh khu biệt nhau theo tiêu chí cao độ (pitch), chất giọng 

(voice quality) (or phonation type). [Thanh, PT 2005a, tr. 251]. Tiếp đó, trong công trình nghiên 

cứu phân tích đối chiếu hệ thống thanh điệu tiếng Việt với hệ thống thanh điệu tiếng Mông Lềnh, 

chúng tôi đã chỉ ra rằng: Hệ thống thanh điệu tiếng Mông Lềnh và hệ thống thanh điệu tiếng Việt 

cùng thuộc hệ thanh âm vực, đƣờng nét và chất giọng [Thanh, PT 2005b, tr. 199]. Ở cấp độ ngữ 

âm cao hơn so với thanh điệu, kết quả phân tích đối chiếu âm tiết tiếng Việt với âm tiết tiếng 

Mông của chúng tôi đã cho thấy: Âm tiết tiếng Mông không có âm đệm còn âm tiết tiếng Việt lại 

có thành phần này. Tuy cả hai ngôn ngữ này cùng có kiểu loại âm tiết mở, nửa mở, nửa khép 

nhƣng tiếng Mông lại không có âm tiết khép nhƣ tiếng Việt. [Thanh, PT 2006, tr. 255]. Dựa trên 

cơ sở này, chúng tôi tiếp tục công bố kết quả nghiên cứu cho thấy việc phân tích đối chiếu hệ 

thống âm đầu tiếng Việt với hệ thống âm đầu tiếng Mông là rất hữu ích để giúp giáo sinh ngƣời 

dân tộc Mông luyện phát âm đúng các phụ âm đầu tiếng Việt. [Thanh, PT 2011, tr. 13]. Mặt 

khác, muốn nâng cao chất lƣợng dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông, 

giáo viên dạy tiếng Việt cũng cần biết tiếng Mông. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã công 

bố kết quả nghiên cứu cho thấy cần phải sử dụng một số phƣơng pháp dạy học chủ yếu nhƣ 

phƣơng pháp phân tích ngôn ngữ, phƣơng pháp giao tiếp, phƣơng pháp luyện tập theo mẫu; chú 

trọng nâng cao các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho giáo viên ngƣời Mông dạy tiếng Mông trong 

các trƣờng tiểu học vùng dân tộc và miền núi. [Thanh, PT 2012, tr. 41]. Để sửa lỗi phát âm vần 

tiếng Việt cho học sinh ngƣời dân tộc Mông, cần chú ý sự giống nhau và khác nhau về ngữ âm 

giữa tiếng Việt và tiếng Mông, phân tích các giao thoa ngữ âm giữa hai ngôn ngữ này. [Thanh, 

PT 2013, tr. 82]. Thêm nữa, ngƣời dạy cũng cần chú ý đến các lỗi thƣờng gặp, phân tích các kiểu 

giao thoa để giải thích nguyên nhân làm nảy sinh lỗi; hiểu rõ và dùng những hiểu biết về phƣơng 

thức cấu âm và vị trí cấu âm để sửa lỗi phát âm phụ âm đầu tiếng Mông cho ngƣời học. [Thanh, 

PT 2015a, tr.19]. Liên quan tới hƣớng nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu và đề xuất giải 

pháp rèn kỹ năng phát âm trong thực hành "Tiếng Việt và phƣơng pháp phát triển ngôn ngữ" cho 

sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số theo hƣớng tiếp cận năng lực ngƣời học. [Thanh, PT 2015b, tr. 

220].  Tiếp đó, chúng tôi đã công bố kết quả nghiên cứu đề xuất áp dụng một số phƣơng pháp 

dạy học nhƣ: Phƣơng pháp Trực quan hành động, sử dụng đặc điểm Ngữ âm và Âm vị học tiếng 

Việt, sử dụng phƣơng pháp phiên dịch (sử dụng tiếng mẹ đẻ) để luyện và sửa lỗi phát âm tiếng 
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Việt cho học sinh ngƣời dân tộc thiểu số [Thanh, PT2016a, tr. 692]. Chúng tôi cũng đã công bố 

kết quả nghiên cứu có nêu rõ: Tiếng Mông ở Việt Nam có những đặc điểm thể hiện xu thế phát 

triển chung của một số ngôn ngữ cùng loại hình trong khu vực Đông Nam Á. [Thanh, PT 2016b, 

tr. 452]. Một công trình nghiên cứu khác có liên quan đến lĩnh vực này của chúng tôi đã cho 

thấy: Giáo viên dạy tiếng Việt cũng cần chú ý đến những hiện tƣợng giao thoa có ảnh hƣởng tới 

cách phát âm tiếng Việt của ngƣời học tiếng Việt nhƣ ngôn ngữ thứ hai. [Thanh, PT 2016c,  tr. 

268]. Năm 2018, chúng tôi đã nghiên cứu và thực nghiệm thành công các giải pháp nhằm giúp 

học viên các lớp đào tạo tiếng Mông tỉnh Tuyên Quang phát âm tiếng Mông chuẩn hơn, sử dụng 

tiếng Mông trong giao tiếp, học tập và làm việc tốt hơn. [Thanh, PT, 2018b, tr. 64]. Cũng trong 

năm 2018, chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng thành công giải pháp với kết quả ứng dụng thực 

nghiệm cho thấy đây là một sáng kiến có giá trị thực tiễn, thực sự hữu ích đối với học viên các 

lớp đào tạo tiếng Mông ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng và các trƣờng sƣ phạm các cấp vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi nói chung. [Thanh, PT 2018b, tr. 31]. Ngoài ra, việc phân tích các lỗi 

phát âm tiếng Việt và sử dụng các hình thức giao thoa ngôn ngữ để giải thích nguyên nhân mắc 

lỗi chính là cơ sở để đề xuất các giải pháp khắc phục lỗi phát âm tiếng Việt cho lƣu học sinh Lào 

là ngƣời dân tộc Mông. [Thanh, PT 2019a, tr. 60]. Cũng về vấn đề nâng cao chất lƣợng giảng 

dạy tiếng Việt cho sinh viên Lào là ngƣời dân tộc Mông, chúng tôi đã đề xuất và thử nghiệm 

thành công một sáng kiến và dự đoán nếu đƣợc áp dụng rộng rãi trong giảng dạy thì các giải 

pháp này sẽ thực sự góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục song ngữ Việt - Mông hoặc Việt - 

Lào. [Thanh, PT 2019b]. Trong một công bố khác, kết quả phân tích so sánh của chúng tôi đã 

giúp chỉ ra những điểm giống và khác nhau về cấu trúc ngữ âm - âm vị học, về đặc điểm giữa 

vần nửa mở tiếng Việt với vần nửa mở tiếng Lào để giúp các lƣu học sinh Lào là ngƣời dân tộc 

Mông nhận diện và phát âm tốt các vần nửa mở tiếng Việt. [Thanh, PT 2020a, tr. 45]. Tiếp đó, 

kết quả phân tích đối chiếu hệ thống ngữ âm - âm vị học tiếng Việt với tiếng Lào của chúng tôi 

đã cho thấy: Tiếng Việt và tiếng Lào đều là ngôn ngữ đơn lập, âm tiết tính và có thanh điệu, có 

nhiều điểm giống và khác nhau về đặc điểm ngữ âm và âm vị học.  [Thanh, PT 2020b, tr. 77]. 

Chúng tôi cũng đã đề xuất và áp dụng thành công  sáng kiến giúp lƣu học sinh Lào là ngƣời dân 

tộc Mông đƣợc tiếp cận với phần mềm Praat để giảm bớt khó khăn trong quá trình luyện phát âm 

và sử dụng tiếng Việt. [Thanh, PT 2020c, tr. 45]. 

Liên quan đến vấn đề dạy tiếng Việt nhƣ một ngoại ngữ, chúng tôi đã công bố kết quả 

nghiên cứu cho thấy: Trong quá trình giảng dạy Tiếng Việt chuyên ngành cho lƣu học sinh Lào 

là ngƣời dân tộc Mông, giảng viên cần sử dụng phối hợp các phƣơng pháp dạy học  tiếng Việt để 

đạt hiệu quả nhƣ: phƣơng pháp giao tiếp, phƣơng pháp  trực tiếp, phƣơng pháp phiên dịch 

(phƣơng pháp sử dụng tiếng mẹ đẻ), phƣơng pháp  trực quan hành động, phƣơng pháp phân tích 

ngôn ngữ, phƣơng pháp luyện theo mẫu.  [Thanh, PT 2021, tr. 439].  

Điểm lại lịch sử nghiên cứu, có thể nhận thấy rằng việc nghiên cứu  và đề xuất giải pháp 

phát triển khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho 

học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang đến nay còn chƣa đƣợc đề cập. Do 

đó, kết quả nghiên cứu này của chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của việc nâng cao chất lƣợng dạy 

học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay. 

Trong phạm vi và giới hạn của vấn đề nghiên cứu, báo cáo này quan tâm tới thực trạng dạy 

học môn tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông của một số trƣờng tiểu học ở tỉnh 

Tuyên Quang. Từ đó, chúng tôi khảo sát, thống kê, phân tích để chỉ ra những khó khăn và 

nguyên nhân dẫn tới những khó khăn của giáo viên và học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông 
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trong quá trình dạy học môn Tiếng Việt. Đối tƣợng nghiên cứu ở đây là thực trạng và nguyên 

nhân của thực trạng về những khó khăn trong quá trình  học tập môn Tiếng Việt của học sinh 

tiểu học ngƣời dân tộc Mông. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp phát triển khoa học và 

công nghệ để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời 

dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang. Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng để nghiên cứu 

công trình khoa học này bao gồm: Phƣơng pháp phân tích miêu tả, Phƣơng pháp phân tích đối 

chiếu, Phƣơng pháp phân tích giao thoa, Phƣơng pháp phân tích lỗi.  

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1.  Thực trạng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học n ƣời dân tộc 

Mông ở tỉnh Tuyên Quang 

Qua khảo sát thực trạng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc 

Mông ở tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi nhận thấy hầu hết ngƣời học còn gặp khó khăn và mắc lỗi 

phát âm âm tiết tiếng Việt trong quá trình học tập các phân môn tiếng Việt nhƣ: Học vần, Tập 

đọc, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn (Tập làm văn nói). Các lỗi phát âm này chủ yếu 

tập trung ở các dạng cơ bản nhƣ: Lỗi phát âm sai thanh điệu, phụ âm đầu, âm đệm, âm chính, âm 

cuối của âm tiết tiếng Việt (phát âm sai các âm tiết hơi khép và các âm tiết khép tiếng Việt). Đây 

là các lỗi khiến cho ngƣời phát âm nhận diện không đúng, hiểu sai ý nghĩa của từ tiếng Việt. Từ 

việc mắc lỗi phát âm sai âm tiết tiếng Việt, đa số học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông đã tiếp 

tục mắc lỗi trong quá trình học tập các phân môn tiếng Việt nhƣ: Tập viết, Chính tả, Tập làm văn 

(Tập làm văn viết). Thực trạng đó khiến cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông gặp nhiều 

khó khăn trong học tập và giao tiếp bằng tiếng Việt.  Trong báo cáo khoa học này, chúng tôi sẽ 

trình bày những lỗi phát âm tiếng Việt làm cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông khó khắc 

phục và phân tích nguyên nhân mắc các lỗi này. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp phát 

triển khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học 

sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang 

Qua khảo sát thực trạng, chúng tôi đã thống kê, phân tích  lỗi phát âm âm tiết tiếng Việt 

của học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông và thu đƣợc kết quả là có một số dạng lỗi cơ bản nhƣ: 

Lỗi phát âm không đúng thanh điệu, phụ âm đầu, vần (gồm: âm đệm, âm chính và âm cuối) của 

âm tiết tiếng Việt. Kết quả khảo sát của chúng tôi đã cho thấy hầu hết học sinh tiểu học ngƣời 

dân tộc Mông đã phát âm thanh ngã  thành thanh sắc tiếng Việt, phát âm thanh hỏi thành thanh 

nặng tiếng Việt.  

Đa số học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông đã phát âm không chính xác các phụ âm đầu b 

/b-/,   /d-/, g /ɣ-/, kh /X-/ trong âm tiết tiếng Việt nhƣ: phát âm bóng thành  mpóng, phát âm  ưa 

thành  hưa, phát âm gạo thành grạo, phát âm khỏe thành k
h
ọe,... 

Các vần trong âm  tiết tiếng Việt có âm đệm cũng đƣợc đa số học sinh tiểu học ngƣời dân 

tộc Mông phát âm không chính xác. Ví dụ: phát âm xoa  thành xa;  quạt thành cạc hoặc thành cạ.  

Các âm chính là các nguyên đôi iê /-ie-/, ươ /-uF-/ trong vần tiếng Việt cũng đƣợc học sinh 

tiểu học ngƣời dân tộc Mông phát âm chƣa đúng nhƣ: phát âm  ưởi thành bợi, phát âm kiến 

thành kía,  phát âm trường thành trừng, …  

Các âm cuối m /-m/, n /-n/, p /-p/, t /-t/, c /-k/, ch /-c/ trong âm tiết tiếng Việt cũng chƣa 

đƣợc học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông phát âm chính xác. Hầu hết học sinh tiểu học ngƣời 
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dân tộc Mông thƣờng nhầm lẫn cách phát âm của các âm tiết tiếng Việt nửa khép kết thúc bằng 

phụ âm vang mũi hữu thanh n /-n/ và m /-m/.  Ví dụ: Phát âm chăm thành chăn và ngƣợc lại, 

phát âm can thành cam và ngƣợc lại hoặc phát âm các âm tiết tiếng Việt nửa khép kết thúc bằng 

n và m thành âm tiết tiếng Việt nửa khép kết thúc bằng ng, nhƣ: Phát âm tám thành táng, phát âm 

hiền thành hềng. Đặc biệt, đa số học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông thuộc phạm vi tƣ liệu 

khảo sát của chúng tôi đã phát âm không đúng chính âm các âm tiết khép tiếng Việt kết thúc 

bằng các phụ âm tắc miệng vô thanh p /-p/, t /-t/, c /-k/, ch /-c/. Cụ thể nhƣ sau: Học sinh tiểu học 

ngƣời dân tộc Mông thƣờng mắc lỗi phát âm các âm tiết khép tiếng Việt thành âm tiết mở 

(không có âm cuối), hoặc phát âm thành  âm tiết nửa khép tiếng Việt  kết thúc bằng phụ âm c /-

k/, ng /-N/, nhƣ: phát âm học tập thành họ tậng, gặp thành gặc, tràn ngập thành tràng ngậc.  

 Các lỗi phát âm của học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông đã dẫn ở trên ảnh hƣởng 

không tốt đến việc thể hiện âm thanh, dẫn đến nhận diện không đúng âm tiết, hiểu sai ý nghĩa 

của từ tiếng Việt. Từ đó dẫn đến các lỗi khi học phân môn Học vần, Tập viết, Chính tả, Tập đọc, 

Kể chuyện, Luyện từ và câu, Tập làm văn tiếng Việt. Thực trạng này khiến cho học sinh tiểu học 

ngƣời dân tộc Mông gặp nhiều khó khăn trong học tập và giao tiếp bằng tiếng Việt.  

2.2.  Nguyên nhân của nhữn    ó   ăn tron  dạy học môn Tiếng Việt cho học 

sinh tiểu học n ƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang 

Nguyên nhân của thực trạng học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông  mắc các lỗi phát âm 

thanh ngã tiếng Việt thành thanh sắc, lỗi phát âm thanh hỏi tiếng Việt thành thanh nặng là do 

trong tiếng Mông không có thanh điệu nào có đặc điểm ngữ âm tƣơng ứng với thanh ngã tiếng 

Việt. Một nguyên nhân nữa là do trong tiếng Mông có thanh vuv tƣơng ứng hoàn toàn với thanh 

hỏi tiếng Việt, nhƣng lại đƣợc đa số ngƣời Mông phát âm thành biến thể giống nhƣ thanh nặng 

tiếng Việt (mà vẫn không làm cho ý nghĩa của từ có âm tiết chứa thanh vuv tiếng Mông bị thay 

đổi). Vì vậy, học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông  thƣờng phát âm  thanh hỏi tiếng Việt thành 

biến thể của thanh vuv tiếng Mông - tƣơng tự thanh nặng  tiếng Việt. 

Nguyên nhân của việc phát âm chƣa đúng các phụ âm đầu tiếng Việt nhƣ: phát âm bóng 

thành  mpóng, phát âm  ưa thành  hưa, phát âm gạo thành grạo, phát âm khỏe thành k
h
ọe,...là 

do chịu ảnh hƣởng của thói quen phát âm các phụ âm đầu trong tiếng Mông. Do trong tiếng 

Mông không có phụ âm nào mang đặc điểm ngữ âm - âm vị học tƣơng ứng với một số phụ âm b 

/b-/,   /d-/, g /ɣ-/. Tuy không có các phụ âm tƣơng ứng với b /b-/, đ /d-/, g /ɣ-/ và có phụ âm kh 

tƣơng ứng với phụ âm kh tiếng Việt nhƣng tiếng Mông lại có các phụ âm mp,  h, gr, k
h
. Do đó, 

học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông  đã nhầm lẫn và phát âm phụ âm mp tiếng Mông thay cho 

b tiếng Việt, phát âm phụ âm  h tiếng Mông thay cho   tiếng Việt, phát âm phụ âm gr tiếng 

Mông thay cho g tiếng Việt, phát âm phụ âm k
h
 tiếng Mông thay cho kh tiếng Việt.  

Nguyên nhân của thực trạng hầu hết học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông phát âm sai các 

vần tiếng Việt có âm đệm là do trong cấu tạo của âm tiết tiếng Mông không có âm đệm nhƣ 

trong tiếng Việt. 

Nguyên nhân của thực trạng đa số học sinh tiểu học ngƣời Mông phát âm sai các đặc điểm 

của các nguyên âm đôi iê /-ie-/, ươ /-uF-/ làm âm chính trong các vần tiếng Việt là do trong tiếng 

Mông thiếu các vần tƣơng ứng. 

Nguyên nhân mắc lỗi phát âm các phụ âm cuối tiếng Việt nhƣ: nhầm lẫn cách phát âm của 

các âm cuối n /-n / với m /-m / hoặc phát âm cả hai phụ âm này thành phụ âm cuối tiếng Việt ng 
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/-ŋ / là do sự khác biệt giữa các kiểu loại âm tiết tiếng Việt và âm tiết tiếng Mông: Tiếng Mông 

không có các âm tiết nửa khép kết thúc bằng các phụ âm cuối n /-n /, m /-m / mà chỉ có các âm 

tiết nửa khép kết thúc bằng các phụ âm nh /-ɲ /, ng /-ŋ /. Thêm nữa, tiếng Mông không có các âm 

tiết khép kết thúc bằng các phụ âm cuối p /-p /, t /-t /, c /-k /, ch /-c / nhƣ trong tiếng Việt.  

Những khó khăn trong dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông 

ở tỉnh Tuyên Quang còn có một nguyên nhân quan trọng là việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp 

phát triển khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho 

học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang còn hạn chế.  

2.3.  Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao chất 

lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học n ƣời dân tộc Mông ở 

tỉnh Tuyên Quang 

2.3.1. Gi i pháp nghiên c u khoa h c và công ngh  phân tích đối chiếu h  thống Ngữ 

âm và Âm v  h c tiếng Vi t với tiếng Mông đ  sửa lỗi phát âm tiếng Vi t cho h c 

sinh ti u h c     i dân t c Mông ở tỉnh Tuyên Quang 

Thực tế cho thấy, việc phân tích đối chiếu hệ thống Ngữ âm và Âm vị học tiếng Việt với 

tiếng Mông đã đƣợc chúng tôi thực hiện một cách có hệ thống với các công trình khoa học đã 

đƣợc công bố (đƣợc trình bày trong lịch sử vấn đề nghiên cứu ở phần Mở đầu của bài viết này). 

Dựa trên những cơ sở khoa học đó, các giải pháp sửa lỗi phát âm âm tiết tiếng Việt cho học sinh 

tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang cần đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Để sửa lỗi phát âm thanh ngã và thanh hỏi tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc 

Mông ở tỉnh Tuyên Quang, giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt cần phải đƣợc đào tạo để hiểu rõ 

những  đặc điểm ngữ âm - âm vị học của các thanh điệu tiếng Việt kể trên. Giáo viên tiểu học 

dạy tiếng Việt còn phải dùng khẩu hình để phát âm mẫu đúng chính âm các âm tiết có chứa thanh 

hỏi và thanh ngã tiếng Việt, hƣớng dẫn học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông trực tiếp quan sát 

khẩu hình, nghe và luyện tập  phát âm thanh hỏi và thanh ngã theo đúng chính âm tiếng Việt. 

Đối với lỗi phát âm các phụ âm đầu b /b-/,   /d-/, g /ɣ-/, kh /X-/ tiếng Việt,  giáo viên tiểu 

học dạy tiếng Việt  cần giúp  học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông luyện tập phát âm bằng cách 

dùng khẩu hình để phát âm mẫu đúng chính âm các âm tiết có chứa các phụ âm đầu b /b-/,   /d-/, 

g /ɣ-/, kh /X-/ tiếng Việt, hƣớng dẫn ngƣời học trực tiếp quan sát khẩu hình, mô tả phƣơng thức 

cấu âm và vị trí cấu âm của các phụ âm đầu này để phát âm theo đúng chính âm tiếng Việt. 

Trong quá trình hƣớng dẫn học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông phát âm các âm tiết tiếng 

Việt có âm đệm, ngoài động tác cấu âm phụ âm đầu cần thiết, giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt 

cần hƣớng dẫn ngƣời học thực hiện thêm động tác cấu âm phụ - tròn môi trong suốt giai đoạn 

phát âm phụ âm đầu và phần đầu của nguyên âm làm âm chính trong âm tiết. Do đó, âm đệm sẽ 

đƣợc hình thành ở phần khởi đầu âm tiết và âm sắc của âm tiết tiếng Việt sau lúc mở đầu trầm 

hơn so với khi phát âm âm tiết tiếng Việt không có âm đệm. Tiếp đó, giáo viên tiểu học dạy tiếng 

Việt phải phát âm mẫu đúng chính âm các âm tiết tiếng Việt có âm đệm, hƣớng dẫn ngƣời học 

trực tiếp quan sát khẩu hình mô tả phƣơng thức cấu âm và vị trí cấu âm để phát âm theo đúng 

chính âm các âm tiết tiếng Việt có âm đệm. 

Trong khi hƣớng dẫn học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông sửa lỗi phát âm các nguyên âm 

đôi iê /-ie-/, ươ /-uF-/ làm âm chính trong phần vần của âm tiết tiếng Việt, giáo viên tiểu học dạy 

tiếng Việt cần xác định đúng đặc điểm ngữ âm - âm vị học của các nguyên âm đôi này. Tiếp đó, 
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giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt phải dùng khẩu hình phát âm mẫu đúng chính âm các âm tiết 

tiếng Việt có các nguyên âm đôi ươ /-uF-/ và iê /-ie-/ làm âm chính, hƣớng dẫn ngƣời học trực 

tiếp quan sát khẩu hình mô tả độ nâng, dòng lƣỡi, hình môi để luyện tập phát âm đúng chính âm 

các âm tiết tiếng Việt kể trên. 

Để giúp học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông sửa lỗi phát âm các âm cuối trong âm tiết 

tiếng Việt  m /-m/, n /-n/, p /-p/, t /-t/, c /-k/, ch /-c/, giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt  cần hƣớng 

dẫn ngƣời học biết phân biệt các cặp phụ âm này nhƣ sau: n /-n/ là phụ âm đầu lƣỡi, m /-m/ là 

phụ âm môi, p /-p/ là phụ âm môi, t /-t/ là phụ âm đầu lƣỡi,  c /-k/  là phụ âm cuối lƣỡi, ch /-c/ là 

phụ âm mặt lƣỡi. Ngƣời dạy cần nhận thức rõ điểm khác biệt về phƣơng thức cấu âm của các 

phụ âm khi chúng đứng ở cuối âm tiết tiếng Việt với khi chúng đứng ở đầu âm tiết tiếng Việt. Để 

giúp ngƣời học phát âm đúng các âm tiết tiếng Việt kết thúc bằng các phụ âm mặt lƣỡi ch /-c/, nh 

/-ɲ/, giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt cần phải hƣớng dẫn học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông 

phát âm từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc âm tiết, các bộ phận tham gia cấu âm đều phải đƣợc mở 

ra và đóng lại ở cùng vị trí mặt lƣỡi và ngạc cứng. Để giúp học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông 

phát âm đúng các âm tiết kết thúc bằng các phụ âm cuối lƣỡi c /-k/, ng /-ŋ/ tiếng Việt, giáo viên 

tiểu học dạy tiếng Việt cần phải hƣớng dẫn ngƣời học phát âm từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc 

âm tiết, các bộ phận tham gia cấu âm đều phải đƣợc mở ra và đóng lại ở cùng vị trí cuối lƣỡi và 

ngạc mềm. Điều quan trọng cần lƣu ý là giáo viên tiểu học dạy tiếng Việt cần hƣớng dẫn học 

sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông phát âm đúng cả âm tiết tiếng Việt thì mới tạo ra các từ chính  

xác về hình thức ngữ âm, về nội dung ngữ nghĩa để sử dụng có hiệu quả trong học tập, giao tiếp 

và trong cuộc sống. 

2.3.2. Gi i pháp phát tri n khoa h c và công ngh  đ  góp ph n nâng cao chất l  ng d y 

h c môn Tiếng Vi t cho h c sinh ti u h c     i dân t c Mông ở tỉnh Tuyên Quang  

Cùng với giải pháp nghiên cứu khoa học và công nghệ phân tích đối chiếu hệ thống Ngữ 

âm và Âm vị học tiếng Việt với tiếng Mông, chúng tôi  đề xuất một số giải pháp phát triển khoa 

học và công nghệ để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu 

học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang. Để thực hiện giải pháp phát triển khoa học và 

công nghệ nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 

ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi thiết nghĩ cần tiến hành xây dựng kế hoạch 

và triển khai thực hiện đồng bộ các bƣớc nhƣ sau: 

  Phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ phân tích đối chiếu Từ vựng - ngữ nghĩa  

tiếng Việt với Từ vựng - ngữ nghĩa  tiếng Mông để nâng cao chất lƣợng dạy học  môn tiếng 

Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang. 

  Phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ phân tích đối chiếu Ngữ pháp  tiếng 

Việt với Ngữ pháp tiếng Mông để nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh 

tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang. 

  Phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ phân tích đối chiếu Phong cách học  

tiếng Việt với Phong cách học tiếng Mông để nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt 

cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang. 

  Phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ phân tích đối chiếu Ngữ dụng học  tiếng 

Việt với Ngữ dụng học tiếng Mông để nâng cao chất lƣợng dạy học Môn  Tiếng Việt, cho học 

sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang. 
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Sau khi có đƣợc kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về phân tích đối chiếu về Ngữ 

âm, Âm vị học, Từ vựng - ngữ nghĩa, Ngữ pháp, Phong cách học và Ngữ dụng học tiếng Việt với 

tiếng Mông, cần có những hoạt động thực nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 

này để nâng cao chất lƣợng dạy học Môn  Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông 

ở tỉnh Tuyên Quang. Việc thực nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nói trên 

cần đƣợc tiến hành lồng ghép tích hợp trong xây dựng nội dụng chƣơng trình và giảng dạy Học 

phần Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở 

Trƣờng Đại học Tân Trào. Việc thực nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nói 

trên cũng cần đƣợc tiến hành trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa Trƣờng Đại học Tân Trào là cơ 

sở đào tạo giáo viên tiểu học với các trƣờng tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc Mông của tỉnh 

Tuyên Quang.  

Trên đây là một số giải pháp phát triển khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao chất 

lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông của tỉnh Tuyên Quang. 

Các giải pháp này cũng có thể  đƣợc áp dụng thử nghiệm để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy 

học môn Tiếng Việt cho học sinh ngƣời dân tộc Mông của các trƣờng tiểu học thuộc vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam. 

3. Kết luận 

Hiện nay, việc nâng cao chất lƣợng dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc 

Mông để góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục cho các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 

nƣớc ta là vấn đề rất cần đƣợc quan tâm nghiên cứu. Khảo sát thực trạng dạy học tiếng Việt  cho 

học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi nhận thấy hầu hết học sinh 

tiểu học ngƣời dân tộc Mông còn mắc lỗi sử dụng tiếng Việt nhƣ lỗi phát âm, lỗi dùng từ, lỗi đặt 

câu, lỗi viết văn bản tiếng Việt. Từ đó ảnh hƣởng không tốt đến việc giao tiếp và sử dụng tiếng 

Việt để học các môn học khác của học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông. Vì vậy, việc tìm hiểu, 

đề xuất một số giải pháp phát triển khoa học và công nghệ để nâng cao chất lƣợng dạy học môn 

Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang là việc làm rất quan 

trọng và cấp thiết. Từ đó góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh 

tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Điểm lại 

lịch sử nghiên cứu, có thể thấy rằng việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển khoa học và 

công nghệ để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời 

dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang đến nay còn chƣa đƣợc đề cập. Do đó, kết quả nghiên cứu 

này của chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của việc nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho 

học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay. Trong phạm vi và giới hạn 

của vấn đề nghiên cứu, báo cáo này quan tâm tới thực trạng dạy học môn tiếng Việt cho học sinh 

tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở một số trƣờng tiểu học của tỉnh Tuyên Quang. Từ đó, chúng tôi 

khảo sát thực trạng, thống kê, phân tích để chỉ ra những khó khăn và nguyên nhân dẫn tới những 

khó khăn của học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông trong quá trình học tập môn Tiếng Việt. Đối 

tƣợng nghiên cứu ở đây là thực trạng và nguyên nhân của thực trạng về những khó khăn trong 

quá trình học tập môn Tiếng Việt của học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông. ở tỉnh Tuyên 

Quang. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp phát triển khoa học và công nghệ để góp phần 

nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh 

Tuyên Quang. Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng để nghiên cứu công trình khoa học 

này bao gồm: Phƣơng pháp phân tích miêu tả, Phƣơng pháp phân tích đối chiếu, Phƣơng pháp 
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phân tích giao thoa, Phƣơng pháp phân tích lỗi. Kết quả khảo sát thực trạng dạy học môn Tiếng 

Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang của chúng tôi cho thấy hầu 

hết ngƣời học còn gặp khó khăn và mắc lỗi phát âm âm tiết tiếng Việt trong quá trình học tập các  

môn Tiếng Việt. Các lỗi phát âm này chủ yếu tập trung ở các dạng cơ bản nhƣ: Lỗi phát âm sai 

thanh điệu, phụ âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối của âm tiết tiếng Việt (phát âm sai các âm 

tiết hơi khép và các âm tiết khép tiếng Việt). Đây là các lỗi phát âm có ảnh hƣởng tiêu cực tới 

việc thể hiện âm thanh, dẫn đến nhận diện không đúng, hiểu sai ý nghĩa của từ tiếng Việt. Thực 

trạng đó khiến học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông gặp nhiều khó khăn trong học tập và giao 

tiếp bằng tiếng Việt. Những lỗi phát âm này có nguyên nhân là do các đặc điểm Ngữ âm, Âm vị 

học tiếng Mông không tƣơng ứng với tiếng Việt. Một nguyên nhân quan trọng nữa là việc nghiên 

cứu, đề xuất giải pháp phát triển khoa học và công nghệ để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy 

học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang còn hạn chế. 

Vì vậy, cùng với việc phân tích đối chiếu hệ thống Ngữ âm và Âm vị học tiếng Việt với tiếng 

Mông thì việc đề xuất một số giải pháp phát triển khoa học và công nghệ  là vô cùng cần thiết để 

góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc 

Mông ở tỉnh Tuyên Quang. Để thực hiện các giải pháp này, chúng tôi thiết nghĩ cần tiến hành 

xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các bƣớc nhƣ sau: Phát triển nghiên cứu khoa 

học và công nghệ phân tích đối chiếu hệ thống Ngữ âm và Âm vị học, Từ vựng - ngữ nghĩa, Ngữ 

pháp học, Phong cách học, Ngữ dụng học  tiếng Việt với tiếng Mông để nâng cao chất lƣợng dạy 

học môn  Tiếng Việt cho học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông ở tỉnh Tuyên Quang. Việc thực 

nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nói trên cũng cần đƣợc tiến hành trên cơ 

sở mối quan hệ hợp tác giữa Trƣờng Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học với các 

trƣờng tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc Mông của tỉnh Tuyên Quang. Các giải pháp này đƣợc 

đề xuất áp dụng thử nghiệm nhằm  góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn Tiếng Việt cho 

học sinh tiểu học ngƣời dân tộc Mông của tỉnh Tuyên Quang nói riêng và của các tỉnh miền núi ở 

Việt Nam nói chung. 
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NGHIÊN CỨU ÁNH HƢỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC PHÂN BÓN  

ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƢỢNG  

BƢỞI XUÂN VÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

TS Vi Xuân Học, ThS Lã Thị Thúy, CN Nguyễn Thị Hoài Anh 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Bƣởi Xuân Vân là một trong những cây ăn quả đặc sản của tỉnh Tuyên Quang, để tạo điều 

kiện sinh trƣởng cho cây sinh trƣởng tốt và nâng cao năng suất, sản lƣợng và chất lƣợng 

hàng năm phải bổ sung kịp thời các nguyên tố dinh dƣỡng. Những nghiên cứu về ảnh 

hƣởng của các công thức phân bón năm 2020 - 2021 trên bƣởi Xuân Vân tại tỉnh Tuyên 

Quang cho thấy: Bón phân đã có ảnh hƣởng tích cực đến tỷ lệ đậu quả, các yếu tố cấu 

thành năng suất và năng suất. Bón phân NPK với tỷ lệ (1:1:1) bƣởi Xuân Vân đạt tỷ lệ đậu 

quả từ 1,44 - 1,46%, số lƣợng quả đạt từ 144,4 - 146 quả/cây, khối lƣợng quả đạt từ 0,948 - 

0,951gram/quả và tƣơng ứng với năng suất từ 137,3 đến 139,1 kg/cây. Tỷ lệ bón NPK cân 

đối (1: 1: 1) có tác dụng làm tăng hàm lƣợng đƣờng tổng số từ 8,54 - 8,71%,  độ Brix đạt 

từ 11,62 - 11,65% và có tác dụng làm tăng chất lƣợng quả. 

Từ khóa:  

Phân bón, tỷ lệ đậu quả, năng suất và chất lƣợng bƣởi Xuân Vân 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tỉnh Tuyên Quang là địa phƣơng có điều kiện sinh thái phù hợp với cây ăn quả có múi, 

trong đó cây bƣởi đƣợc xác định là một trong những cây ăn quả chủ lực của tỉnh. Hiện nay tỉnh 

Tuyên Quang đã hình thành nên vùng trồng bƣởi chuyên canh quy mô lớn tập trung tại huyện 

Yên Sơn với các giống bƣởi nổi tiếng nhƣ bƣởi Xuân Vân, bƣởi Cát Quế, diễn, da xanh Bến 

Tre… Đến năm 2021 tỉnh Tuyên Quang đã phát triển đến 5.199,52 ha bƣởi, trong đó diện tích cho 

sản phẩm 2.836,83 ha, năng suất đạt 108,65 tạ/ha, sản lƣợng đạt 30. 822,16 tấn [3]. Diện tích 

bƣởi tập trung chủ yếu tại huyện Yên Sơn, Sơn Dƣơng và Thành phố Tuyên Quang là những 

vùng có điều kiện sinh thái phù hợp với sự sinh trƣởng và phát triển của cây bƣởi. Bƣởi Xuân 

Vân có xuất xứ tại thôn Soi Hà xã Xuân Vân, hiện nay diện tích bƣởi Xuân Vân chiếm khoảng 

40% diện tích bƣởi của toàn tỉnh, đặc điểm nổi bật nhất của bƣởi Xuân Vân là cho thu hoạch 

sớm, thời gian bảo quản tƣơng đối dài hƣơng vị ngọt mát ráo tép. Hiện nay bƣởi Xuân Vân đã 

đƣợc tỉnh Tuyên Quang xác định là một trong những sản phẩm chủ lực trong đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp.Tuy nhiên, trong thời gian qua sản xuất bƣởi Xuân Vân tại tỉnh Tuyên Quang 

đã bộc lộ những yếu tố hạn chế do sâu bệnh hại phát triển mạnh, bón phân không cân đối đã làm 

chất lƣợng bƣởi Xuân Vân bị giảm sút mạnh, vì vậy trong sản xuất cần tìm ra các giải pháp để 

nâng cao năng suất, chất lƣợng bƣởi Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang.v..v. 

Cũng nhƣ các giống cây ăn quả lâu năm khác, để duy trì và nâng cao năng suất, sản lƣợng 

và chất lƣợng quả hàng năm phải bổ sung đầy đủ dinh dƣỡng để cho cây sinh trƣởng và phát 

triển.  Có ít nhất 12 nguyên tố dinh dƣỡng quan trọng cần đƣợc bón bổ sung cho cây bƣởi hàng 
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năm [2], tuy nhiên yêu cầu về dinh dƣỡng ở các tỷ lệ, liều lƣợng, công thức phân bón khác nhau 

ở các vùng sản xuất khác nhau cần đƣợc nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá và kiểm chứng trên 

đồng ruộng để tìm ra những quy trình bón phân phù hợp. Thí nghiệm về ảnh hƣởng của các công 

thức phân bón cho bƣởi Xuân Vân đƣợc thực hiện tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang đƣợc thực hiện từ năm 2020 đến năm 2021 nhằm xác định liều lƣợng và tỷ lệ phân bón 

thích hợp cho một trong những vùng trồng bƣởi tập trung của tỉnh Tuyên Quang. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, đị  điểm và thời gian n  iên cứu 

-  Vật liệu nghiên cứu: Giống bƣởi Xuân Vân đang đƣợc các hộ nông dân trồng tại huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; phân Đạm Urê, phân Lân Super Lâm Thao; phân Kali clorua;  

-  Thời gian nghiên cứu: 2 năm, từ năm 2020 đến năm 2021. 

-  Địa điểm nghiên cứu: xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

2.2. P ƣơn  p  p n  iên cứu 

2.2.1. P  ơ   pháp bố trí thí nghi m 

Thí nghiệm gồm 7 công thức đƣợc bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) 

trên vƣờn bƣởi Xuân Vân 8 năm tuổi trong thời kỳ kinh doanh ổn định. Mỗi công thức 3 lần 

nhắc lại, mỗi lần nhắc lại 1 cây. Các cây bƣởi thí nghiệm cách nhau ít nhất 1 cây. Vƣờn bố trí thí 

nghiệm có độ dốc tƣơng đối đồng đều từ độ dốc từ  15 - 20
0
 

Công thức 
Lƣợng bón nguyên chất tính 

theo N (gram/cây) 
Tỷ lệ N, P, K 

Công thức 1  

400 

 

1:1:1 (400:400:400) 

Công thức 2  1:0,75:1 (400:300:400) 

Công thức 3  1:0,5:1 (400:200:400) 

Công thức 4   

500 

 

1:1:1 (500:500:500) 

Công thức 5  1:0,75:1 (500:375:500) 

Công thức 6  1:0,5:1 (500:250:500) 

Công thức 7 (đối 

chứng) 

Bón theo cách của ngƣời dân lƣợng bón 3 kg NPK Lâm Thao tỷ lệ 5:10: 3, 

chia làm 3 lần bón 

-  Loại phân sử dụng; Đạm Urea, Superlân, Kaliclorua, phân NPK Lâm Thao  

-  Nền thí nghiệm: Bón lót hàng năm 50 kg phân chuồng hoai mục + với 1 kg vôi bột/cây. 

-  Thời gian bón và tỷ lệ bón: Lƣợng phân đƣợc chia làm 4 lần bón trong năm: 

+ Lần 1: Bón  thúc hoa (tháng 3), bón 40% đạm, 40% kali.  

+ Lần 2: Bón thúc quả (tháng 4 - 5), bón 20% đạm, 20% kali.  

+ Lần 3: Bón nuôi quả và thúc cành thu (tháng 7 - 8), bón 20% đạm, 20% kali.  

+ Lần 4: Bón sau thu hoạch (bón vào tháng 12 đầu tháng 1), bón 20%  đạm, 20%  kali và 

100% lân + 100% phân chuồng. 
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-  Cách bón phân: Bón theo hình chiếu tán, rạch rãnh xung quanh tán cây độ sâu từ 7 - 10 cm, 

rắc phân vào rãnh, lấp đất. Nếu thời tiết khô hạn thì phải tƣới nƣớc bổ sung để làm tăng hiệu lực 

của phân bón. 

-  Cách chăm sóc: Các công thức thí nghiệm đƣợc giữ ẩm và tƣới nƣớc bổ sung trong thời kỳ 

khô hạn, phòng trừ sâu bệnh hại, cắt tỉa theo Quy trình hƣớng dẫn của Viện Nghiên cứu Rau quả. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 

-  Thời gian nở hoa và kết thúc nở hoa: 

+ Thời gian xuất hiện nụ hoa khi cây có 10% hoa nở. 

+ Thời gian nở hoa rộ khi cây có 50% hoa nở. 

+ Thời gian kết thúc nở hoa khi cây có 80% hoa đã nở. 

-  Tỷ lệ đậu quả: Trên mỗi cây theo dõi 4 cành phân bố đều về các hƣớng đếm tổng số hoa 

trên cành theo dõi. Cứ 10 ngày đếm số quả một lần, đếm số quả đậu ở các cây theo dõi cho đến 

khi hoa tàn. 

Tỷ lệ đậu quả (%) = 
Số quả đậu 

x 100 
số nụ, hoa, quả rụng + quả đậu 

-  Các chỉ tiêu năng suất: 

+ Số quả trên cây (quả): Đếm tổng số quả trên cây thí nghiệm khi thu hoạch. 

+ Khối lƣợng trung bình quả (g/quả): Lấy ngẫu nhiên 10 quả trên 1 cây, 3 cây một công 

thức rồi cân trọng lƣợng và tính trung bình 

+ Năng suất quả trên cây (kg/cây): Cân toàn bộ số quả thu hoạch đƣợc trên cây. 

-  Các chỉ tiêu chất lƣợng: Mỗi công thức lấy ngẫu nhiên 10 quả phân tích một số chỉ tiêu 

sinh hoá tại Viện Khoa học Sự sống Đại học Thái Nguyên. 

+ Hàm lƣợng axít tổng số (%). 

+ Độ brix (%). 

+ Hàm lƣợng vitamin C (mg/100g). 

+ Hàm lƣợng đƣờng tổng số (%). 

+ Hàm lƣợng chất khô (%). 

3. Kết quả n  iên cứu và t ảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của các công thức phân bón đến thời gian ra hoa của bưởi Xuân Vân 

Phân bón có ảnh hƣởng đến các giai đoạn sinh trƣởng, phát triển, ảnh hƣởng đến năng suất, 

chất lƣợng của cây có múi nói chung và cây bƣởi nói riêng. Theo dõi ảnh hƣởng của các công 

thức bón phân đến thời gian ra hoa của bƣởi Xuân Vân đƣợc trình bày tại bảng 1. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của các công thức phân bón  

 ến thời gian ra hoa của  ưởi Xuân Vân tại tỉnh Tuyên Quang 

Công thức 

 

Năm 2020 Năm 2021 

Thời điểm 

bắt đầu nở 

hoa 

Thời điểm 

kết thúc nở 

hoa 

Thời gian 

từ nở hoa 

đến kết 

thúc nở 

hoa (ngày) 

Thời điểm 

bắt đầu nở 

hoa 

Thời điểm 

kết thúc nở 

hoa 

Thời gian 

từ nở  đến 

kết thúc 

nở hoa 

(ngày) 

Công thức 1 14 - 21/2 3 - 13/3 19-29 9 - 18/2 1 - 10/3 20 - 30 

Công thức 2 14 - 21/2 3 - 13/3 19-29 9 - 18/2 1 - 10/3 20 - 30 

Công thức 3 14 - 21/2 3 - 13/3 19-29 9 - 18/2 1 - 10/3 20 - 30 

Công thức 4 14 - 21/2 3 - 13/3 19-29 9 - 18/2 1 - 10/3 20 - 30 

Công thức 5 14 - 21/2 3 - 13/3 19-29 9 - 18/2 1 – 10/3 20 - 30 

Công thức 6 14 - 21/2 3 - 13/3 19-29 9 - 18/2 1 - 10/3 20 - 30 

Công thức 7 14 - 21/2 3-13/3 19-29 9 - 18/2 1 - 10/3 20 - 30 

Kết quả theo dõi tại cho thấy, không có sự khác biệt về thời điểm nở hoa, kết thúc nở hoa 

của các công thức bón phân so với công thức đối chứng. Thời gian nở hoa và kết thúc nở hoa của 

các công thức phân bón dao động từ 19 - 30 ngày, trong đó năm 2020 thời gian từ nở hoa đến kết 

thúc kéo dài từ 19 đến 29 ngày, nhƣng năm 2022 thời gian kéo dài từ 20 đến 30 ngày, nguyên 

nhân trong năm 2021 -2022 thời gian nở hoa và kết thúc nở hoa kéo dài là do rét đậm, rét hại, 

khô hại kéo dài. 

Nhƣ vậy, các công thức bón phân khác nhau không ảnh hƣởng đến thời gian nở hoa và kết 

thúc nở hoa trên bƣởi Xuân Vân tại tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên theo dõi thời gian nở hoa và 

kết thúc nở hoa cũng giúp cho các nhà vƣờn điều chỉnh các biện pháp kỹ thuật để nâng cao tỷ lệ 

đậu quả và nâng cao năng suất cho bƣởi Xuân Vân. 

3.2.  Ản   ƣởng của các công thức p ân bón đến tỷ lệ đậu quả bƣởi Xuân Vân 

tỉnh Tuyên Quang 

Kết quả theo dõi ảnh hƣởng của các công thức phân bón trên bƣởi Xuân Vân cho thấy, vào 

thời điểm sau 10 ngày tắt hoa các công thức có tỷ lệ đậu quả tƣơng đối cao, tỷ lệ đậu quả trên các 

công thức dao động từ 10,35 - 12,28% (năm 2020), từ 10,15 - 12,41% (năm 2021), tại bảng 2 và 

bảng 3. Mặc dù có tỷ lệ đậu quả khá cao ở giai đoạn đầu nhƣng các công thức đều có tỷ lệ đậu 

quả giảm dần ở các giai đoạn tiếp theo và ổn định sau 50 ngày tắt hoa. Kết quả theo dõi cho thấy 

tỷ lệ đậu đậu quả ổn định có xu thế tăng dần theo lƣợng phân bón cho cây, các công thức 1, 2, 3 

có cùng mức bón 400 gram/cây tính theo đạm, tỷ lệ 1:1:1, 1: 0,75, 1 và 1:0,5:1 tuy có tỷ lệ phân 

NPK khác nhau nhƣng tỷ lệ đậu quả cũng tƣơng đƣơng nhau, tỷ lệ đậu quả của các công thức 1, 

2, 3 dao động từ 1,18 - 1,25 % (năm 2020), từ 1,19 - 1,33% (năm 2021); công thức 4, 5, 6  có 

mức bón 500 gram tính theo đạm tỷ lệ 1:1:1, 1: 0,75, 1 và 1:0,5:1 có tỷ lệ phân NPK khác nhau 

nhƣng tỷ lệ đậu quả cũng tƣơng đƣơng nhau, tỷ lệ đậu quả của các công thức 4, 5, 6 dao động từ 

1,26 - 1,44% (năm 2020), từ 1,38 - 1,46% (năm 2021), trong đó ở công thức 6 có mức đạm và 

kali tƣơng đồng công thức 4, 5 nhƣng có mức lân giảm 50%, điều này chứng tỏ nguyên tố lân có 



388| Phần III. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục và các lĩnh vực khác 

vai trò rất quan trọng đối với cây trồng nói chung và cây ăn quả có múi nói riêng. Khi bón phân 

không cân đối tỷ lệ phân lân bón thấp hơn so với phân đạm và phân kali sẽ làm giảm tỷ lệ đậu 

quả trên cây bƣởi, điều này cũng phù hợp những nghiên cứu của các nhà khoa học về phân bón 

trên cây có múi. Tỷ lệ đậu quả của cây ăn quả có múi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có 

yếu tố dinh dƣỡng, khi nhu cầu dinh dƣỡng đƣợc đáp ứng đầy đủ sẽ làm tang tỷ lệ đậu quả và 

ngƣợc lại nếu không đáp ứng đầy đủ phân bón tỷ lệ đậu quả sẽ rất thấp. Kết quả theo dõi cho 

thấy, ở các tỷ lệ và liều lƣợng phân bón khác nhau đều có những ảnh hƣởng nhất định đến tỷ lệ 

đậu quả trên bƣởi Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang và cao hơn công thức đối chứng ở mức độ tin cậy 

95%. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của các công thức phân  ón  ến tỷ lệ  ậu quả  ưởi Xuân Vân  

tỉnh Tuyên Quang năm 2020 

Công thức 
Tỷ lệ đậu quả %  au…. Tỷ lệ đậu quả 

ổn định 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 

Công thức 1 11,84 8,95 7,74 6,15 2,45 1,21 

Công thức 2 10,65 9,09 7,38 6,12 3,41 1,25 

Công thức 3 11,93 9,13 8,53 6,14 3,48 1,18 

Công thức 4 12,31 9,69 8,17 6,21 3,91 1,33 

Công thức 5 11,95 9,88 8,33 5,88 4,15 1,44 

Công thức 6 12,26 9,66 7,85 6,11 3,77 1,26 

Công thức 7 10,35 8,33 6,17 4,11 2,35 1,12 

CV(%) 7,63 7,33 6,41 4,55 10,10 4,63 

LSD0,05 1,62 1,73 1,89 2,41 2,55 2,06 

Bảng 3. Ảnh hưởng của các công thức phân  ón  ến tỷ lệ  

 ậu quả  ưởi Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang năm 2021 

Công thức 
Tỷ lệ đậu quả %  au… Tỷ lệ đậu quả 

ổn định 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 

Công thức 1 12,26 9,13 6,62 4,53 2,58 1,29 

Công thức 2 12,15 9,31 6,88 4,71 3,13 1,33 

Công thức 3 11,81 8,91 6,45 4,31 2,51 1,19 

Công thức 4 11,93 9,48 7,34 5,32 3,42 1,41 

Công thức 5 12,41 9,71 7,46 6,67 3,82 1,46 

Công thức 6 11,82 9,38 7,12 5,12 3,25 1,38 

Công thức 7 10,15 7,82 5,84 2,33 1,37 1,14 

CV(%) 6,54 6,24 6,09 8,20 9,93 6,68 

LSD0,05 1,55 1,63 1,77 1,93 2,54 2,14 
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3.3.  Ản   ƣởng của các công thức p ân bón đến các yếu tố cấu t àn  năn  suất 

và năn  suất bƣởi Xuân Vân 

Năng suất là mục tiêu cuối cùng sau mỗi vụ sản xuất, để đạt đƣợc năng suất cao có rất 

nhiều các biện pháp kỹ thuật đƣợc áp dụng trên cây bƣởi trong đó yếu tố về dinh dƣỡng là một 

trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng. Kết quả theo dõi ảnh hƣởng của các công thức phân 

bón đến các yếu tố năng suất và năng suất bƣởi Xuân Vân, đƣợc trình bày tại bảng 4.   

Bảng 4. Ảnh hưởng của các công thức phân  ón  ến các yếu tố cấu  

thành năng suất và năng suất  ưởi Xuân Vân tại Tuyên Quang 

Công thức 

Năm 2020 Năm 2021 

Số quả/cây 

(quả) 

Khối 

lƣợng quả 

(kg) 

Năng  uất 

(kg/cây) 

Số quả/cây 

(quả) 

Khối 

lƣợng quả 

(kg) 

Năng  uất 

(kg/cây) 

Công thức 1 126,8 0,929 117,8 125,6 0,932 117,1 

Công thức 2 130,3 0,933 121,3 127,7 0,928 118,5 

Công thức 3 122,3 0,922 112,8 121,6 0,924 112,3 

Công thức 4 135,7 0,944 128,1 142,9 0,941 134,5 

Công thức 5 144,4 0,951 137,3 146,6 0,948 139,1 

Công thức 6 133,2 0,935 124,5 138,9 0,939 130,4 

Công thức 7 (đ/c) 114,9 0,916 105,2 110,3 0,913 101 

CV(%) 4,51 3,45 5,43 7,42 3,61 6,38 

LSD0,05 8,43 1,15 11,15 14,15 1,28 12,12 

Kết  theo dõi cho thấy: Các công thức bón phân đã có ảnh hƣởng tới số lƣợng quả trên cây, 

trong đó; công thức 5 có số lƣợng quả trên cây cao nhất, số lƣợng quả/ cây ở công thức 5 dao 

động từ 144,6 - 140,6 quả/cây, tiếp theo là công thức 4 với số lƣợng quả dao động từ 135,7 - 

134,5 quả/cây, công thức 6 có số lƣợng quả trên cây dao động từ 131,7 - 142,9 quả/ cây. Công 

thức 4 và công thức 6 có số lƣợng đạm và kali tƣơng đƣơng công thức 5 nhƣng công thức 6 có số 

lƣợng lân thấp hơn công thức 4 và 5, đây là các công thức có tỷ lệ và liều lƣợng phân bón cao 

nhất trong các công thức thí nghiệm. Các công thức 1, 2, 3  tuy có số lƣợng quả trên cây thấp 

hơn các công thức 4, 5, 6 nhƣng vẫn cao hơn so với công thức đối chứng. Kết quả theo dõi ảnh 

hƣởng của các công thức bón phân cho thấy, số quả trên cây khi thu hoạch tỷ lệ thuận với mức 

phân bón trong thí nghiệm, kết quả này phù hợp với nghiên cứu của một số tác giả trong và 

ngoài nƣớc khi nghiên cứu về bón phân cho cây có múi năng suất quả tăng khi lƣơng phân bón 

tăng cân đối lƣợng quả trên cây cũng tăng lên.  

Khối lƣợng quả cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng suất và chất 

lƣợng bƣởi Xuân Vân. Kết quả theo dõi tại bảng 4 cho thấy, các công thức phân bón đều có khối 

lƣợng quả trung bình cao hơn so với đối chứng, tuy nhiên sự chênh lệch này là không lớn sự sai 

khác này không có ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95%.  Trong các công thức thí nghiệm đã áp dụng 

công thức 5 với mức bón 500 gram trên cây với tỷ lệ bón theo đạm là 1:0,75: 1 là một trong 

những công thức có khối lƣợng quả cao nhất, khối lƣợng quả ở công thức 5 dao động từ 0,948 - 

0,951 kg/quả, tiếp theo là công thức 4 có khối lƣợng quả dao động từ 0,941 - 0,944 kg/quả, công 
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thức 6 có tỷ lệ phân lân giảm hơn so với công thức 4 và công thức 5 nhƣng khối lƣợng quả vẫn 

cao hơn công thức đối chứng và các công thức 1, 2 và công thức 3, khối lƣợng quả ở công thức 6 

dao động từ 0,935 - 0,936 kg/quả. Các công thức 1, 2 và công thức 3 có cùng mức bón 400 gram 

trên cây và tỷ lệ bón khác nhau nhƣng sự dao động về khối lƣợng quả giữa các công thức không 

lớn, khối lƣợng quả các công thức 1, 2, 3 dao động từ 0,924 - 0,931kg/quả (năm 2020), từ 0,935 

- 0,939 kg/quả (năm 2021), kết quả theo dõi trên cho thấy, khi bón phân không cân đối sẽ làm 

giảm khối lƣợng quả bƣởi Xuân Vân.  

Năng suất quả kg/cây cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả 

của các công thức phân bón. Trong các công thức thí nghiệm đã nghiên cứu công thức 5 là một 

trong những công thức cho năng suất quả/cây cao nhất, năng suất ở công thức 5 đạt từ 137,3 - 

139,1 kg/cây, tiếp theo là công thức 4 đạt năng suất từ 128,1 - 134,5 kg/cây, các công thức 1, 2, 3 

và công thức 6 đều cho năng suất cao hơn công thức đối chứng sai khác ở mức có ý nghĩa 95%. 

Nhìn chung các công thức thí nghiệm khi bón phân đạm, phân lân và phân kali tăng và bón cân 

đối đã làm tăng năng suất của bƣởi Xuân Vân trong điều kiện thực hiện thí nghiệm tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

Nhƣ vậy: Bón phân đã có hiệu quả rõ rệt trong việc tăng khối lƣợng quả và tăng số lƣợng 

quả/cây, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần nâng cao năng suất bƣởi Xuân Vân tại 

tỉnh Tuyên Quang. 

3.4. Ản   ƣởng của các công thức p ân bón đến chất lƣợn  bƣởi Xuân Vân 

Kêt quả phân tích một số chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng bƣởi Xuân Vân ở các công thức phân 

bón đƣợc trình bày tại bảng 5 và bảng 6.  

Kết quả theo dõi cho thấy, hàm lƣợng chất khô trong quả của các công thức thí nghiệm dao 

động từ 9,82% (công thức đối chứng) đến 10,29% ở công thức 5 (năm 2020), từ 10,56% (công 

thức đối chứng) đến 10,91% ở công thức 5 (năm 2021), các công thức thí nghiệm đều có hàm 

lƣợng chất khô cao hơn công thức đối chứng sai khác có ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95%.   

Hàm lƣợng đƣờng tổng số là thành phần tạo ra vị ngọt của quả, qua theo dõi các thí nghiệm 

phân bón cho thấy, hàm lƣợng đƣờng tổng số dao động từ 7,96 - 8,52% (năm 2020), từ 8,26 - 

8,59% (năm 2021), hàm lƣợng đƣờng tổng số tăng dần theo tỷ lệ và lƣợng phân bón, trong đó công 

thức 5 có hàm lƣợng đƣờng tổng số cao nhất, hàm lƣợng đƣờng tổng số ở công thức 5 dao động từ 

8,54 - 8,71% các công thức 1, 2, 3, 4, 6 đều có hàm lƣợng đƣờng tổng số cao hơn công thức đối 

chứng sai khác có ý nghĩa ở mức độ tin cậy 95%.   

Kết quả theo dõi trên các công thức thí nghiệm về hàm lƣợng axít trong  quả cho thấy, hàm 

lƣợng axít dao động từ 0,374 - 0,414% (năm 2020), từ 0,372 - 0,435% (năm 2021), sự giảm hàm 

lƣợng axít tổng số ở các công thức đều thấp hơn công thức đối chứng, nhƣng sự sai khác này 

không có ý nghĩa thống kê điều này có thể giải thích là hàm lƣợng axít trong quả không bị ảnh 

hƣởng bởi tỷ lệ và liều lƣợng phân bón.  

Vitamin C là thành phần quan trọng trong quả bƣởi, vitamin C có tác dụng cho sức khỏe 

con ngƣời, ƣớc tính có 44 mg vitamin C trong 100 gram bƣởi (Vũ Công Hậu, 1996) [3]. Kết quả 

theo dõi các thí nghiệm cho thấy, công thức 5 là công thức có hàm lƣợng vitamin C lớn nhất 

trong các công thức thí nghiệm, hàm lƣợng vitamin C ở công thức 5 dao động từ 63,17 - 63,28 

mg/100 g tép bƣởi, tiếp theo là công thức 4 có hàm lƣợng vita min C dao động từ 63,09 - 63,15 
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mg/100g tép bƣởi, các công thức 1, 2, 3, 6 có hàm lƣợng vitamin C thấp hơn công thức 5 nhƣng 

vẫn cao hơn công thức đối chứng. Điều này chứng tỏ tỷ lệ và liều lƣợng phân bón đã làm tăng 

hàm lƣợng vitamin C trong tép quả, trong đó bón ở tỷ lệ 1: 0,75: 1 theo mức 500 gram tính theo 

N có hàm lƣợng vitamin C cao nhất.  

Độ Brix là chỉ tiêu thể hiện tỷ lệ các chất rắn hòa tan trong dung dịch quả, đối với bƣởi 

Xuân Vân là giống bƣởi chín sớm độ Brix cao cũng tƣơng ứng với quả có vị ngọt và hàm lƣợng 

chất rắn hòa tan cũng cao hơn. Kết quả theo dõi trong các thí nghiệm cho thấy, các công thức thí 

nghiệm có độ Brix dao động từ 10,82 - 11,64% (năm 2020), từ 10,89 - 11,62% (năm 2021). Nhìn 

chung các công thức thí nghiệm đều có độ Brix cao hơn đối chứng sai khác có ý nghĩa ở mức độ 

tin cậy 95%, trong đó công thức 5 có độ Brix cao nhất đạt 11,61% (năm 2020) và đạt 11,59% 

(năm 2021).  

Bảng 5. Ảnh hưởng của các công thức phân bón  

 ến chất  ượng  ưởi Xuân Vân tại Tuyên Quang năm 2020 

Công thức 
Chất khô 

(%) 

Đƣờng tổng 

số (%) 
Axít (%) 

VitaminC 

(mg/100g) 
Độ Brix (%) 

Công thức 1 10,02 8,12 0,396 61,28 11,22 

Công thức 2 10,07 8,24 0,394 62,64 11,34 

Công thức 3 9,90 8,09 0,407 61,11 11,14 

Công thức 4 10,24 8,47 0,377 63,09 11,57 

Công thức 5 10,29 8,54 0,374 63,17 11,64
 

Công thức 6 10,11 8,33 0,387 62,85 11,45
 

Công thức 7 (đ/c) 9,82 7,91 0,414 60,19 10,94
 

CV(%) 2,44 2,84 2,46 2,63 10,82 

LSD0,05 0,47 0,51 0,34 2,77 3,14 

Bảng 6. Ảnh hưởng của các công thức phân  ón  ến chất  ượng  

 ưởi Xuân Vân tại  Tuyên Quang năm 2021 

Công thức 
Chất khô 

(%) 

Đƣờng tổng 

số (%) 
Axít (%) 

VitaminC 

(mg/100g) 
Độ Brix (%) 

Công thức 1 10,73 8,36 0,423 62,66 11,21 

Công thức 2 10,77 8,47 0,399 62,84 11,26 

Công thức 3 10,66 8,34 0,433 62,31 11,09 

Công thức 4 10,85 8,64 0,381 63,15 11,47 

Công thức 5 10,91 8,71 0,372 63,28 11,62 

Công thức 6 10,81 8,55 0,392 63,06 11,35 

Công thức 7 (đ/c) 10,56 8,24 0,435 61,25 10,89 

CV(%) 3,84 5,46 2,88 2,87 8,64 

LSD0,05 0,82 0,94 0,34 2,66 2,89 
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4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Các công thức phân bón không ảnh hƣởng đến thời gian ra hoa của bƣởi Xuân Vân nhƣng 

có ảnh hƣởng tích cực đến tỷ lệ đậu quả, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và chất lƣợng 

bƣởi Xuân Vân; 

Bón phân NPK với tỷ lệ (1:1:1 và 1:0,75:1) đã làm cho bƣởi Xuân Vân có tỷ lệ đậu quả và 

năng suất cao nhất; bón ở tỷ lệ 1:1:1 bƣởi Xuân Vân đạt tỷ lệ đậu quả từ 1,44 - 1,46%, bón ở tỷ 

lệ 1:0,75:1 bƣởi Xuân Vân đạt tỷ lệ đậu quả từ 1,33 - 1,41%, 

Bón phân NPK ở tỷ lệ 1:1:1 đạt số quả/cây cao nhất với số lƣợng quả đạt từ 144,4 đến 146 

quả/cây và cho khối lƣợng quả cao nhất từ 0,948 đến 0,951gram/quả và tƣơng ứng với năng suất 

từ 137,3 đến 139,1 kg/cây. 

Tỷ lệ bón NPK cân đối (1: 1: 1) có tác dụng làm tăng hàm lƣợng đƣờng tổng số từ 8,54 -

8,71%,  độ Brix đạt từ 11,62 - 11,65% và có tác dụng làm tăng chất lƣợng quả. 

4.2. Đề nghị 

Tiếp tục có những nghiên cứu về tỷ lệ và liều lƣợng phân bón ở các vùng sản xuất bƣởi 

Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang ở các niên vụ khác nhau để tìm ra các công thức phân bón phù hợp. 
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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG  

CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SÀN THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  

TỈNH PHÚ THỌ - GIAO THƢƠNG.NET.VN 

ThS. Dƣơng Thị Dung, Lƣu Thế Vinh 

Trường Đại học Hùng Vương 

Tóm tắt: 

Trong giai đoạn kinh tế thế giới và Việt Nam hƣớng tới sự phát triển kinh doanh thông qua 

nền tảng công nghệ thông tin, các sàn thƣơng mại phát triển rất phổ biến. Đặc biệt, với sự 

ảnh hƣởng mạnh mẽ của đại dịch Covid thì số lƣợng khách hàng mua sản phẩm trực tuyến 

ngày càng phổ biến. Sàn thƣơng mại điện tử tại tỉnh Phú Thọ đã đƣợc thành lập giúp các 

doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh có thêm kênh thông tin để tiếp cận với khách hàng 

trong và ngoài tỉnh tốt hơn. Kinh doanh trên sàn thƣơng mại điện tử, số lƣợng khách hàng 

rất quan trọng để duy trì, phát triển và sự hài lòng của khách hàng sẽ giúp các sàn thƣơng 

mại điện tử thu hút thêm khách hàng, mở rộng khách hàng. Yếu tố tác động đến sự hài 

lòng của khách hàng trong kinh doanh trực tuyến nhƣ: thiết kế của sàn thƣơng mại điện tử, 

sự tin cậy, sự hoàn thành, tính bảo mật, sự phản hồi, tính cá nhân hóa, thông tin và sự đồng 

cảm. Các sàn thƣơng mại điện tử cần phân tích sự hài lòng của khách hàng để có chính 

sách phù hợp phát triển thị trƣờng. 

Từ khóa:  

Đại học Hùng Vƣơng, yếu tố ảnh hƣởng, sự hài lòng, thƣơng mại điện tử. 

1. Giới thiệu 

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, làm hoạt động thƣơng mại điện tử phát tiển mạnh 

(Ramachandran và cộng sự, 2011; Wu và cộng sự, 2011).  

Theo Báo cáo EBI (2021), thƣơng mại điện tử tỉnh Phú Thọ đang trong giai đoạn phát triển 

và ngày càng hoàn thiện chất lƣợng dịch vụ, gia tăng sự hài lòng của khách hàng. 

Tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về thƣơng mại 

điện tử, đặc biệt thế hệ trẻ là ngƣời tiêu dùng tiếp cận nhanh tham gia vào hoạt động mua bán tại 

các website ngày càng đông. Tuy nhiên, giới trẻ chủ yếu mua hàng thông qua các sàn thƣơng mại 

nhƣ Tiki, Lazada hay Shopee. Nắm bắt xu hƣớng này và nhằm phát triển kinh tế địa phƣơng hiệu 

quả thì tỉnh Phú Thọ đã giao sở Công Thƣơng phát triển giải pháp giao dịch thƣơng mại điện tử, 

với sàn: giaothuong.net.vn (GTN) để khách hàng có thêm kênh mua hàng và các sản phẩm của 

tỉnh nhanh chóng tiếp cận thêm khách hàng trong và ngoài tỉnh. 

Nhờ đó, khách hàng tiết kiệm đƣợc thời gian đi mua hàng và có thể biết nhiều thông tin về 

sản phẩm, so sánh giá của nhiều trang website trƣớc khi mua sản phẩm. Đây cũng chính là động 

lực cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, nhiều khách hàng tại Phú Thọ khi mua 

sắm trên GTN vẫn chƣa hài lòng với dịch vụ của sàn thƣơng mại điện tử nhƣ: giao hàng lâu, số 
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lƣợng mặt hàng chƣa đa dạng, giao dịch bất tiện qua nhiều khâu, chƣa đa dạng phƣơng thức 

thanh toán, các phƣơng pháp marketing để thu hút khách hàng chƣa đƣợc vận dụng. 

Vì vậy việc nghiên cứu đề tài này nhằm tìm ra các yếu tố tác động đến sự hài lòng của 

khách hàng tại sàn thƣơng mại điện tử tại giaothuong.net.vn và gia tăng lợi ích cho khách hàng là 

cần thiết. 

2. T ƣơn  mại điện tử và các yếu tố ản   ƣởn  t ƣơng mại điện tử 

2.1. T ƣơn  mại điện tử  

a. Thương mại  iện tử 

Theo Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO, 2019), “Thƣơng mại điện tử bao gồm việc sản 

xuất, quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm đƣợc mua bán và thanh toán trên mạng 

Internet, nhƣng đƣợc giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm giao nhận cũng nhƣ những 

thông tin số hoá thông qua mạng Internet”. 

Đối tƣợng tham gia thƣơng mại điện tử bao gồm các thành phần: Chính phủ (G - 

Government), Doanh nghiệp (B - Business) và Khách hàng (C - Customer hay Consumer). Khi 

đó, kết hợp đôi một 3 đối tƣợng này sẽ có 9 hình thức tham gia thƣơng mại điện tử nhỏ hơn: 

B2C, B2B, B2G, G2B, G2G, G2C, C2G, C2B và C2C. (Zorayda Ruth Andam, e-Commerce and 

e-Business, trang 9, tháng 5/2003). 

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả thì ở trên sàn GTN chủ yếu có hình thức B2C, B2B và 

C2C. 

 . Thương mại  iện tử B2C, B2B và C2C 

B2C là hình thức doanh nghiệp với Khách hàng (Business-to-Consumer) hay giao dịch 

thƣơng mại điện tử giữa doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng (khách hàng). Đây còn gọi là dịch vụ 

bán lẻ trực tuyến của các công ty qua mạng Internet. 

B2B là hình thức mua bán hay giao dịch giữ các doanh nghiệp với nhau thông qua sàn 

thƣơng mại điện tử hay internet. 

C2C là hình thức mua bán qua mạng hay sàn giao dịch thƣơng mại điện tử giữa khách 

hàng với khách hàng. 

c. Các yếu tố t c  ộng  ến thương mại  iện tử 

Zeithaml & cộng sự (2002) chỉ ra bảy nhân tố ảnh hƣởng đến thƣơng mại điện tử: tính hiệu 

quả, sự tin tƣởng, khả năng hoàn thành, tính bảo mật, sự phản hồi, bồi thƣờng và liên lạc.  

Ngô Quốc Chiến và Nguyễn Thị Quế Thanh (2017), trong bài viết của mình đã chỉ ra các 

nhân tố ảnh hƣởng đến thƣơng mại điện tử nhƣ: niềm tin vào mua sắm trực tuyến, chất lƣợng 

website, chất lƣợng dịch vụ, chi phí chuyển đổi. 

Hà Nam Khánh Giao, Lê Minh Hiếu (2017), chỉ ra các nhân tố tác động đến thƣơng mại 

điện tử nhƣ: Tính hiệu quả, Tính đáp ứng, Tính tin cậy, Sự đảm bảo, Chất lƣợng trang web, Dễ 

sử dụng để lƣợng hóa chất lƣợng dịch vụ thƣơng mại điện tử nghiên cứu trƣờng hợp B2C. 
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Nghiên cứu Lee và Lin (2005) đã xây dựng mô hình nghiên cứu sự tác động của các yếu tố 

đến thƣơng mại điện tử: (1) thiết kế trang website, (2) độ tin cậy, (3) sự phản hồi và (4) sự tin 

tƣởng. 

Li và Suomi (2009) đã đề xuất 8 nhân tố tác động đến thƣơng mại điện tử dựa trên thang 

đo E-SERVQUAL: (1) thiết kế trang web, (2) độ tin cậy, (3) sự hoàn thành, (4) bảo mật, (5) tính 

phản hồi, (6) tính cá nhân, (7) thông tin và (8) sự đồng cảm. 

2.2. Sự hài lòng của khách hàng 

Theo P.Kotler (1997), sự hài lòng của khách hàng là kết quả của những trải nghiệm trong 

suốt quá trình mua sắm, bao gồm các bƣớc cụ thể: nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh 

giá phƣơng án lựa chọn, ra quyết định mua và hành vi sau khi mua sắm, tiêu dùng. Vì vậy nó bao 

quát tất cả các phản ứng mà ngƣời mua có thể thể hiện cũng nhƣ những giai đoạn khác nhau 

trong quá trình mua sắm. 

2.3.  Mô hình nghiên cứu các yếu tố t c độn  đến t ƣơn  mại điện tử và sự hài 

lòng của khách hàng tại sàn t ƣơn  mại điện tử giaothuong.net 

Tác giả sử dụng khung phân tích E-SERVQUAL gồm 8 nhân tố: (1) thiết kế trang web, (2) 

độ tin cậy, (3) sự hoàn thành, (4) bảo mật, (5) tính phản hồi, (6) tính cá nhân, (7) thông tin và (8) 

sự đồng cảm của Li và Suomi (2009). Đồng thời, kế thừa bảng hỏi có sự điều chỉnh phù hợp của 

Collier và Bienstock (2006) và Li và Suomi (2009) với điều kiện nền tảng cơ sở hạ tầng thƣơng 

mại điện tử tại GTN.  

Các yếu tố ảnh hưởng  ến sự hài lòng của khách hàng trên sàn giaothuong.net 

           Sự hài lòng Thiết kế sàn H1 

Sự tin cậy H2 

Sự hoàn thành H3 

Tính bảo mật H4 

Sự phản hồi H5 

Cá nhân hóa H6 

Thông tin H7 

Sự đồng cảm H8 

 

Mô hình nghiên cứu 

Các giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Thiết kế sàn thƣơng mại điện tử có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. 

H2: Sự tin cậy có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. 

H3: Sự hoàn thành có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. 

H4: Tính bảo mật có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. 

H5: Sự phản hồi có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. 
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H6: Cá nhân hóa có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. 

H7: Thông tin có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. 

H8: Sự đồng cảm có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. 

3. P ƣơn  pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng nghiên cứu định lƣợng thông qua bảng hỏi nhằm 

lƣợng hóa các thông tin, bảng hỏi gồm hai phần sau: 

Phần một bao gồm các câu hỏi liên quan đến thông tin cá nhân về khách hàng nhƣ tuổi tác, 

giới tính, thu nhập và học vấn. 

Phần hai đƣợc thiết kế để nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến thƣơng mại điện tử trên 

sàn GTN và sự hài lòng của khách hàng. Phần này bao gồm 45 câu hỏi đƣợc chia làm hai nhóm.  

Bảng hỏi đƣợc gửi đến khách hàng thông qua mạng xã hội nhƣ Facebook, Zalo và gửi qua 

thƣ điện tử kèm theo lời mời tham gia nghiên cứu và giúp nhân rộng đến bạn bè, những khách 

hàng tại Phú Thọ. Nói cách khác, nghiên cứu này áp dụng phƣơng thức chọn mẫu ngẫu nhiên để 

thu thập dữ liệu sơ cấp. Tác giả đã thu đƣợc 236 phiếu trả lời hợp lệ. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Đặc điểm của mẫu 

Kết quả mẫu nghiên cứu chỉ ra: nữ hay mua sắm nên lƣợng khách hàng nữ tham gia khảo 

sát chiếm 75.8%, trong khi khách hàng nam chỉ chiếm lƣợng nhỏ. Độ tuổi chủ yếu là dƣới 30 

chiếm 64.8%, các độ tuổi khác tham gia ít hơn. Trình độ học vấn, khách hàng chủ yếu là tốt 

nghiệp đại học (53.6%), dƣới đại học (33.4%), phần còn lại là từ thạc sĩ trở lên. Có đến 62.7% số 

ngƣời tham gia khảo sát có thu nhập từ 5 đến 8 triệu VNĐ/tháng, 34.6% khách hàng trên 8 triệu 

VNĐ/tháng và còn lại là khách hàng có thu nhập từ 5 triệu VNĐ/tháng trở xuống.  

4.2. Độ tin cậy của t  n  đo 

Tác giả  sử dụng hệ số tin cậy (Cronbach Anpha) để đánh giá mức độ tin cậy của các thang 

đo. Phƣơng pháp này giúp lấy đƣợc các yếu tố có độ tin cậy cao (có hệ số tƣơng quan biến tổng 

<0,3). Theo Hoàng Trọng và cộng sự (2008), thì các thang đo đảm bảo phải có hệ số Cronbach 

Anpha ≥ 0,6.  

Kết quả nghiên cứu ở bảng 1 chỉ ra rằng, 08 nhân tố tác động đến thƣơng mại điện tử có hệ 

số tin cậy đều lớn hơn 0,6 và sig đều rất nhỏ, điều này cho thấy mức độ tin cậy của cơ sở dữ liệu 

là đảm bảo. Vì vậy, 08 nhân tố này sẽ dụng trong phân tích nhân tố (EFA). 

Bảng 1. Hệ số tin cậy 

Nhân tố Hệ số tin cậy Sig Trung bình 

Thiết kế sàn  0,763 0,000 3,13 

Sự tin cậy 0,849 0,000 3,27 

Sự hoàn thành 0,774 0,000 3,09 

Tính bảo mật 0,739 0,000 2.84 



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |397 

Nhân tố Hệ số tin cậy Sig Trung bình 

Sự phản hồi 0,758 0,000 2.95 

Cá nhân hóa 0,743 0,000 2.51 

Thông tin 0,718 0,000 3.15 

Sự đồng cảm 0,725 0,000 3,04 

(Nguồn: Tác giả t ng hợp từ số liệu khảo sát) 

4.3. Phân tích nhân tố ản   ƣởn  đến sự hài lòng của khách hàng  

Trong quá trình phân tích nhân tố, tác giả sử dụng phƣơng pháp trích Pricipal components 

với phép xoay varimax để phân tích đồng thời loại bỏ các biến quan sát có trị số Factor loading ≤ 

0,5 ra khỏi thang đo. Kết quả không có biến nào bị loại khỏi quá trình nghiên cứu và đƣợc sử 

dụng phân tích tiếp theo. Đồng thời, các biến đều thỏa mãn tiêu chuẩn Bartlett và hệ số KMO và 

hệ số rút trích đạt trên 71%. 

Bảng 2. Phân tích nhân tố 

Nhân tố Câu hỏi 
Mã 

hóa 

Hệ số 

tải 

Thiết kế 

website 

Website có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. 

Website đƣợc tải về nhanh. 

Website tƣơng thích với đa số trình duyệt web. 

Website có từ ngữ dễ hiểu. 

Website dễ dàng thực hiện các giao dịch trực tuyến. 

TK1 

TK2 

TK3 

TK4 

TK5 

0,658 

0,523 

0,648 

0,663 

0,554 

Sự tin cậy 

Dịch vụ giao hàng chính xác. 

Quy trình cung cấp dịch vụ rõ ràng, đơn giản. 

Các dịch vụ trực tuyến luôn luôn đúng. 

Nhà cung cấp dịch vụ luôn giữ lời hứa. 

Thông tin về giao dịch chính xác và đơn giản. 

TC1 

TC2 

TC3 

TC4 

TC5 

0,759 

0,553 

0,577 

0,625 

0,739 

Sự hoàn 

thành 

Thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ có s n khi giao dịch. 

Hệ thống chạy thông suốt trong quá trình giao dịch. 

Các sản phẩm dịch vụ luôn s n có trong quá trình khuyến mãi. 

Có thể sửa đổi hoặc trì hoãn quá trình mua bất cứ lúc nào mà không 

cần cam kết.  

Các sản phẩm đƣợc cung cấp không bị hƣ hỏng. 

HT1 

HT2 

HT3 

HT4 

 

HT5 

0,512 

0,509 

0,525 

0,518 

 

0,527 

Tính bảo 

mật 

Website cam kết bảo vệ dữ liệu tài chính của khách hàng. 

Website cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. 

Website có các điều khoản rõ ràng về thanh toán và giao hàng. 

Website có thƣơng hiệu trên thị trƣờng. 

Tôi tin tƣởng website không lấy cắp thông tin cá nhân để bán. 

BM1 

BM2 

BM3 

BM4 

BM5 

0,557 

0,706 

0,745 

0,682 

0,569 

Sự phản 

hồi 

Thông tin liên lạc giữa Website và tôi đầy đủ và kịp thời. 

Website truyền đạt trung thực với tôi về vấn đề của tôi. 

PH1 

PH2 

0,536 

0,589 
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Nhân tố Câu hỏi 
Mã 

hóa 

Hệ số 

tải 

Khi xảy ra vấn đề, tôi nhận đƣợc ngay lời giải thích. 

Website cố gắng giải quyết nhanh vấn đề của tôi. 

Website cung cấp cho tôi nhiều lựa chọn giao hàng và thanh toán. 

PH3 

PH4 

PH5 

0,645 

0,617 

0,564 

Cá nhân 

hóa 

Website giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với tôi. 

Website đề xuất điều khoản thanh toán phù hợp với tôi. 

Website đƣa ra điều khoản giao hàng phù hợp với tôi. 

Website có thiết kế giao diện phù hợp với tôi. 

CN1 

CN2  

CN3 

CN4 

0,615 

0,642 

0,538 

0,559 

Thông tin 

Website thƣờng xuyên cập nhật thông tin sản phẩm dịch vụ. 

Website cung cấp thông tin về chất lƣợng sản phẩm dịch vụ rõ ràng. 

Website cung cấp thông tin chính xác và phù hợp. 

Website cung cấp thông tin về giá cả và chi phí vận chuyển chính xác. 

TT1 

TT2 

TT3 

TT4 

0,521 

0,686 

0,759 

0,715 

Sự đồng 

cảm 

Website cảm thông và chu đáo. 

Website luôn cung cấp cho tôi số điện thoai hotline hoặc địa chỉ liên 

lạc cụ thể. 

Website giải quyết thắc mắc, khiếu nại của tôi thân thiện. 

Website luôn có lời lẽ lịch sự khi giải quyết các vấn đề của tôi. 

Website luôn quan tâm đến sở thích của tôi. 

ĐC1 

ĐC2 

 

ĐC3 

ĐC4 

ĐC5 

0,559 

0,512 

 

0,728 

0,578 

0,714 

(Nguồn: Tác giả t ng hợp từ số liệu khảo sát) 

4.4. Hồi quy 

Phân tích hồi quy tác giả sử dụng phƣơng pháp Enter để phân tích hồi quy 08 nhân tố và sự 

hài lòng. Hệ số xác định R
2
 đƣợc dùng để đánh giá độ phù hợp của mô hình.  

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy 

R
2 

0,914 

Durbin-Watson 1,692 

Sig 0,000 

 Hệ số hồi quy Sig Hệ số phóng đại phƣơng sai 

Thiết kế website 0,113 0,013 1,406 

Sự tin cậy 0,225 0,000 1,865 

Sự hoàn thành 0,104 0,000 1,124 

Tính bảo mật 0,036 0,042 1,468 

Sự phản hồi 0,074 0,015 1,596 

Cá nhân hóa 0,168 0,000 1,267 

Thông tin 0,143 0,000 1,925 

Sự đồng cảm 0,185 0,000 1,407 

(Nguồn: Tác giả t ng hợp từ số liệu phân tích) 
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Qua bảng 3 cho thấy, giá trị thống kê có Sig rất nhỏ là phù hợp với dữ liệu thu thập đƣợc. 

Đồng thời, tiêu chí chuẩn đoán hiện tƣợng đa cộng tuyến với hệ số phóng đại phƣơng sai VIF 

của các nhân tố trong mô hình đều nhỏ hơn hai. Vì vậy, các biến độc lập trong mô hình không 

xảy ra hiện tƣợng đa cộng tuyến. Hệ số R
2
 hiệu chỉnh là 0,914 có nghĩa là các biến trong mô hình 

giải thích đƣợc 9,14% sự hài lòng của khách hàng khi tham gia giao dịch thƣơng mại điện tử trên 

GTN. 

Do đó, 08 nhân tố tác động đến thƣơng mại điện tử đều có ý nghĩa thống kê hay đều có tác 

động tích cực đến sự hài lòng trên sàn GTN.  

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

08 nhân tố có tác động tích cực đến thƣơng mại điện tử hay sự hài lòng của khách hàng 

trên sàn thƣơng mại điện tử GTN. 

Trong đó, sự tin cậy và đồng cảm tác động mạnh nhất đến thƣơng mại điện tử. Còn, tính 

bảo mật và sự phản hồi chƣa thể hiện đƣợc vai trò của nó trong sàn thƣơng mại. 

Các giả giả thuyết đặt ra đƣợc kiểm định là phù hợp. 

5.2. Kiến nghị 

Để tăng cƣờng hiệu quả của hoạt động thƣơng mại điện tử GTN, đồng thời giúp ngƣời tiêu 

dùng hài lòng thì:  

Sàn thƣơng mại điện tử tỉnh Phú Thọ cần có nhiều chính sách để thu hút khách hàng và các 

doanh nghiệp bán hàng trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là giải pháp để các sàn thƣơng mại nói 

chung phát triển trong giai đoạn đầu. Khi đa dạng đƣợc số lƣợng hàng hóa (hiện nay chủ yếu sản 

phẩm nông sản và các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trong tỉnh). Để phát triển thị trƣờng, hoạt 

động quảng bá sàn thƣơng mại điện tử đến khách hàng và các doanh nghiệp quyết định đến tính 

hiệu quả của sàn. 

Các đơn vị quản lý cần có thêm các quy định về pháp luật quản lý chất lƣợng dịch vụ 

thƣơng mại điện tử, giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp với ngƣời tiêu dùng làm nâng cao sự 

tin cậy, minh bạch, rõ ràng, … và quy trình dịch vụ cụ thể đơn giản.  

Đồng thời các doanh nghiệp, ngƣời ban cũng cần chủ động cải thiện khả năng tƣơng tác 

của mình trong điều kiện mới của thị trƣờng. Cụ thể, (1) doanh nghiệp/ngƣời bán cần đảm bảo sự 

tin cậy về quy trình cung cấp dịch vụ và thông tin phải đơn giản, rõ ràng, chính xác; (2) doanh 

nghiệp/ngƣời bán cần phải cung cấp thông tin trung thực trong quá trình bán sản sẩn phẩm dịch 

vụ, chi phí, giá thành và điệu kiện bảo hành; (3) xu hƣớng cá nhân hóa giao dịch cần đƣợc cải 

thiện để làm gia tăng lƣợng khách hàng tham gia mua bán trên sàn, nó tác động đến chiều sâu 

nhận thức của khách hàng và dễ dàng lấy đƣợc sự chú ý của khách hàng.  

Ngƣời mua cũng phải cải thiện khả năng mua sắm khi tham gia các giao dịch thƣơng mại 

điện tử. Nên tham các nguồn về: giá, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ trên các diễn đàn để có góc 

nhìn toàn diện hơn về sản phẩm dịch vụ đó, từ đó có giao dịch thành công và giảm thiểu rủi ro 

khi tham gia thƣơng mại điện tử. 
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TỪNG BƢỚC NÂNG CAO HIÊU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, 

CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ TRONG SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP 

 TS. Nguyễn Văn Gi p 

Trường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt:  

Nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục đại học là một trong các nhiệm vụ quan trọng 

không thể thiếu của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên. Hoạt động 

nghiên cứu có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực 

trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Nhận thức rõ tầm 

quan trọng của công tác NCKH, trong những năm qua, Đảng ủy và Ban giám hiệu Trƣờng 

Đại học Tân Trào luôn quan tâm sát sao đến công tác NCKH và xác định đây là một trong 

những hoạt động chủ yếu để nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên, đồng thời nâng cao 

chất lƣợng giảng dạy của Nhà trƣờng. 

Từ khóa:  

Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất nông - lâm nghiệp.  

1. MỞ ĐẦU 

Nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục đại học là một trong các nhiệm vụ quan trọng 

không thể thiếu của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên; Hoạt động nghiên 

cứu có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Nhận thức rõ tầm quan trọng của 

công tác NCKH, trong những năm qua, Đảng ủy và Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Tân Trào đã 

chú trọng quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác NCKH và xác định đây là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng để nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên, đồng thời khẳng định đƣợc vai trò của 

trƣờng đại học địa phƣơng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, khu vực. 

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ TRONG SẢN 

XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO GIAI ĐOẠN 

2017-2021 

Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của 

Trƣờng Đại học Tân Trào nói chung và lĩnh vực nông lâm nghiệp nói riêng đã có những bƣớc 

tiến đáng kể cả về số lƣợng và chất lƣợng các công trình nghiên cứu. Giai đoạn 2017-2021, cán 

bộ giảng viên khối ngành nông lâm nghiệp đã triển khai thực hiện 07 đề tài, dự án KHCN cấp 

tỉnh; 30 đề tài KHCN cấp trƣờng. Kết quả nhiều đề tài, dự án đã đƣợc triển khai ứng dụng hiệu 

quả vào sản xuất và đƣợc thị trƣờng đón nhận, và đƣợc triển khai ứng dụng hiệu quả vào sản 

xuất, tạo hiệu quả nhất định trong đời sống kinh tế - xã hội; điển hình nhƣ: Công nghệ nhân nuôi 

cấy mô để sản xuất giống cây nông,lâm nghiệp, dƣợc liệu, cây cảnh,… cung ứng cho các đơn vị, 

các hộ trồng rừng,ngƣời dân trong và ngoài tỉnh; quy trình sản xuất nấm dƣợc liệu quý cung ứng 

cho nhu cầu thị trƣờng; nhiều kết quả nghiên cứu cũng đã đƣợc các cơ quan, đơn vị, ngƣời dân 
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tiếp nhận đƣa vào sản xuất nhƣ: Lựa chọn đƣợc 01 giống lạc mới L19 đƣa vào trồng đại trà tại xã 

Tân Mỹ, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa; quy trình kỹ thuật nuôi gà đen của ngƣời H‟Mông; 

quy trình kỹ thuật sản xuất rau mầm, Quy trình sản xuất keo mô - hom, quy trình sản xuất lúa 

thuần nông hộ, quy trình sản xuất mía bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô, nghiên cứu tuyển chọn 

xây dựng vƣờn đầu dòng các giống keo lai BV10, BV16, BV33,  Giải pháp ghép cải tạo nhãn 

thực sinh bằng những giống nhãn chín muộn,  quy trình nhân giống chuối tiêu hồng bằng 

phƣơng pháp nuôi cấy mô; nhân giống cây Ba Kích bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô; nhân giống 

mía QT bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô; nghiên cứu tạo giá thể bầu hữu cơ ƣơm cây giống sản 

xuất bằng phƣơng pháp nuôi cấy mô…Đặc biệt, năm 2021, nhà trƣờng đã sản xuất và chế biến 

thành công 3 sản phẩm từ nấm Đông trùng hạ thảo cung ứng cho nhu cầu thị trƣờng. 

Chuyển giao kết quả vào sản xuất, đến nay Trung tâm Thực nghiệm thực hành và chuyển 

giao khoa học công nghệ  (Trung tâm TNTH&CGKHCN) - Trƣờng ĐH Tân Trào đƣa vào sản 

xuất đƣợc 06 giống keo lai (BV10, BV16, BV33, CRT9, CRT18, CRT26), 04 giống bạch đàn 

(CT4, CTiv, U6, 3229), 06 giống mía (ROC22, ROC10, QT, KK3, LK92-11, My5514), 02 giống 

cây dƣợc liệu (giống ba kích tím, giống lan kim tuyến) và 02 giống hoa (hoa lan hồ điệp, hoa 

đồng tiền) với số lƣợng trung bình mỗi năm từ 3,5 -4 triệu cây giống lâm nghiệp; 800.000 - 1 

triệu cây mía giống; 400-600 nghìn các loại cây giống nông - lâm nghiệp, dƣợc liệu khác cung 

ứng cho các đơn vị hợp tác, các hộ trồng rừng và ngƣời dân có nhu cầu trong và ngoài tỉnh. 

Việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả vào sản xuất đã tạo 

thêm nhiều việc làm cho cán bộ nhân viên, đồng thời mở rộng đƣợc cả quy mô về số lƣợng, 

chủng loại sản phẩm cung ứng cho nhu cầu thị trƣờng. Đến nay các sản phẩm do Nhà trƣờng sản 

xuất đã đƣợc tiêu thụ ở 16 tỉnh, thành trong nƣớc, gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh 

Phúc, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất đã giúp 

tăng nguồn thu từ dịch vụ của nhà trƣờng, tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên và hƣớng tới từng 

bƣớc tự chủ cho hoạt động của đơn vị. 

Các sản phẩm cây giống nông lâm nghiệp chất lƣợng đƣợc nhà trƣờng sản xuất cung ứng 

cho thị trƣờng trong những năm qua đã góp phần vào việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 

đính hƣớng của Chính phủ
30

 nói chung và của tỉnh Tuyên Quang
31

 nói riêng.    

Từ các kết quả nghiên cứu, chuyển giao trên, Trung tâm TNTH&CGKHCN đã đƣợc biết 

đến nhƣ một mô hình thực tập, thực hành, rèn nghề thu hút hàng trăm sinh viên, học viên trong 

và ngoài nhà trƣờng đến thực tập, thực hành mỗi năm (đặc biệt là sinh viên quốc tế đến thực tập, 

thực hành, rèn nghề từ 3-6 tháng). 

Bên cạnh đó, cán bộ giảng viên khối ngành nông lâm nghiệp cũng đƣợc nhiều đơn vị, tổ 

chức, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh mời tham gia giảng dạy, tập huấn, hƣớng dẫn quy trình kỹ 

thuật sản xuất, qua đó đã đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực nông lâm nghiệp địa phƣơng, 

từng bƣớc nâng đời sống ngƣời nông dân, hƣớng đến phát triển bền vững. 
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 Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 
31

 Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp theo hƣớng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ 

lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lƣợng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030 
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3. N ữn  tồn tại,  ạn c ế và n uyên n ân tron   oạt độn  n  iên cứu,  

c uyển  i o tron  sản xuấtnôn  - lâm n  iệp  

* Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc nêu trên, còn có những tồn tại, hạn chế nhƣ:  

- Là một trƣờng ĐHĐP mới đƣợc thành lập, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu còn hạn chế, hệ thống trang thiết bị nghiên cứu, sản xuất còn lạc hậu. 

-  Cán bộ, giảng viên chƣa có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, chƣa 

thành lập đƣợc nhiều nhóm nghiên cứu chuyên sâu. 

-  Số lƣợng đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành, Nhà nƣớc còn hạn chế. 

- Số đơn vị, doanh nghiệp kết nối, hợp tác để thực hiện hoạt động nghiên cứu, chuyển giao 

trong sản xuất chƣa nhiều. 

* Tồn tại, hạn chế trên có một số nguyên nhân cơ bản nhƣ sau: 

(i) Nguồn kinh phí đầu tƣ trang thiết bị, cơ sở vật chất của nhà trƣờng còn hạn chế; (ii) Cán 

bộ, giảng viên còn non trẻ; (iii) Đăng ký, đề xuất đề tài các cấp chƣa phù hợp với định hƣớng 

nghiên cứu; kinh phí cấp cho các hoạt động nghiên cứu khoa học còn thấp, chƣa khuyến khích 

đƣợc nhiều cán bộ, giảng viên nghiên cứu... (iv) Các đơn vị, doanh nghiệp ở địa phƣơng chƣa 

quan tâm đến hoạt động nghiên cứu, chuyển giao trong sản xuất. 

4. Giải p  p nân  c o  iệu quả  oạt độn  n  iên cứu, c uyển  i o tron  sản 

xuất nôn  - lâm n  iệp  i i đoạn 2022-2025, địn   ƣớn  đến năm 2030 

Để đạt đƣợc mục tiêu chiến lƣợc phát triển của Trƣờng Đại học Tân Trào giai đoạn 2018-

2025, định hƣớng đến năm 2030 và từng bƣớc nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, chuyển 

giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm nghiệp, nhà trƣờng cần triển khai đồng bộ một 

số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục  ề xuất, triển khai có hiệu quả c c  ề tài, nhiệm vụ khoa học các cấp, 

 ặc biệt c c  ề tài, dự án KHCN cấp Bộ, Nhà nư c 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ thuộc Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, cấp quốc 

gia giai đoạn 2021-2025
32
; chƣơng trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao 

năng suất, chất lƣợng, phát triển thƣơng hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025
33
. Đẩy mạnh việc đề xuất triển khai thực hiện các đề tài, dự ánkhoa học 

công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp theo định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của 

tỉnh, khu vực. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phục tráng cây giống có chất lƣợng làm vật liệu 

cho sản xuất, góp phần vào sự phát triển bền vững.  

Nâng cao hiệu quả, chất lƣợng các sản phẩm nghiên cứu, gắn với công tác quản lý, bảo hộ, 

sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm khoa học.Phát huy năng lực hoạt động NCKH của cá nhân 
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 Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ 

KHCN về quỹ gien cấp tỉnh, cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 
33

 Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Chƣơng trình ứng dụng 

khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lƣợng, phát triển các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 
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trong việc công bố các sản phẩm khoa học, biên soạn sách giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

tham khảo phục vụ cho hoạt động đào tạo và NCKH của nhà trƣờng. 

Thứ hai,  ẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ,   p ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực 

Tham gia tích cực, có hiệu quả vào Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025
34

. Mở rộng, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, các 

sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với phát triển du lịch. Tham gia tích cực, 

có hiệu quả vào việc chuyển giao KHCN và ứng dụng vào sản xuất và cung cấp các sản phẩm có 

hàm lƣợng khoa học cao, có giá trị kinh tế, giá trị thƣơng mại đáp ứng nhu cầu xã hội. Tham gia 

thực chất và có hiệu quả Chƣơng trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng 

suất chất lƣợng, phát triển thƣơng hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

Thứ ba, mở rộng kết nối v i c c  ơn vị, doanh nghiệp  ể thực hiện hiệu quả hoạt  ộng 

nghiên cứu gắn v i sản xuất và thương mại. 

Thứ tư, tiếp tục mở rộng hợp tác, phối hợp v i các viện nghiên cứu, trường  ại học trong 

và ngoài nư c trong việc thực hiện c c  ề tài, dự án khoa học công nghệ 

Tiếp tục phối hợp, thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác đã và đang đƣợc triển khai với 

các viện nghiên cứu, trƣờng đại học. Mở rộng hợp tác với các trƣờng đại học, viện nghiên cứu 

trong và ngoài nƣớc trong công tác NCKH, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi sinh viên, thực 

hành, thực tập….  

Thứ năm, tăng cường t  chức các hội nghị, hội thảo khoa học  ể trao   i học thuật và 

nâng cao chất  ượng hoạt  ộng NCKH.  

Thông qua các hội nghị, hội thảo để tăng cƣờng trao đổi học thuật, chia sẽ kết quả nghiên 

cứu, đồng thời đề xuất định hƣớng nghiên cứu với cơ quan quản lý nhà nƣớc trong hoạt động 

nghiên cứu, ứng dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng và khu vực. 

5. Kết luận  

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao trong sản xuất nông - lâm nghiệp của Trƣờng Đại học 

Tân Trào nhƣ là mô hình điểm phục vụ cho công tác đạo tạo thực tập, thực hành, rèn nghề cho 

sinh viên, học viên trong và ngoài nhà trƣờng. Kết quả hoạt động nghiên cứu, chuyển giao đã có 

nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, sản xuất cây giống nông lâm nghiệp chất lƣợng, 

qua đó đã đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực nông lâm nghiệp địa phƣơng, từng bƣớc nâng 

đời sống ngƣời nông dân, hƣớng đến phát triển bền vững.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 
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TIẾP CẬN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN  

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID - 19 

ThS. Chu Thị Mỹ Nga 

 rường Đại học Tân Trào 

Tóm tắt: 

Dạy học trực tuyến trở thành xu thế phát triển trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Dạy 

học trực tuyến có chất lƣợng phải đƣợc phát triển đồng bộ về yếu tố con ngƣời, nội dung, 

chƣơng trình dạy học, cơ sở hạ tầng công nghệ và đồng thời phải đáp ứng môi trƣờng thể 

chế, văn hóa, dịch vụ đặc thù. Với cách tiếp cận hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, phát triển 

các yếu tố thành phần trong cấu trúc của dạy học trực tuyến hi vọng có ý nghĩa trong việc 

góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học trực tuyến hiện nay. Trên cơ sở tìm hiểu các nghiên 

cứu của các học giả, tác giả mô tả một cách khái quát nhất về hệ sinh thái giáo dục trực 

tuyến, hƣớng phát triển các thành tố của dạy học theo hƣớng tiếp cận hệ sinh thái giáo dục 

trực tuyến, đề xuất phát triển các thành tố của dạy học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch 

COVID – 19. 

Từ khóa:   

Dạy học, dạy học trực tuyến, hệ sinh thái giáo dục, hệ sinh thái giáo dục trực tuyến. 

1. Đặt vấn đề 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công 

nghệ, mô hình dạy học trực tuyến trở thành xu thế phát triển trong hoạt động giáo dục và đào tạo. 

Trong nhiều năm qua, ở nƣớc ta, việc ứng dụng công nghệ dạy học qua môi trƣờng mạng 

Internet đã đƣợc triển khai. Tuy nhiên, khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát có nhiều diễn biến 

phức tạp, hình thức dạy học trực tuyến mới thực sự đƣợc triển khai rộng rãi và đƣợc xem là một 

giải pháp hữu hiệu để duy trì việc dạy học trong điều kiện dãn cách không thể đến trƣờng. Dạy 

học trực tuyến là một mô hình dạy học với đặc điểm là việc dạy và học tƣơng tác gián tiếp thông 

qua các phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật sử dụng công nghệ mạng, công nghệ đa phƣơng tiện và kỹ 

thuật truyền thông. Theo xu thế chung, việc nghiên cứu và triển khai giáo dục và đào tạo đang 

dần tiếp cận theo hệ thống trong đó các thành phần khác nhau luôn tƣơng tác qua lại với nhau 

trong một cấu trúc chỉnh thể (đƣợc hiểu là hệ sinh thái giáo dục). Đối với dạy học trực tuyến đó 

là sự tƣơng tác đa chiều của rất nhiều thành tố cấu thành nên môi trƣờng giáo dục trực tuyến. 

Việc phát triển các thành tố của quá trình dạy học theo hƣớng tiếp cận hệ sinh thái giáo dục trực 

tuyến là yêu cầu của thực tiễn, góp phần đảm bảo chất lƣợng dạy học trực tuyến trong bối cảnh 

đại dịch Covid -19. 
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2. NỘI DUNG 

2.1. Quan niệm về hệ sinh thái giáo dục trực tuyến 

2.1.1. H  sinh thái 

“Hệ sinh thái” trong tự nhiên đƣợc sử dụng để mô tả các tƣơng tác tự nhiên giữa hệ thống 

quần thể sinh vật, mỗi loài có chức năng riêng, sống chung và phát triển trong một môi trƣờng 

nhất định, quan hệ tƣơng tác với nhau, với các yếu tố vô sinh và với môi trƣờng đó. Hệ sinh thái 

trong tự nhiên có những đặc điểm sau: 1) Là một hệ thống mở hoàn chỉnh; 2) các thành phần 

tƣơng tác với nhau, có sự liên kết, thích ứng, hỗ trợ và ràng buộc nhau; 3) quá trình tƣơng tác có 

sự quay vòng và tự điều chỉnh; 4) có kích thƣớc khác nhau và có giới hạn; 5) có thuộc tính tùy 

theo sinh vật sống và môi trƣờng; 6) có quy tắc và văn hóa riêng đối với từng vùng, từng thuộc 

tính; 7) đƣợc kiểm soát bởi yếu tố bên ngoài và bên trong. [1]  

2.1.2. H  sinh thái giáo dục 

Ý tƣởng về hệ sinh thái đã đƣợc đƣa vào trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Khái niệm “hệ 

sinh thái giáo dục” đƣợc ẩn dụ từ khái niệm của “hệ sinh thái” trong tự nhiên. Theo AlDahdouh, 

“hệ sinh thái giáo dục” bao gồm các bên liên quan tham gia vào toàn bộ chuỗi của quá trình giáo 

dục, các tiện ích học tập, môi trƣờng học tập và các mối quan hệ trong ranh giới cụ thể - ranh 

giới môi trƣờng giáo dục/môi trƣờng học tập. [4]. Thuật ngữ hệ sinh thái giáo dục (HSTGD) 

đƣợc hiểu nhƣ cách mà các thành phần khác nhau tƣơng tác với nhau, trong môi trƣờng giáo dục. 

Ngƣời thiết kế HSTGD sẽ quyết định về những thành tố có liên quan, các yếu tố đƣợc đại diện 

và những thành tố nào không đƣợc đề cập. Nhờ thế, bỏ bớt các liên hệ phức tạp, khó kiểm soát, 

biến nó thành một cấu trúc cơ bản, thân thiện. Mục tiêu chính của HSTGD là hƣớng vào đáp ứng 

ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của ngƣời học và tăng quyền tự chủ cho nhà giáo dục để đáp 

ứng ngày càng tốt hơn sự phát triển của ngƣời học. 

2.1.3. H  sinh thái giáo dục trực tuyến 

Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến cũng đƣợc ẩn dụ từ đặc điểm của “hệ sinh thái” trong tự 

nhiên đƣợc nhiều tác giả đề cập đến với các tính năng nổi bật nhƣ: Cá nhân hóa học tập; kết nối 

giáo dục mở; nguồn tài nguyên giáo dục phong phú, mở… Hệ sinh thái giáo dục trực tuyến đƣợc 

hiểu là một hệ thống gồm các bên liên quan tham gia trong toàn bộ quá trình giáo dục với các 

tiện ích học tập, môi trƣờng học tập và đƣợc tƣơng tác, kết nối sử dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông.  Bên cạnh khái niệm HSTGD trực tuyến, một số tác giả sử dụng khái niệm “hệ 

sinh thái dạy học trực tuyến”, “hệ sinh thái đào tạo trực tuyến” để đề cập ở một phạm vi hẹp hơn. 

Theo Chang, E. and West, M. (2006), một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến có một số đặc 

điểm nhất định nhƣ: Cơ sở hạ tầng thông tin mạnh vƣợt ra ngoài phạm vi của một cá nhân, tổ 

chức; hệ thống tƣơng tác cộng đồng và hỗ trợ nhau để tồn tại; chứa đựng tài nguyên phong phú 

phục vụ hỗ trợ hoạt động tạo giá trị cho những ngƣời tham gia; sử dụng các hình thức tƣơng tác 

điện tử mới cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số; mang tính kết nối cao, có sự kết hợp giữa năng lực 

cung cấp, con ngƣời và hệ thống thông tin tiên tiến trong hệ sinh thái kỹ thuật số, tạo điều kiện 

cho sự tƣơng tác chặt chẽ giữa những ngƣời tham gia và hỗ trợ các nhu cầu khác nhau trong hệ 

sinh thái. [5] 
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Các nghiên cứu đều cho rằng HSTGD trực tuyến gồm có nhiều thành phần. Mỗi thành 

phần trong HSTGD trực tuyến đều tƣơng tác và mang lại lợi ích tối đa cho ngƣời học. Hơn nữa, 

họ đƣợc sử dụng các nguồn lực để đạt đƣợc mục tiêu và mục đích của mình. Theo đó, HSTGD 

trực tuyến khích lệ và tạo điều kiện, động lực để ngƣời học học tập tích cực.  

Các yếu tố trong HSTGD trực tuyến bao gồm: [1] 

-  Yếu tố con ngƣời: Paula Dewanti (2016) cho rằng ngƣời học, ngƣời hỗ trợ, đó là các “sinh 

vật” thực sự của các hệ sinh thái học trực tuyến. Tuy nhiên để làm rõ các yếu tố con ngƣời tham 

gia vào hệ sinh thái thì giảng viên, ngƣời tƣ vấn, ngƣời quản lý cũng là yếu tố quan trọng. 

-  Hạ tầng công nghệ: Hạ tầng công nghệ là nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái giáo dục trực 

tuyến, đƣợc ví nhƣ “dòng chảy huyết mạch” của hệ thống. Christopher Pappas (2015) cho rằng 

“không gian và tài nguyên E-Learning, nói cách khác là nền tảng E-Learning nơi học tập sẽ thực 

sự diễn ra và ngƣời học nội dung E-Learning sẽ truy cập”  

-  Nội dung: Christopher Pappas (2015) cho rằng: Một trong những khía cạnh quan trọng 

nhất của một hệ sinh thái học tập trực tuyến thành công là nội dung, tài nguyên dạy - học chất 

lƣợng cao thu hút và kết nối cảm xúc ngƣời học với khóa học  

-  Môi trƣờng: Yếu tố này đặt ra cho các những ngƣời tham gia hệ sinh thái giáo dục trực 

tuyến những quy định, quy tắc, hƣớng dẫn, sự hỗ trợ nhằm tạo cho họ thái độ tích cực đối với 

quá trình học trực tuyến và quá trình tƣơng tác, giao tiếp với khóa học trực tuyến; đồng thời có 

những điều chỉnh linh hoạt trong quá trình diễn ra tạo sự cân bằng tổng thể. 

2.2.  Phát triển các thành tố của dạy học t eo  ƣớng tiếp cận hệ sinh thái giáo 

dục trực tuyến trong bối cản  đại dịch Covid - 19 

2.2.1. Yếu tố con     i  

Yếu tố “con ngƣời” làm cho HSTGD trực tuyến tồn tại và có giá trị. Trong HSTGD trực 

tuyến, thành tố con ngƣời đƣợc chi tiết gồm: ngƣời học, ngƣời dạy (giáo viên/nhà giáo), đội ngũ 

hỗ trợ (nhân viên công nghệ, chuyên gia tƣ vấn), trong đó ngƣời học là nhân vật trung tâm.  

-  Ngƣời học là những ngƣời đƣợc cấp quyền tƣơng tác trực tiếp với thƣ viện học liệu số, tùy 

thuộc vào cách thiết kế cổng giao diện giữa ngƣời dùng và hệ thống học tập trực tuyến mà ngƣời 

học có thể đăng nhập, tìm kiếm trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hệ thống quản lý học tập. 

Trƣớc khi tham gia học trực tuyến đƣợc trang bị phƣơng pháp học tập, những kỹ năng cần thiết 

đăng nhập và sử dụng các công cụ trên môi trƣờng học tập thông qua một khóa học điều kiện. 

Trong quá trình học tập, ngƣời học sẽ đƣợc hỗ trợ, định hƣớng, và giải đáp thắc mắc từ ngƣời 

dạy, đội ngũ cán bộ hỗ trợ, chuyên gia hƣớng dẫn, ngƣời quản lý cũng nhƣ đội ngũ triển khai. 

Các lực lƣợng này có ảnh hƣởng đến khả năng phát triển của ngƣời học. Trong HSTGD trực 

tuyến, để đảm bảo việc học tập hiệu quả, ngƣời học cần đƣợc trang bị kỹ năng cần thiết chủ động 

tự học, có thái độ học tập tích cực, sàng lọc và xử lý thông tin để kiến tạo tri thức và kỹ năng cho 

riêng mình.  

-  Ngƣời dạy là ngƣời đƣợc trao quyền thực hiện hoạt động giảng dạy, tham gia buổi lên lớp 

trực tuyến theo lịch. Ngƣời dạy phải đƣợc tập huấn về phƣơng pháp và kỹ năng giảng dạy trực 

tuyến, sử dụng các công cụ trên môi trƣờng trực tuyến để hƣớng dẫn, cung cấp nội dung, tƣơng 

tác với ngƣời học. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên phải thực hiện nghiêm túc quy định về 

thời hạn giải đáp, phản hồi các câu hỏi và ý kiến của ngƣời học. Trong quá trình tổ chức hoạt 

động dạy học trực tuyến, ngƣời dạy cần chú ý: không gian dạy học đƣợc bố trí rõ ràng, cấu trúc 
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logic chặt chẽ, giúp ngƣời học dễ dàng định vị các thông tin cần thiết; kết hợp đa dạng các hoạt 

động giao tiếp nhƣ chat, họp truyền thanh, họp truyền hình, thƣ điện tử, tin nhắn, diễn đàn, mạng 

xã hội…; duy trì đƣợc các quan hệ tƣơng tác giữa ngƣời học - kiến thức, ngƣời học – ngƣời học, 

ngƣời học – ngƣời dạy; trong việc kiểm tra, đánh giá, ngƣời dạy chú ý để ngƣời học có thể 

thƣờng xuyên biết đƣợc kết quả đánh giá các hoạt động học tập của mình, với sự phản hồi, nhận 

xét nhanh chóng thông qua chấm điểm tự động, phản hồi tích hợp, chấm điểm và phản hồi thủ 

công; tiêu chí và thang điểm đánh giá đƣợc công bố rõ ràng từ đầu buổi học, khóa học, dễ dàng 

cho ngƣời học truy cập bất cứ lúc nào; phƣơng pháp đánh giá đƣợc thực hiện đa dạng nhƣ quan 

sát, trắc nghiệm, tự luận… trong suốt tiến trình học tập.  

Một số chiến lƣợc giảng dạy trọng tâm ngƣời dạy cần lƣu ý nhƣ sau: chú ý tƣơng tác với 

ngƣời học; tạo môi trƣờng học tập hỗ trợ; cung cấp phản hồi liên tục; lựa chọn các công cụ và 

phƣơng pháp giảng dạy tối ƣu; hƣớng dẫn và cá nhân hóa việc học. 

Để tạo nên thành công và hiệu quả, ngƣời dạy cần thiết lập quy tắc và quy trình lớp học để 

tạo ra một môi trƣờng học tập nghiêm túc và thân thiện. Trƣớc khi bắt đầu bài học/khóa học trực 

tuyến cần tìm hiểu đối tƣợng ngƣời học, làm quen và gắn kết với ngƣời học, trao đổi lịch học, 

đƣa ra nội quy và quy tắc giảng dạy trực tuyến. Trong lớp học/khóa học trực tuyến cần tiếp tục 

thúc đẩy sự tƣơng tác và tăng cƣờng phản hồi, chú trọng đánh giá thƣờng xuyên thông qua 

những hoạt động khác nhau. 

Việc giảng dạy trực tuyến mang tính chuyên biệt, nên ngƣời dạy cần đầu tƣ nhiều hơn về 

thời gian. Do đó, ngƣời dạy cần am hiểu công nghệ, tìm hiểu các nền tảng ứng dụng trong giảng 

dạy trực tuyến, có trong tay các công cụ giao tiếp trực tuyến để sử dụng, trang bị kỹ năng số và 

chú ý đến cách thức truyền tải và tổ chức bài giảng, thƣờng xuyên kiểm tra, làm mới tài nguyên 

nội dung và ứng dụng, chuẩn bị các phƣơng án dự phòng trƣớc các tình huống bất ngờ nhƣ tài 

liệu không thể mở đƣợc, lỗi mạng, … 

-  Đội ngũ triển khai, hỗ trợ gồm những ngƣời tham gia số hoá bài giảng. Công việc của 

ngƣời thiết kế thƣờng là biên soạn tài liệu trƣớc khi số hoá (slide thô, kịch bản, giáo án, tài liệu 

liên quan), yêu cầu số hoá sơ bộ, phối hợp cùng với nhân sự công nghệ để thống nhất đƣa ra kịch 

bản cuối cùng về bài giảng số hoá và duyệt các bài giảng đã đƣợc số hóa. Nhân viên công nghệ 

phối hợp cùng giáo viên để biên tập kịch bản số hóa bài giảng. Các nhân viên vận hành kĩ thuật 

thực hiện quản trị cấu hình hệ thống, quản lí ngƣời dùng và phân quyền. Nhóm nhân sự công 

nghệ và kĩ thuật sẽ tham gia đề xuất thiết kế, điều chỉnh các giải pháp công nghệ để góp phần 

triển khai thuận lợi và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đội ngũ tƣ vấn thƣờng là các chuyên gia có kinh 

nghiệm nhằm tham vấn thực hiện hoạt động về chiến lƣợc, vận hành, giải pháp công nghệ, chính 

sách, chƣơng trình và phƣơng pháp giảng dạy. Đội ngũ hỗ trợ, quản lý đào tạo cũng đƣợc tập 

huấn nghiệp vụ hỗ trợ đào tạo và làm việc, tƣơng tác với ngƣời học và ngƣời dạy trên môi trƣờng 

trực tuyến. Các yêu cầu này giúp cho ngƣời học, giảng viên/chuyên gia, đội ngũ hỗ trợ và quản 

lý đào tạo thực hiện các hoạt động dạy-học, quản lý có hiệu quả.  

2.2.2. Cơ sở h  t ng công ngh  

Nhiều nghiên cứu cho thấy hạ tầng công nghệ, nền tảng và công cụ hỗ trợ việc dạy và học 

trên kỹ thuật số là nền tảng cốt lõi của HSTGD trực tuyến. Công nghệ hiện đại cùng với các công 

cụ học tập giúp ngƣời học thực hiện quá trình học tập: hỗ trợ ngƣời học cơ hội tiếp cận với 

những kiến thức, kỹ năng phát cần thiết để đạt đƣợc mục tiêu nhanh nhất, cung cấp cơ hội để 

tƣơng tác với cộng đồng học tập trong một môi trƣờng ảo. Để làm đƣợc điều đó, công nghệ hiện 
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đại cần đƣợc ứng dụng đáp ứng không gian lƣu thông và các tính năng chính về truy cập, mức độ 

tƣơng tác quản lý nội dung và dữ liệu học tập, kết nối tri thức, hỗ trợ thông tin và có sự tích hợp 

cần thiết. 

Hạ tầng công nghệ gồm hệ thống phần cứng và hệ thống phần mềm đảm bảo không gian 

hoạt động cho các đối tƣợng tham gia vào hệ sinh thái. Hệ thống các phần mềm đƣợc cung cấp 

phục vụ việc học tập, giảng dạy và quản lý gồm: hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản 

lý nội dung học tập (Learning Content Managenment System - LCMS), hệ thống quản lý đào tạo 

và quản lý ngƣời hoc, lớp học trực tuyến (Virtual Classroom) thời gian thực, hệ thống hỗ trợ giải 

đáp (helpdesk H113), hệ thống diễn đàn thảo luận môn học (Forum), trang web thông tin 

(Portal). Các hệ thống đã đáp ứng các hoạt động học tập chính của ngƣời học nhƣ: Nghiên cứu tự 

học với bài giảng, các tài nguyên học tập; trao đổi thảo luận tƣơng tác giữa ngƣời học - giáo 

viên/chuyên gia trên diễn đàn môn học; làm bài ôn tập, kiểm tra tự đánh giá.  

Hệ thống truyền tải nội dung (content delivery system - CDS) là phần mềm trực tuyến cho 

phép truyền tải nội dung đến ngƣời học thông qua Internet. Có hai giải pháp cho quá trình truyền 

tải này, đó là: Giao tiếp đồng bộ (Synchronous), cho phép nhiều ngƣời truy cập tại cùng một thời 

điểm và trao đổi trực tiếp với nhau. Giao tiếp không đồng bộ (Asynchronous), cho phép nhiều 

ngƣời truy cập không nhất thiết phải truy cập tại cùng một thời điểm, ngƣời học đƣợc tự chọn 

thời gian tham gia khoá học.  

Hệ thống phân phối nội dung cho phép cung cấp nhiều tính năng tƣơng tác, tận dụng toàn 

bộ sức mạnh của Internet, chẳng hạn nhƣ trò chuyện, tƣ vấn đồng nghiệp, cộng đồng, huấn luyện 

và chia sẻ tài liệu. Phƣơng tiện dạy và học là công cụ chuyển đổi, hiển thị tri thức để ngƣời học 

đạt đƣợc mục tiêu học tập. Công cụ đó có thể là máy tính, tablet, smart phone, máy chiếu,… và 

phần mềm thiết kế nội dung nhƣ: Powtoon, flash, Moviemaker 

Các công cụ giao tiếp trực tuyến đƣợc sử dụng phổ biến nhƣ: Zoom meeting, Skype, 

Google Hanggouts, Google classroom, Google tài liệu… Các công cụ giúp giáo viên soạn giáo 

án trực tuyến nhƣ BlendSpace tạo ra các bài học kỹ thuật số trong vòng vài phút. Một công cụ 

khác là Planbook cũng là một công cụ soạn giáo án trực tuyến hữu ích, giúp giáo viên lập kế 

hoạch và chấm điểm, tạo lịch học, tạo mẫu lớp học, đính kèm tệp và chia sẻ kế hoạch của 

mình…Các phần mềm đƣợc giáo viên sử dụng để giảng dạy phổ biến là Zoom, Team 365, 

Google meet. Một số bài giảng sử dụng trực tiếp trên youtube hoặc các trang Web GD online. 

Giáo viên giao bài và quản lý một phần hoạt động học tập của ngƣời học qua zalo, facebook, 

viber, skype, email… 

Để hỗ trợ cho giáo dục 4.0, ngày càng có nhiều công cụ và nền tảng hỗ trợ với rất nhiều 

tính năng ƣu việt, có thể kể đến là: 

Edmodo: Đây là một ứng dụng dựa trên nền tảng web, hoạt động nhƣ một công cụ tổ chức 

hoạt động dạy học trực tuyến. Edmodo giúp tạo các nhóm học trực tuyến, quản lí và cung cấp tài 

liệu học tập, đo lƣờng, đánh giá ngƣời học và trao đổi với phụ huynh. Edmodo có các tính năng 

nổi bật: Quiz (câu hỏi ngắn): dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, trả lời ngắn; 

Assignment (bài luận). 

Socrative: Đây là công cụ giúp ngƣời dạy soạn thảo những câu hỏi hoặc bài tập thông qua 

trò chơi với tính năng nhƣ giáo viên tạo quiz, học sinh tham gia vào group, cùng nhau làm quiz, 

nhận kết quả và feedback từ giáo viên. 
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Project: Hỗ trợ nền tảng thuyết trình, ngƣời dạy có thể kéo các tweet trực tiếp hoặc các 

feed trên blog, chèn bản đồ tƣơng tác, thêm ghi chú âm thanh hoặc stream video từ web và chia 

sẻ cho cho ngƣời học. Tính năng: Dashboard, Slide, Powerpoint 

Thinglink: Là môi trƣờng duyệt web an toàn, không công khai hình ảnh ra công chúng. 

Điểm nổi bật của Thinglink là linh hoạt, có khả năng trình bày thông tin với các tính năng 

“Stream”; “Tags”;“Maps”.  

TED-Ed: Nền tảng giáo dục, cho phép lan truyền ý tƣởng, mọi ngƣời có thể chủ động tham 

gia vào quá trình học tập, diễn thuyết, thảo luận, chia sẻ ý kiến.  

ClassDojo: Là nền tảng giao tiếp giáo dục với ngƣời học và phụ huynh. Thế mạnh của 

ClassDojo là tạo group cho ngƣời học, feedback cho ngƣời học, giao tiếp với phụ huynh thông 

báo, tin nhắn.  

EduClipper: Là nền tảng cho phép ngƣời dạy và ngƣời học chia sẻ và khám phá các tài 

liệu. Tính năng nổi bật của nền tảng này là tạo lớp học ảo, lƣu trữ các portfolio.  

Storybird: Là công cụ rèn kĩ năng đọc và viết, cho phép ngƣời học có thể nhanh chóng tạo 

ra các câu chuyện sống động theo ý muốn. Với Storybird có thể tạo sách trực tuyến, feedback 

cho ngƣời học, tổ chức lớp và chấm điểm.  

Animoto: Là công cụ cho phép tạo video chất lƣợng cao trong thời gian ngắn, Tạo các nội 

dung audiovisual phục vụ giảng dạy.  

Kahoot: Là nền tảng học tập dạng game với ƣu điểm là Quiz, thảo luận, khảo sát và học tập 

qua các trò chơi. 

2.2.3. N i dung d y h c 

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một HSTGD trực tuyến thành công là nội 

dung chất lƣợng cao thu hút ngƣời học tham gia vào các khóa học trực tuyến. Nội dung có thể 

bằng văn bản, kịch bản hoặc bài thuyết trình. Bất kể định dạng, nội dung nào, việc quan trọng là 

luôn luôn hƣớng tới việc đạt mục tiêu học tập và thay đổi hành vi học tập của ngƣời học. Xây 

dựng nội dung dạy học là yêu cầu quan trọng xác định rõ mục tiêu dạy học. Bên cạnh đó, các tài 

nguyên học tập đóng vai trò tạo mối tƣơng tác giữa ngƣời dạy và nội dung học tập, hệ thống học 

liệu, giúp học sinh học tập đạt đƣợc hiệu quả.  

Chƣơng trình dạy học trực tuyến phải đƣợc thiết kế phù hợp với phƣơng thức học trực 

tuyến, định kỳ cập nhật. Hệ thống học liệu điện tử cần đƣợc xây dựng đa định dạng (text, audio, 

đa phƣơng tiện), đa hình thức (bài giảng điện tử, hệ thống bài tập, tình huống học tập, hƣớng dẫn 

tự học, các tài liệu bổ trợ khác...) phục vụ các nhu cầu học tập khác nhau. Các nội dung dạy học 

trực tuyến cần đƣợc thiết kế theo định hƣớng chƣơng trình hóa, mà tốt nhất là chƣơng trình phân 

nhánh, có sự phân hóa tốt đối với khả năng tiếp thu, phong cách học tập của ngƣời học. Bên cạnh 

đó, nội dung trong một liều kiến thức cũng cần có dung lƣợng phù hợp. Tùy vào đối tƣợng học 

tập mà dung lƣợng này đƣợc thay đổi. Đối với nội dung dạy học trực tuyến, cần thiết có phần 

mềm chuyển hóa nội dung từ trực tiếp sang trực tuyến để đảm bảo rằng không có tình trạng nội 

dung học trực tuyến giống nội dung học trực tiếp. Phần mềm cũng giúp minh họa nội dung học, 

hƣớng dẫn học, đánh giá chẩn đoán, đánh giá quá trình học cũng nhƣ tăng sự tƣơng tác trong học 

tập, giúp học tập linh hoạt theo không gian và thời gian. 
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Nội dung học tập có thể đƣợc cung cấp thông qua các hình thức triển khai khác nhau. Kho 

tƣ liệu có thể đƣợc thiết kế thành các khóa học, công cụ kiểm tra đánh giá, học liệu phụ trợ định 

dạng thành bài giảng, văn bản sách, phim thực tế ảo, phim khoa học, phim hoạt hình, thí nghiệm, 

trò chơi và đƣợc xây dựng bởi đội ngũ giáo viên, nhân viên công nghệ, chuyên gia tƣ vấn về giáo 

dục, định kỳ đƣợc cập nhật, đổi mới tăng cƣờng tính tƣơng tác, hấp dẫn, giúp quá trình học tập 

hiệu quả hơn. Học liệu đƣợc cung cấp kịp thời trên hệ thống công nghệ trƣớc khi ngƣời học vào 

học, đƣợc sắp xếp theo từng tuần học. Trong quá trình dạy và học, các tài nguyên học tập tiếp tục 

đƣợc hình thành nhƣ: các bài giảng trực tuyến ghi lại, các câu hỏi thƣờng gặp, các tình huống 

thảo luận, các tài liệu chia sẻ khác. Ngoài ra, các tài nguyên đƣợc cung cấp cho ngƣời học thông 

qua hệ thống các khóa học mở đại chúng cho phép ngƣời học truy cập miễn phí hoặc đăng ký; hệ 

thống thƣ viện điện tử số phục vụ ngƣời học truy cập tìm kiếm và tham khảo các loại tài liệu.  

2.2.4. Môi     ng th  chế, vă  hóa, d ch vụ 

Môi trƣờng thể chế, văn hóa, dịch vụ có vai trò xác định, điều chỉnh, cân bằng liên quan 

đến sự tồn tại và mối quan hệ, giao tiếp và quá trình tƣơng tác giữa các thành phần trong hệ sinh 

thái đồng thời tƣơng tác, hỗ trợ các cá nhân trong “hệ sinh thái” nhằm tạo cho họ thái độ tích cực 

đối với quá trình học trực tuyến. Yếu tố này đóng vai trò quan trọng tạo ra sự cân bằng tổng thể, 

đảm bảo sự vận hành thông suốt của “hệ sinh thái” và các thành phần trong hệ sinh thái có sự kết 

nối chặt chẽ với nhau. Christopher Pappas (2015) cho rằng cấu trúc hỗ trợ vững chắc là trung 

tâm của mọi hệ sinh thái đào tạo trực tuyến thành công, có tầm quan trọng và hƣớng tới nền văn 

hóa hỗ trợ trong đào tạo trực tuyến. 

Để tạo môi trƣờng hệ sinh thái đào tạo trực tuyến đảm bảo chu trình, chất lƣợng hoạt động 

với sự tham gia của các yếu tố con ngƣời, hạ tầng công nghệ và nội dung, cần xây dựng các quy 

định tổ chức, hoạt động của toàn hệ thống cùng với các quy trình cụ thể đối với từng thành phần 

và mối quan hệ giữa các thành phần nhƣ: văn bản quy định về tổ chức, quản lý hoạt động dạy và 

học trực tuyến; xây dựng chƣơng trình, học liệu điện tử; hệ thống các thông tin về phƣơng pháp 

học tập trực tuyến, thông tin về chƣơng trình, đăng ký kế hoạch học tập theo nhu cầu cá nhân… 

2.3.  Một số đề xuất phát triển các thành tố của dạy học trực tuyến trong bối cảnh 

đại dịch COVID - 19 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài với diễn biến phức tạp, thì dạy học trực 

tuyến sẽ là xu thế đƣợc thực hiện rộng rãi. Với những quan sát, nghiên cứu, tổng hợp từ lý luận 

và thực tiễn, cùng với cách tiếp cận và phân tích các thành phần cấu trúc của “hệ sinh thái giáo 

dục trực tuyến”, để phát triển các yếu tố thành phần của quá trình dạy học trực tuyến tác giả đƣa 

ra một số đề xuất sau đây: 

Một là, tổ chức bồi dƣỡng, tập huấn cho ngƣời dạy phƣơng pháp sƣ phạm của dạy học trực 

tuyến kèm theo bộ tài liệu hƣớng dẫn chi tiết, rõ ràng đồng thời thành lập các diễn đàn, cộng 

đồng, là nơi các giáo viên chia sẻ chuyên môn, nơi trau dồi kĩ năng, tự học hỏi kinh nghiệm sử 

dụng các phần mềm giảng dạy trực tuyến. Ngƣời học cần đƣợc trang bị kỹ năng cần thiết để 

tham gia trong hệ sinh thái giáo dục trực tuyến. Ngƣời học cần phải thành thạo phƣơng pháp học 

tập trực tuyến; sử dụng các phƣơng tiện công cụ học tập, truy cập nội dung để học tập; tƣơng tác, 

thảo luận với các chuyên gia; tham gia hệ thống diễn đàn để chia sẻ thông tin và học tập, ... Đổi 

mới hệ thống quản trị, tập huấn để đội ngũ quản lý tƣơng thích với HSTGD trực tuyến. Đội ngũ 

hỗ trợ phải đƣợc tập huấn tốt các kỹ năng làm việc trên môi trƣờng trực tuyến. 
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Hai là, tăng cƣờng đầu tƣ, xây dựng hạ tầng phục vụ dạy học trực tuyến. Cơ sở hạ tầng 

công nghệ phải đƣợc hỗ trợ đầy đủ và ổn định. Kho học liệu (bài giảng, học liệu bổ trợ, kiểm tra 

đánh giá) đƣợc xây dựng, thiết kế cẩn trọng và có giá trị hƣớng đến phát triển năng lực và cá 

nhân hóa ngƣời học. Các cơ sở giáo dục cùng chia sẻ nguồn học liệu nhằm tối đa hóa khả năng 

tiếp cận tài liệu số của cả ngƣời học và ngƣời dạy.  

Ba là, thiết kế nội dung đảm bảo linh hoạt, đa dạng, cập nhật, phù hợp với mọi nhu cầu học 

tập, đảm bảo chuẩn đầu ra; xây dựng nguồn tài nguyên học tập phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù 

hợp với hình thức online, đƣợc thiết kế có hƣớng dẫn; các tài liệu, giáo trình, bài giảng điện tử 

cần đƣợc xây dựng đảm bảo hấp dẫn, tƣơng tác tốt, đƣợc thẩm định nội dung và kỹ thuật, coi 

trọng nội dung có chất lƣợng, tăng cƣờng kiến thức thực tiễn và phƣơng pháp thiết kế phù hợp 

với học tập trực tuyến. 

Bốn là, tăng cƣờng bồi dƣỡng cho ngƣời học và các cá nhân khác những kỹ năng quan 

trọng để tham gia hiệu quả trong HSTGD trực tuyến. Đối với ngƣời học là phƣơng pháp học tập 

trực tuyến, sử dụng các phƣơng tiện công cụ học tập, truy cập nội dung để học tập; tƣơng tác, 

thảo luận với các chuyên gia; tham gia hệ thống diễn đàn để chia sẻ thông tin và học tập, ... ; Đối 

với ngƣời quản lý: các kỹ năng quản lý và phát triển quy mô ngƣời học, cải thiện chất lƣợng đào 

tạo, cung cấp khả năng truy cập thông tin dễ dàng và đáng tin cậy, khuyến khích trao đổi kiến 

thức, thực hiện quy trình đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ; Đối với đội ngũ hỗ trợ: nắm rõ quy 

trình và đƣợc tập huấn các kỹ năng làm việc trên môi trƣờng trực tuyến. Xây dựng bộ quy tắc 

thiết lập mối quan hệ giữa các thành phần, cách giao tiếp giữa các cá nhân trong hệ sinh thái, tạo 

nên văn hóa chung của HTSGD trực tuyến. 

3. KẾT LUẬN 

Hiện nay, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và thế giới đang phát triển không 

ngừng, cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ đang diễn ra mạnh mẽ, dạy học trực tuyến trở thành 

một hình thức dạy và học linh hoạt và cần thiết, là bƣớc đột phá quan trọng của giáo dục và đào 

tạo trong bối cảnh “bình thƣờng mới”. Một hệ sinh thái dạy học trực tuyến có chất lƣợng phải 

đƣợc phát triển đồng bộ về yếu tố con ngƣời, nội dung, chƣơng trình dạy học, cơ sở hạ tầng công 

nghệ và đồng thời phải đáp ứng môi trƣờng thể chế, văn hóa, dịch vụ đặc thù. Với cách tiếp cận 

hệ sinh thái giáo dục trực tuyến, đề xuất một số giải pháp phát triển các yếu tố thành phần trong 

cấu trúc của dạy học trực tuyến hi vọng có ý nghĩa trong việc góp phần nâng cao chất lƣợng dạy 

học trực tuyến hiện nay.  
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Abstract:  

In the higher education environment, information technology (IT) plays an indispensable 

role. The improvement of IT application capacity of schools in general and students, in 

particular, helps to improve productivity and quality, efficiency in teaching-learning 

activities. Moreover, the Covid-19 epidemic has been prolonging, the problem in education 

is that we need to have plans and solutions to adapt to the current situation. In view of the 

above situation, the article has presented the role and reality of the current IT application 

problem of students, from which to focus on providing solutions to improve students' IT 

application capacity to adapt to the Covid-19 pandemic such as: Raising students' 

awareness in IT application; Organizing training and fostering professional and informatic 

qualifications for students; Build, strengthen and upgrade school facilities; Technical 

support for students. Through this, it contributes to improving students' ability to apply IT 

to adapt to the Covid-19 pandemic. 

Keywords:  

Application capacity, information technology, students, local university, Covid-19. 

1. Introduction 

Information technology has been creating breakthrough changes in socio-economic life, 

making an important contribution to creating new factors for the process of forming a knowledge 

economy and information society. The complicated developments of the Covid-19 pandemic 

have shown the effectiveness of IT application, digital transformation in teaching and learning as 

well as scientific and academic forums. The application of information technology in teaching is 

not only a solution to respond to changes in the context of the epidemic, but it should also be a 

strategy of schools in implementing the digital transformation roadmap, improving the quality of 

education quality, increasing competitiveness as today. And to do well, first of all, we need to 

have solutions to improve the capacity of students to use information technology in learning and 

scientific research of local universities to adapt to the Covid-19 pandemic.  

2. Contents 

2.1.  The role of the application of information technology in learning and 

scientific research of students in order to adapt to the Covid-19 pandemic 
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In recent years, the Ministry of Education and Training (Education and Training) has 

always been interested, upheld the role and promoted the application of IT in educational 

activities. In addition to implementing the project "Strengthening IT application in management 

and support for teaching and scientific research activities, contributing to improving the quality 

of education and training in the period 2016-2020, with orientation to 2025" [3 ] has been 

approved by the Prime Minister, every year the Ministry of Education and Training has directing 

documents, guiding the implementation of IT application in education and training institutions. 

Especially in the current epidemic period, the application of IT has been promoted and plays a 

huge role. 

In Directive 24/CT-TTg, Prime Minister Pham Minh Chinh signed and promulgated on 

promoting the implementation of tasks and solutions for organizing safe teaching, ensuring 

programs and quality target of education, training in response to the COVID-19 pandemic has 

directed and guided higher education institutions to step up the application of information 

technology, digital transformation, and gradually transform enrollment and training, assessment, 

evaluation, protecting graduation to an online form appropriate to the epidemic situation.[4] 

On August 24, 2021, Minister of Education and Training Nguyen Kim Son signed and 

promulgated a Directive on the implementation of tasks for the 2021-2022 school year in 

response to the Covid-19 epidemic, continuing to innovate, persisting in quantity target of 

education and training. The directive requires attention to training and retraining of teachers in 

necessary skills to conduct online teaching and distance learning. Simultaneously, it is building a 

shared online teaching and learning platform, a standardized lecture system, shared electronic 

materials warehouse in the direction of creating an interactive environment, increasing 

adaptability and experience for learners, enhancing self-study ability for students.[1] 

In the field of learning and scientific research (Scientific Research), IT applications have a 

number of important roles as follows: 

Firstly, the application of IT in learning and teaching plays a role in promoting open 

education, making educational activities more effective: Information technology promotes an 

open education, helping people to access information multi-dimensional information, shortening 

the distance, narrowing all spaces, optimally saving time. The open educational program helps to 

exchange and seek knowledge effectively. Modern learning and teaching requires approaching a 

problem from many different sources of information, from many different perspectives, through 

which readers have a universal view, have the opportunity to deepen their knowledge, find 

understanding the essential nature and root cause of the problem, contributing to improving 

knowledge and changing thinking, this indirectly helps the study and research work to be more 

effective. Accompanying open education are open learning resources, helping learners and 

teachers to connect with knowledge effectively wherever they are and during any time period, 

which is very relevant in the context of the Covid-19 epidemic nowadays. Open learning 

resources are an inevitable development trend of modern education. 

Secondly, teachers and learners easily collect, synthesize and store a rich and diverse 

amount of knowledge and are regularly updated: With traditional education, students receive 

knowledge mainly from books, currently, this diverse source of knowledge is provided online via 

an internet connection, we can find thousands and millions of search results after one click. 

Thanks to information technology, we have instant access to knowledge sources, from general 
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knowledge to academic knowledge that can be easily searched and applied in teaching processes 

through search systems. library research, search engines such as Google Search, Google 

Scholars, Google Books, academic social networks such as Academia, Research Gates, etc. In 

modern education, the teacher is the transmitter of basic and core knowledge, plays the role of 

the guide for learners on how to exploit rich, multi-dimensional information from the Internet. 

This plays a great role in the educational innovation process to help personalize learning, 

practice, improve the spirit of active learning, learn with practice, in order to maximize the 

creativity of learners. 

Thirdly, it is to bring convenience because of flexible study space and time: In the current 

context of the Covid-19 epidemic, thanks to IT applications, learners can self-study at any time 

(regardless of time whatever is deemed suitable for each individual), anywhere (anywhere as 

long as there is an internet connection with the online program, or can be saved to study on a 

computer, phone (when there is no internet connection) ) The application of information 

technology allows everyone to participate in discussing a certain issue (seminar, conference, 

meeting, ...) without having to gather in one place, not in in the same country, thereby 

contributing to the creation of a large learning society in which learners can actively learn, 

exchange knowledge, and cultivate lifelong experiences. 

Fourthly, it is the role in promoting personal capacity development: With the convenience 

of learning anywhere, anytime, the application of information technology will create 

opportunities for learners to choose the issues that they like, in accordance with their talents and 

interests, thereby developing according to the strengths of each person. That will promote the 

development of talents. The available curriculum, rich open learning materials make searching 

easy, which will indirectly motivate individuals to actively equip themselves with new 

knowledge, fill in gaps, stimulate exploration and discovery. and creative. Besides, with 

appropriate and attractive technologies, it is easy to engage learners. Devices such as computers, 

tablets, smartphones with Internet connection are all tools that learners can use at home or 

anywhere even on the go. Therefore, learners will be more comfortable and active when using 

these tools to connect with classmates and teachers, school. 

Fifthly, it is the role in research and technology transfer: The application of information 

technology in general in research and technology transfer activities in universities includes the 

following basic contents such as research activities, knowledge exchange, use of text editing 

skills, … of students to carry out scientific research and applied activities in the management of 

registration and granting of science and technology research projects codes; application in the 

management of scientific research activities of scientific research subjects. Thus, if universities 

do well in the application of IT in the management of research activities and science and 

technology transfer, it will contribute to improving the quality of scientific research and 

protecting intellectual property rights for workers. Scientific research, thereby also raising the 

status, affirming the brand, and building the image of education and training institutions. 

Sixthly, meeting the increasing demand for quality human resources, quickly adapting to 

future jobs: The trend of education and training today is training coupled with use. The fact that 

learners have access to information technology applications right from the time they are at 

school will help them practice practical skills, work in a technology environment, and soon 

integrate into the environment when they graduate. New jobs require certain skills and 
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knowledge of information technology. In fact, not only digital skills, but learners are also trained 

in soft skills, critical thinking, independent research ability, and proficiency in using information 

technology to quickly respond. urgent requirements of professional practice. Therefore, the 

application of information technology in learning and scientific research has a direct impact on 

high-quality human resources for enterprises, facilitating the expansion of labor cooperation. 

Thus, applying technology in learning and scientific research will be the foundation to 

supply abundant high-quality human resources for the current market economy. 

2.2.  The reality of the application of information technology in learning and 

scientific research of students to adapt to the Covid-19 pandemic 

In recent years, students have made great efforts in applying IT in learning and scientific 

research. The majority of students realize that the application of IT in learning is very necessary; 

however, there is still a part of students who think that the application of IT is at a low level. 

Currently, the capacity of IT application among students is mostly good, the application of IT in 

learning brings good results, saving time and effort, expressing opinions, and teaching methods 

innovation: learners are the center, teachers are the guides and general managers of learning 

activities. However, the application of IT in the learning and scientific research of students also 

encounters certain advantages and disadvantages. 

2.2.1. Favorable 

Currently, the capacity of IT application among students is also quite stable. The students 

have the ability to apply IT such as the ability to exploit and process the information on the 

Internet, know how to use word processing software, basic computational skills; have the ability 

to update and develop IT and skills in using IT equipment for students' learning. In addition, 

many students are also well aware of ethical and legal issues when using IT. 

Universities in general or local universities, in particular, are now fully equipped with 

relatively modern facilities and facilities to meet students' IT application. This is also a very 

favorable condition for students. 

The application of IT in a multimedia environment that combines video images, cameras, 

audio, text, charts, ... presented by computer according to a pre-defined script, will achieve high 

efficiency through the learning process. multi-sensory set. Advanced graphic techniques can 

simulate many processes and phenomena in nature, society, and people that cannot or should not 

happen in school conditions. Information technology also follows human intelligence, 

performing highly intellectual jobs. IT application also helps us to exploit a huge and diverse 

data bank that is connected to each other and to users via computer networks and the internet. 

2.2.2. Difficult 

Inadequate awareness of some students about the urgency of applying IT in learning and 

scientific research leads to limited computer literacy of students. Habits and levels of using 

informatics have not been renewed, and some students are not fluent in basic computer 

operations. 

The application of information technology to innovate learning methods and scientific 

research has not been well studied, leading to a number of cases where it is applied in the wrong 

place, at the wrong time, sometimes even misused for the original purpose.  



Kỷ yếu hội thâo phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với tiềm năng của địa phương và khu vực |419 

The basic knowledge of IT of students with different degrees is uneven because students 

majoring in IT will have a higher level of basic IT knowledge than students of other majors. 

The ability to use English in IT is also quite low. Because this is specialized English, most 

students who are not majoring in IT have little interest, even some students when using the 

software only remember the icons (pictures) of the functions rather than the names. of that 

function, so reading the manual without a picture is quite difficult. 

Lack of funding for IT application management and maintenance, system maintenance. 

Many schools have limited information technology facilities, leading to students having little 

access to IT. 

2.3.  Some solutions to improve students' capacity to apply information technology 

in learning and scientific research to adapt to the Covid-19 pandemic 

From the results of the current situation study, we would like to present some solutions to 

improve students' ability to apply information technology in learning and scientific research to 

adapt to the Covid 19 pandemic. 

2.3.1. Raising students' awareness in applying IT in learning and research 

Each student himself must be properly aware of the importance of IT in learning and 

scientific research, especially in the context of the current epidemic, gradually many activities 

we will switch to online and apply more IT. From that right awareness, each student needs to 

constantly explore, learn and improve their IT application capacity. In the process of studying 

and doing scientific research, students are not only practitioners and learners, but sometimes also 

guides for other students and other people with that knowledge. The use of IT in learning brings 

high-quality and effective lessons and students will become flexible and creative instead of being 

restricted and required by regulations. 

2.3.2. Organizing training and fostering professional qualifications and informatics for 

students 

Equipping students with good IT knowledge is one of the important solutions to promote 

the application of IT in learning and scientific research. In the current training program, there is a 

Fundamental Information Subject, a subject that equips with general knowledge of computer 

science. This knowledge is suitable as a basis for students of engineering disciplines so that they 

can later develop professional fields that intersect with the IT field, even if they do not work in 

the IT industry. However, it is interesting that students still lack knowledge about IT skills. 

Therefore, it is necessary to organize training and fostering for students to be fully 

equipped with skills and knowledge that can be used in all learning activities at university such 

as basic computer use, ability write study reports by computer, access and exchange information 

through the school's information services, exploit services on the internet to support learning. 

The school needs to plan to organize many training classes, workshops, seminars to update 

IT knowledge and English for IT majors for students without IT expertise to help students 

participate in IT application that is guaranteed and transparent. 
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In addition, the school should organize for teachers and students to visit and learn from 

experience in modern IT applications in agencies inside and outside the province, especially 

typical examples of typical and creative IT applications. 

2.3.3. Build, strengthen and upgrade school facilities 

This is also something we need to focus on. For universities, good training quality is not 

only in the program content, curriculum system, reference books or management staff, teaching 

teachers, but also the infrastructure factor is very important, because only with a stable physical 

and technical environment will the activities of exploiting IT in management, teaching and 

learning achieve good results, students from there will have a good learning environment. and 

good scientific research to develop. Equipment is fully equipped and upgraded in line with the 

times. Since then, the efficiency of learning and scientific research has been increased. 

Schools need to make specific investment plans for facilities and equipment, ensuring an 

increase in both quality and quantity. Develop an investment plan that clearly divides the short-

term and long-term investment phases with the motto of investing in completing equipment 

according to the needs of use to ensure synchronization, and at the same time, it is necessary to 

have an annual construction investment plan. infrastructure, procurement of equipment for 

teaching in a scientific manner, in accordance with the training and retraining requirements of 

the school. 

Implement the policy of socialization in upgrading classroom equipment such as air-

conditioner, loudspeaker amplifier, environmental sanitation... that process needs to pay attention 

to quality, quantity, and estimated time. use, damage, alternatives. The increase in investment in 

building material foundations and upgrading equipment and technical means in service of the 

school's teaching must be carried out synchronously, periodically inspected, maintained, repaired 

and replaced. This position is to ensure that the working, teaching, learning and living conditions 

are met for staff, lecturers and students. 

Strengthening facilities, equipping modern teaching and learning facilities in schools will 

also contribute to training a quality workforce, meeting the requirements of socio-economic 

development in the current integration trend. 

2.3.4. Technical support for students 

The Covid-19 pandemic has greatly affected teaching and learning activities. It is difficult 

for students and lecturers to have direct contact with each other. And based on the fact that there 

are still some students who have not mastered IT application skills, teaching and learning has 

also become more difficult. Therefore, in order to maximize the interaction between people and 

the quality of learning, it is best to take measures to support students and teachers in terms of 

technology at home as well as at school. 

The management of information technology equipment at universities is usually in charge 

of the relevant coordinators or departments. Schools should build core teaching staff who are 

knowledgeable and proficient in using technology. These will be support people for other 

colleagues, support when students need it. The school also needs to create phone lines to contact 

the school's information center where the technical support department can be ready to help 

students in a timely manner. 
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3. CONCLUSION 

The application of IT in learning and scientific research has been carried out and achieved 

positive results, however, there are still some limitations and shortcomings. We have come up 

with some solutions proposed above based on the reality of the ability to apply IT in the learning 

and scientific research of students at local universities. The above solutions are aimed at raising 

students' awareness and capacity on the application of IT, contributing to improving the 

efficiency of learning and scientific research at local universities in particular and universities 

across the country in general.  

 In our opinion, solutions need to be implemented synchronously, realized by regulations, 

and ensure comprehensive implementation. Only then, the innovation and improvement of the 

quality and effectiveness of IT application of students in the school will become the requirement 

of each unit, department, staff, lecturer, and from there, the set goal just achieved. 

REFERENCES 

[1]. The Ministry of Education and Training (2021), Directive 800-CT/BGDDT dated August 24, 

2021, on the implementation of tasks for the 2021-2022 school year in response to the Covid-19 

epidemic, continued to innovate and persevere the quality target of education and training, Hanoi. 

[2]. Ministry of Education and Training (2008), Proceedings of the Workshop "Innovation of 

scientific and technological activities in universities and colleges in the period 2008-2020", 

Hanoi. 

[3]. Government (2017), Decision No. 117/QD-TTg dated January 25, 2017, approving the Project 

"Strengthening the application of information technology in management and support of teaching 

and learning activities, scientific research contributes to improving the quality of education and 

training in the 2016-2020 period, with an orientation to 2025", Hanoi. 

[4]. Prime Minister (2021), Directive No. 24/CT-TTg dated September 3, 2021, on accelerating the 

implementation of tasks and solutions for organizing safe teaching, ensuring programs and quality 

target of education, training in response to the COVID-19 pandemic, Hanoi. 

[5]. Do Manh Cuong (2008), Textbook of information technology application in teaching, Vietnam 

National University Ho Chi Minh City Press. 

 



422| Phần III. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục và các lĩnh vực khác 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC  

KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU SỐ CỦA SINH VIÊN  

NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO  

TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƢƠNG 

Lý Thị Vân Chinh, Đoàn Thị Thu Huyền 

Trường Đại học Tân Trào 
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1. Đặt vấn đề 

Năng lực khai thác nguồn học liệu số trong học tập là một trong những kiến thức, kỹ năng 

chủ yếu, cần thiết và là điều kiện tiên quyết để học tập suốt đời, giúp ngƣời học tham gia tích cực 

vào quá trình học tập và điều khiển quá trình học tập, nghiên cứu của mình. Ngày nay, yêu cầu 

trau dồi khả năng thông tin của sinh viên đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của các trƣờng 

cao đẳng và đại học. Sinh viên không chỉ cần có năng lực thông tin để có thể sử dụng thƣ viện số 

phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu một cách thành thạo mà còn phải hiểu rõ về khả năng 

thông tin và vai trò của nó trong thời đại mới. Nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng là một 

trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngƣời học trong các trƣờng cao đẳng, đại học nhằm góp 

phần nâng cao chất lƣợng và đổi mới phƣơng pháp học tập, từ đó nâng cao chất lƣợng đào tạo 

của nhà trƣờng. Hoàn thiện năng lực thông tin song hành với quá trình học tập và năng lực 

nghiên cứu khoa học cho sinh viên sẽ đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội công nghiệp sau cao 

trào của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Trƣớc thực trạng đó, việc triển khai đào tạo năng lực khai 

thác nguồn học liệu số trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm nâng cao chất 

lƣợng đào tạo tại các trƣờng đại học địa phƣơng 

2. Nội dun  n  iên cứu 

2.1.  Năn  lực khai thác nguồn học liệu số trong học tập và nghiên cứu khoa học 

của sinh viên 

Học liệu đƣợc hiểu là toàn bộ tài liệu phục vụ các mục đích học tập, nghiên cứu và giảng 

dạy. Học liệu bao gồm: giáo trình, bài giảng, tài liệu chuyên khảo, kết quả nghiên cứu khoa học, 
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báo, tạp chí chuyên ngành, khóa luận, luận văn, luận án, kỷ yếu hội thảo khoa học, báo cáo thực 

tập, thực tế và các tài liệu chuyên ngành khác. [5] 

Sự tiến bộ của khoa học công nghệ và viễn thông đã dẫn đến sự ra đời của các dạng tài liệu 

mới: 

Tài liệu điện tử: Là một hình thức trình bày tài liệu dƣới dạng tập hợp các hiện thực với 

nhau tƣơng ứng chúng trong môi trƣờng số - theo tiêu chuẩn GOST R 52292. Đặc điểm của tài 

liệu điện tử là thông tin đƣợc trình bày dƣới dạng điện tử - số và chỉ có thể đọc đƣợc nhờ sự trợ 

giúp của các phƣơng tiện kỹ thuật và chƣơng trình tƣơng thích. 

Tại Việt Nam, Luật Lƣu trữ năm 2021 định nghĩa về nguồn học liệu số nhƣ nhau: 

Nguồn học liệu số (hay học liệu điện tử) là vật mang tin mà thông tin trong đó đƣợc tạo lập 

bằng phƣơng pháp dùng tín hiệu số hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá 

nhân. Là tập hợp các phƣơng tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: Giáo trình điện tử, sách 

giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng 

dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô 

phỏng và các học liệu đƣợc số hóa khác (Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tƣ 21/2017/TT-BGDĐT). 

[5] 

-  Nhiệm vụ học tập và nghiên cứu của SV? Hƣớng đến việc chuyển giao công nghệ và phù 

hợp với điều kiện của địa phƣơng. 

Nhiệm vụ học tập là một công việc quan trọng nhất trong các năm học ở đại học của hầu 

hết sinh viên hiện nay. Nội dung các nhiệm vụ học tập cơ bản tập trung vào các vấn đề: tiếp thu 

hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo gắn với nghề nghiệp; rèn luyện, phát triển năng lực tƣ duy 

nghề nghiệp; hình thành thế giới khoa học, phẩm chất đạo đức, tác phong ngƣời chuyên gia, 

ngƣời cán bộ khoa học kỹ thuật. Động cơ học tập đúng đắn sẽ thúc đẩy hành vi học tập tích cực 

của sinh viên. Trong quá trình học, sinh viên không chỉ có nhu cầu nghe giảng mà còn cần nâng 

cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức. Học sinh sẽ phải tự học, trong thƣ viện, ở 

nhà hoặc ở bất cứ đâu. Hiệp hội các Thƣ viện Chuyên nghiệp và Đại học Hoa Kỳ công nhận rằng 

một ngƣời có hiểu biết về thông tin (RET) là ngƣời đã học đƣợc cách học, cách tổ chức kiến 

thức, tìm kiếm thông tin và sử dụng thông tin. Họ đƣợc chuẩn bị cho việc học tập suốt đời vì họ 

chủ động tìm thấy thông tin họ cần cho bất kỳ nhiệm vụ hoặc quyết định nào. Ngƣời ta chứng 

minh rằng năng lực thông tin có vai trò đặc biệt trong việc nâng cao khả năng tự học, tự nghiên 

cứu của học sinh. 

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày nay, trong khoa học đã xuất hiện nhiều 

vấn đề mới, xu hƣớng phát triển liên ngành luôn đƣợc quan tâm chỉ đạo sâu. Điều này đòi hỏi 

sinh viên phải tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Trƣớc lƣợng 

thông tin khổng lồ, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của thông tin mạng, công tác nghiên cứu 

khoa học ngày càng trở nên khắt khe và phức tạp. Đối mặt với việc tiếp cận thông tin nhƣ vậy, 

sinh viên phải lựa chọn thông tin đáng tin cậy, có giá trị và phù hợp với yêu cầu của môn học. 

Nếu sinh viên có năng lực tìm kiếm thông tin, nó sẽ giúp họ học các kỹ năng sử dụng, phân tích, 

đánh giá, tổng hợp và sử dụng thông tin một cách hiệu quả. Trong nghiên cứu khoa học, các trích 

dẫn và tài liệu tham khảo trong các chủ đề đòi hỏi rất nhiều thông tin. Để tránh đạo văn, học sinh 

cần biết về các nguồn đƣợc trích dẫn đầy đủ. Để làm đƣợc điều này, ngƣời nghiên cứu phải hiểu 

rõ luật pháp, luật bản quyền, luật sở hữu trí tuệ, đạo đức nghề nghiệp. 
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-  Năng lực khai thác nguồn học liệu 

Theo Trần Thị Quý để có thể tìm kiếm, lựa chọn và sử dụng tài liệu…một cách hiệu quả, 

chính xác, đúng mục tiêu nghiên cứu, không bị nhiễu bởi quá nhiều tài liệu học tập,….sinh viên 

nhận dạng đƣợc nhu cầu của mình về học liệu và xác định đƣợc tính chất học liệu, cần phải tự 

xác định đƣợc mục tiêu tri thức cần tìm, xác định đƣợc phạm vi học liệu cần tìm,… Tuy nhiên, 

khi nghiên cứu kết quả cho thấy trung bình có tới 39,3% sinh viên Việt Nam xác định phạm vi 

nhu cầu học liệu cho đề tài nghiên cứu chƣa chính xác [4]. Theo Trƣơng Đại Lƣợng, nhận thức 

của sinh viên về vai trò của tìm kiếm thông tin rất quan trọng bởi vì nhận thức đúng đắn sẽ góp 

phần làm tăng động cơ, nhu cầu trang bị kiến thức của sinh viên. Khi đƣợc yêu cầu cho biết nhận 

thức của mình về vai trò của kiếm thức thu thập thông tin đại đa số sinh viên cho rằng kiến thức 

về thông tin rất cần thiết với họ trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng nhƣ trong cuộc sống 

sau này [1]. 

Nghiên cứu của Sliver và Nickel chỉ ra rằng sinh viên thích hình thức học kiến thức từ các 

nguồn học liệu số trực tuyến hơn so với học tập tại lớp [6] 

 Bảng 1. Hình thức học thức thông tin từ các nguồn học liệu số trực tuyến 

STT Hình thức học kiến thức thông tin Số sinh viên Tỷ lệ % 

1 Tự học online 707 69,3% 

2 Tự học qua đĩa CD-ROM 184 18,04% 

3 Hƣớng dẫn tại lớp 507 49,7% 

4 Tự học qua tài liệu in ấn 491 48,14% 

 (Nguồn dẫn: Are online tutoeials efective?  

A comparison of online and classroom library instruction methds [6]) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều hình thức phát triển khả năng khai thác thông tin cho 

sinh viên nhƣng khả năng khai thác thông tin từ nguồn học liệu số vẫn là phƣơng tiện chủ yếu 

đƣợc nhiều sinh viên sử dụng rộng rãi. 

Sinh viên cần đƣợc trang bị cho mình khả năng phát triển kiến thức thông tin, khả năng tìm 

kiếm nguồn học liệu số, đây là một quá trình phát triển không ngừng nhằm nâng cao hệ thống 

kiến thức và kỹ năng thông tin, khả năng nhân dạng thông tin, tìm kiếm thông tin, đánh giá thông 

tin, khai thác thông tin, sử dụng và trao đổi thông tin, tƣ duy phản biện kỹ năng giải quyết vấn đề 

cho sinh viên. Mục tiêu của năng lực khai thác nguồn học liệu số trong học tập và nghiên cứu 

khoa học là hình thành cho sinh viên khả năng học tập suốt đời, phát triển tƣ duy độc lập. Đồng 

thời tạo cho những sinh viên năm cuối có kiến thức và kỹ năng cơ bản về xử lý, phân tích, tổng 

hợp thông tin, tạo ra các kết quả nghiên cứu của mình và phổ biến chúng cho ngƣời dùng khác 

trong xã hội. 

2.2.  Thực trạng của việc khai thác nguồn học liệu số trong học tập và nghiên 

cứu khoa học của sinh viên tại c c trƣờn  Đại học đị  p ƣơn  

Hiện nay, tại trung tâm thƣ viện của nhiều trƣờng đại học địa phƣơng chƣa cung cấp đa 

dạng cho ngƣời sử dụng các giáo trình, luận văn, luận án,… dƣới dạng giáo trình điện tử, báo 

điện tử, kết quả nghiên cứu khoa học điện tử, thông tin, tài liệu điện tử chuyên ngành ... Các thƣ 

viện dành phần nhiều để cung cấp tài nguyên giấy chƣa có sự đa dạng các tài nguyên số để đáp 
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ứng nhu cầu học tập và các hoạt động khác. Các giáo trình nhƣ Quản lý Cơ sở vật chất, Quản lý 

Nguồn nhân lực, Hợp tác Quốc tế,… chƣa phong phú và chƣa đƣợc cập nhật các giáo trình mới. 

Đối với việc tham gia nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên các trƣờng đại học địa 

phƣơng, những báo cáo, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học,…chƣa đƣợc thƣ viện cập 

nhật đầy đủ và nhanh chóng.  

-  Thuận lợi 

Nhà trƣờng và thƣ viện đều nhận thức và đánh giá đúng về tầm quan trọng của học liệu mở 

đối với quá trình phát triển và đổi mới, nâng cao chất lƣợng giáo dục đại học hiện nay. 

Thƣ viện đã ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ (phần mềm, hệ thống mạng, hệ 

thống máy tính,…), các trang thiết bị máy móc hiện đại,… Đây là phƣơng tiện căn bản để thƣ 

viện có khả năng thực hiện quá trình xây dựng và phát triển nguồn học liệu số. 

Nguồn lực tài liệu truyền thống và tài liệu dƣới dạng (luận văn, luận án, đề cƣơng bài 

giảng, giáo trình, bài giảng, kết quả nghiên cứu khoa học,…) rất phong phú, đây là nguồn tài liệu 

dồi dào để từ đó có thể xây dựng đƣợc nguồn tài liệu số phù hợp với nhu cầu sử dụng của sinh 

viên và các giảng viên trong trƣờng đại học địa phƣơng. 

Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề ham học hỏi và 

năng động tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, luôn đi trƣớc dẫn đầu trong 

các hoạt động chuyên môn.  

Thƣ viện số của trƣờng đại học Tân Trào đã và đang liên kết với thƣ viện số, các website 

các trƣờng đại học lớn nhƣ thƣ viện Đại học quốc gia Hà Nội, kho dữ liệu của trƣờng Đại học 

Thái Nguyên, Tạp chí khoa học trƣờng Đại học Tân Trào, trang web ấn phẩm khoa học Quốc tế 

(inasp), World bank e-Library – kho tài liệu đƣợc xuất bản bởi Ngân hàng Thế giới,… 

Chúng ta đang sống trong xã hội thông tin, do đó sinh viên xó điều kiện thuận lợi trong 

việc tiếp cận với rất nhiều nguồn thông tin đa dạng và phong phú, phục vụ cho việc học tập và 

nghiên cứu. Các sinh viên có thể khai thác thông tin từ các trung tâm thông tin – thƣ viện trong 

và ngoài trƣờng, trung tâm thông tin thƣ viện của các viện nghiên cứu, các trƣờng đại học, hoặc 

có thể là thƣ viện tƣ nhân. Nên đòi hỏi sinh viên phải chủ động trong việc tìm kiếm và khai thác 

tài liệu để có đƣợc thông tin thích hợp phục vụ cho việc học và nghiên cứu của mình.   

Song hành với sự phát triển của khoa học công nghệ và thay đổi về nội dung phƣơng pháp 

dạy – học, các trƣờng đại học cũng tập trung phát triển các nguồn học liệu trong thƣ viện và các 

phòng tƣ liệu. Dựa vào danh mục các tài liệu tham khảo của các môn học thuộc các ngành học 

đƣợc đào tạo tại trƣờng, trung tâm thông tin – thƣ viện tại các trƣờng đại học sẽ tiến hành bổ 

sung các tài liệu vật lý (sách, báo và tạp chí) hoặc đăng ký mua bản quyền khai thác sử dụng các 

cơ sở dữ liệu thích hợp.  

-  Khó  hăn 

Cơ quan quản lý nhà nƣớc chƣa xây dựng, ban hành văn bản mang tính pháp lý làm căn cứ 

để phát triển học liệu mở trong các cơ sở giáo dục đại học địa phƣơng. 

Các cơ quan chức năng và các bộ, ngành liên quan chƣa có sự thống nhất và tạo điều kiện 

thuận lợi để phát triển học liệu mở phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập. 
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Thƣ viện chƣa xây dựng đƣợc chiến lƣợc, kế hoạch phát triển học liệu theo từng thời kỳ, 

giai đoạn cụ thể. 

Kinh phí sử dụng cho công tác xây dựng và phát triển học liệu mở còn hạn chế. Trong khi 

trên thực tế, để phát triển học liệu mở cần phải có sự đầu tƣ tài chính để số hóa tài liệu, mua học 

liệu số nói riêng chƣa đồng bộ, hiệu suất làm việc thấp,…. 

Một trong khó khăn của sinh viên khi tiếp cận nguồn học liệu đó chính là sinh viên có thể 

bị choáng ngợp trƣớc sự đa dạng về số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng thông tin hục vụ cho việc học 

tập và nghiên cứu khoa học của mình. Đặc biệt là khi sinh viên tham gia vào môi trƣờng Internet, 

tại đây họ có thể tiếp cận với rất nhiều nguồn thông tin khác nhau và không phải thông tin nào 

cũng cần thiết cho môn học của họ thậm chí có những thông tin lỗi thời không còn giá trị hoặc bị 

sai lệch. 

Các thƣ viện tại các trƣờng đại học chƣa có nhiều các chƣơng trình hoặc khóa đào tạo về 

kỹ năng khai thác hiệu quả kho tài nguyên hiện có của thƣ viện, phòng tƣ liệu hoặc các cơ sở dữ 

liệu đã đăng ký mua bản quyền truy cập. Có thể thấy đại đa số sinh viên chƣa đƣợc trang bị 

những kỹ năng bài bản trong việc tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu 

khoa học trong mô hình đào tạo tín chỉ. Rất nhiều sinh viên không có đủ điều kiện để thực hành 

tìm kiếm thông tin do thiếu máy tính và Internet. Một số khác có kỹ năng tìm kiếm thông tin thì 

các kỹ năng này đều do học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau hoặc tự mày mò tìm hiểu nên đôi khi chƣa 

khai thác thực sự hiệu quả kho tài nguyên rộng lớn trên mạng Internet [3]. 

Khi bắt đầu nghiên cứu một nghiên cứu khoa học, sinh viên gặp phải việc quản lý và sử 

dụng tài liệu, sử dụng tài liệu thế nào sao cho hiệu quả. Thông thƣờng sinh viên sẽ tìm kiếm quá 

nhiều tài liệu thậm chí có những tài liệu không liên quan đến đề tài nghiên cứu. Việc tìm kiếm 

những tài liệu quan trọng và mang tính thực tế thì rất khó khăn, đôi khi tốn kém. Sinh viên còn 

mắc phải sự mâu thuẫn trong quan điểm ở cùng một vấn đề ở nhiều tài liệu khác nhau. Việc tìm 

kiếm và sử dụng các tài liệu có nguồn gốc nƣớc ngoài vẫn còn hạn chế. 

2.3.  Một số giải p  p nân  c o năn  lực khai thác nguồn học liệu số của sinh 

viên nhằm nâng cao chất lƣợn  đào tạo tại c c trƣờn  đại học đị  p ƣơn  

2.3.1. Đối với ngành Thông tin - T   vi n và các b , ngành liên quan nâng cao kh  

 ă   đ p  ng ngu n h c li u số cho sinh viên 

-  Ngành Thông tin - Thƣ viện cần nhận thức, đánh giá đúng về tầm quan trọng của học liệu 

mở đối với việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nâng cao chất lƣợng đào tạo đại học nói 

riêng, từ đó đề ra chiến lƣợc, kế hoạch đối với việc xây dựng, phát triển nguồn học liệu mở đáp 

ứng với yêu cầu thực tiễn. 

-  Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Thông tin - Thƣ viện và các bộ - ngành liên quan 

nhƣ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Thông tin - Truyền 

thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch,… trong việc xây dựng một hành lang pháp lý làm cơ 

sở cho việc xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở trong các trƣờng đại học trên toàn quốc. 

-  Các cơ sở đào tạo cần có sự phối hợp, thống nhất để xây dựng cơ chế, chính sách, thiết lập 

mối quan hệ nhằm trao đổi, chia sẻ nguồn học liệu mở trên cơ sở các bên cùng có lợi góp phần 

làm giàu kho tài nguyên chung làm nên sức mạnh tổng hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để phát 

triển nền kinh tế tri thức của xã hội. [2] 
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2.3.2. Đối với các     ng đ i h c đ a p  ơ   nâng cao kh   ă   mở r ng     vi n 

    ng h c c  về chất l  ng và số l  ng  

-  Nhà trƣờng cần đầu tƣ đúng mức về tài chính, công nghệ, nhân lực để thực hiện công cuộc 

xây dựng, phát triển, tổ chức, quản lý và phục vụ nguồn học liệu mở. 

-  Vấn đề xây dựng và phát triển học liệu mở phải đƣợc thể hiện rõ trong chính sách, chiến 

lƣợc phát triển của thƣ viện và đƣợc cụ thể hóa thông qua kế hoạch hành động ngắn hạn và dài 

hạn. 

+ Trƣớc tiên, để xây dựng nguồn học liệu mở, thƣ viện tập trung số hóa nguồn tài liệu s n 

có trong thƣ viện. Ƣu tiên số hóa tài liệu có giá trị thông tin cao, đƣợc nhiều ngƣời sử dụng, tài 

liệu phục vụ cho các ngành đào tạo trọng điểm của nhà trƣờng. 

+ Phối hợp với thƣ viện các trƣờng đại học khác cùng mua và sử dụng dùng chung cơ sở 

dữ liệu toàn văn các loại hình tài liệu để tiết kiệm kinh phí phục vụ tốt nhất cho công tác giáo 

dục và đào tạo. 

+ Phối hợp xây dựng, chia sẻ, trao đổi nguồn học liệu mở với thƣ viện các trƣờng đại học 

lớn có cùng chuyên ngành đào tạo nhƣ: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học 

Sƣ phạm Hà Nội,… 

-  Ƣu tiên và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ đƣợc tham gia các lớp bồi dƣỡng, nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là tham gia các lớp bồi dƣỡng kiến thức, kỹ năng 

xây dựng và phát triển học liệu mở. Tăng cƣờng các hình thức quảng bá cho đông đảo bạn đọc 

biết đến và sử dụng [2]. 

2.3.3. Nâng cao kh   ă   tự h c, tự nghiên c u của sinh viên các     ng đ i h c đ a 

p  ơ   

Để hoạt động trang bị thêm kiến thức và khả năng tìm kiếm học liệu cho SV đạt hiệu quả 

cao, GV và CBTV cần có phƣơng pháp tác động thích hợp nhằm làm cho SV nhận thức đƣợc 

tầm quan trọng của nguồn tri thức số đối với nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, đóng góp 

quan trọng cho sự thành công trong quá trình học tập cũng nhƣ cuộc sống sau này. Trên cơ sở 

nhận thức đó SV cần chủ động tham gia các lớp cung cấp tri thức số do thƣ viện cung cấp, tăng 

cƣờng sử dụng các nguồn lực thông tin trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

Tuy nhiên để tiếp cận nguồn học liệu số tốt SV cần trang bị cho mình khả năng ngoại ngữ 

đặc biệt là tiếng Anh, trình độ tin học và kiến thức về khai thác mạng. Những kiến thức và kỹ 

năng này vừa là điều kiện, vừa là phƣơng tiện đảm bảo cho SV khai thác, trình bày, tổ chức, sử 

dụng và trao đổi thông tin một cách có hiệu quả. 

Trong mô hình này, SV giữ vai trò “trung tâm” trong mối quan hệ giữa các thành tố của 

mô hình phát triển nguồn tri thức số đƣợc đề xuất ở trên. Trong quá trình phát triển nguồn học 

liệu số cho SV, từ việc thiết kế mục tiêu và nội dung chƣơng trình giảng dạy, phƣơng tiện và 

phƣơng pháp phát triển nguồn học liệu số đều phải xuất phát từ việc nghiên cứu nhu cầu, đặc 

điểm, trình độ của SV. 

 

3. KẾT LUẬN 
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Góp phần quan trọng vào hiệu quả của việc nâng cao chất lƣợng giáo dục tại Trƣờng Đại 

học Tân Trào, Thƣ viện Nhà trƣờng luôn đƣợc đặt ở vị trí quan trọng – là trái tim của trƣờng đại 

học. Vì thế, để hoàn thành mọi nhiệm vụ đƣợc giao, đặc biệt trong thời đại của nền kinh tế tri 

thức, để xây dựng đƣợc một xã hội học tập thì việc cung cấp thông tin/ tài liệu một cách đầy đủ, 

chính xác, kịp thời, đảm bảo chất lƣợng là những yếu tố đặc biệt quan trọng. Giải pháp phát triển 

học liệu mở đƣợc coi là giải pháp tối ƣu để thƣ viện thực hiện đƣợc mục tiêu đó. 

Ngoài những phấn đấu nỗ lực của chính đội ngũ cán bộ làm công tác thƣ viện, thì rất cần 

sự chung tay, góp sức đầu tƣ, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ các cấp, các ngành, các tổ chức, cá 

nhân đối với sự phát triển hoạt động thông tin – thƣ viện nói chung và công tác phát triển học 

liệu mở nói riêng. Dẫu biết rằng nhiều gian nan thử thách cho bƣớc đầu xây dựng nguồn học liệu 

mở tiện ích-hiện đại, nhƣng chúng ta cùng đồng lòng, quyết tâm hƣớng tới một mục đích cao cả 

cho xã hội, cho các thế hệ hiện tại và tƣơng lai hƣởng lợi. 

Để xây dựng nguồn học liệu tốt đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ, các thƣ viện, phòng 

tƣ liệu cần chú trọng đến việc bổ sung tài liệu phù hợp với đề cƣơng môn học, cung cấp tài liệu ở 

nhiều dạng khác nhau để sinh viên có thể khai thác đƣợc nguồn thông tin đƣợc đầy đủ nhất. 

Ngoài ra việc liên kết chia sẻ nguồn học liệu giữa các cơ quan thông tin – thƣ viện cần đƣợc đẩy 

mạnh, làm tăng số lƣợng và chất lƣợng nguồn học liệu tại các thƣ viện, đáp ứng hiệu quả đƣợc 

nhu cầu của ngƣời dùng. 
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CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN  

VÀ QUYỀN RIÊNG TƢ CỦA NGƢỜI VIỆT NAM TRÊN KHÔNG GIAN 

MẠNG TRONG BỐI CẢNH CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 

Nguyễn Mậu Hùng 

Đại học Khoa học Huế 

Tóm tắt: 

Tình hình mất an toàn thông tin cá nhân và xâm phạm các quyền riêng tƣ cơ bản của ngƣời 

Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp trên không gian mạng trong bối cảnh của đại dịch Covid-

19. Năng lực bảo vệ các quyền riêng tƣ trên không gian mạng và các hình thức xử phạt 

chƣa nghiêm khắc là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Chính vì thế, nâng 

cao hiệu quả của các biện pháp quản lý nhà nƣớc là giải pháp thiết thực để bảo vệ các 

quyền riêng tƣ và an thông tin cá nhân của ngƣời Việt Nam trên các không gian mạng một 

cách hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, nâng cao ý thức của ngƣời sử dụng các dịch vụ trực tuyến, 

tăng cƣờng ứng dụng giải pháp an ninh mạng, đầu tƣ phát triển các thành tựu công nghệ 

thông tin hiện đại, và xây dựng một đội ngũ nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất 

lƣợng cao mới đƣợc xem là chìa khóa cho việc các quyền riêng tƣ và an toàn thông tin cá 

nhân của ngƣời Việt Nam trên không gian mạng thời gian tới. 

Từ khóa:  

Giải pháp, đại dịch Covid-19, an toàn thông tin cá nhân, quyền riêng tƣ, ngƣời Việt Nam, 

không gian mạng 
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Abstract: 

The personal information insecurity and privacy violations of Vietnamese people have still 

been very complicated in cyberspace in the context of the Covid-19 pandemic. The 

capacity to protect the privacy in cyberspace and unserious penalties are the main reasons 

for this situation. However, many legal documents of Vietnam in this area have also not 

been fully updated, detailed, and timely reviewed to regulate all the violations of privacy 

and personal information safety of others in cyberspace. It is therefore recommended that 

improving the effectiveness of state management measures and promptly issuing updated 

and complete legal documents in this field be considered as practical solutions to protect 
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Vietnamese people‟s privacy rights and personal information safety in cyberspace more 

effectively. The consequences of illegal actions must be heavier than the benefits the 

trouble-makers received many times. Nevertheless, raising the awareness of online service 

users, increasing the application of online security solutions and investing in the 

development of modern information technology achievements, and building highly 

qualified information technology human resources are considered to be the key to success 

for the fight to protect the privacy rights and personal information safety of Vietnamese 

people in cyberspace in the coming time. 

Keywords: 

Solution, Covid-19 pandemic, personal information safety, privacy, Vietnamese people, 

cyberspace 

1. Introduction 

Information security and privacy of electronic service users in cyberspace are two closely 

related, but relatively different issues. While information security is the use of other people‟s 

public personal information for legitimate and lawful purposes, the privacy of online service 

users is the Internet users‟ right that their personal information is not allowed to be infringed, 

stolen, destroyed, falsified, and distributed in cyberspace for unauthorized or prohibited purposes 

as well as the right to use, apply, and develop all the online services and electronic activities for 

lawful purposes without any restriction under any circumstances. In contrast, the privacy and 

safety of personal information of electronic service users in cyberspace need to be protected by 

law and encouraged to develop in the context that no communication methods seem to be more 

effective in response to the Covid-19 pandemic. However, this ideal is still far from reality in 

many developing countries and Vietnam is one of them [11]. 

Vietnam‟s information and communication technology application index increased from 

the 95
th

 in 2018 to the 41
st
 in the world in 2019 [12]. The data of all pupils in Ho Chi Minh City 

was digitized and encrypted [9]. A pharmaceutical data bank (drug bank), which stores over 

13.000 existing drug names, nearly 41.000 drug manufacturing and distribution establishments, 

and licensed pharmacists, was launched on August 12, 2019 in Hanoi [6]. On the afternoon of 

January 8, 2019, Da Nang Museum launched an opening ceremony of a multilingual voiceover 

system via mobile devices and Da Nang‟s cultural heritage data bank [3]. In such a context, the 

Covid-19 pandemic has made Vietnamese people use more online transactions and the fact 

shows that the digital economy is playing an increasingly important role in the daily lives of 

Vietnamese people. Vietnam‟s e-commerce grew by 18% with a scale of around 11.8 billion 

USD in 2020. Vietnam was the only Southeast Asian country which experienced the e-

commerce growth in two numbers last year [1]. Currently, Vietnamese consumers can buy or sell 

everything online [2]. Social distancing measures increased the amount of time spent on online 

activities from 2 to 5 hours per day compared to previous periods in Southeast Asian countries 

[10]. The number of online medical service users grew by 600% during the Covid-19 pandemic 

due to the restriction of direct contact with others. Nearly 50% of Vietnam‟s population owns at 

least a smart phone and regularly uses electronic payment solutions as well as digital 

applications [13].  
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Nevertheless, Vietnam currently lacks specific legal provisions to protect the privacy and 

personal data of Internet users [13]. Many violations of privacy and personal data of Internet 

users cannot be accused of responsibility. Many online transactions force users to provide their 

personal information in order to use the services, but when the leakage of personal information 

and trading of personal data of customer in cyberspace was disclosed, no one has been 

responsible for these [21]. It means that the issues of privacy violation and the trading of 

personal data of online service users are increasingly affecting people‟s daily live, but no 

effective measure has been widely applied. This article, not only contributes to pointing out 

some of the harmful effects of the Covid-19 pandemic on the information security and privacy of 

Vietnamese people in cyberspace, but also mades some recommendations for online transactions 

of Vietnamese people to be more secure. 

2. Content 

Vietnamese personal information safety and privacy in cyberspace and 

recommendations for online service users in the context of the Covid-19 pandemic.  

Political determination and global challenge: The securities of personal information and 

people‟s privacy in cyberspace are no longer individual problems of anyone, but have in reality 

become global issues [12]. Ensuring the security of personal information and privacy of each 

person in cyberspace is always one of the important tasks and top priority goals of countries, 

because they are closely and directly related to life quality of the people and the sustainable 

development strategies of their nation [11]. This becomes especially important in the context that 

the unpredictable developments of the Covid-19 pandemic are still having profound impacts on 

all aspects of human life. Therefore, the protection of personal information and people‟s privacy 

in online transactions is one of the most concerned issues and is reflected on the specific action 

strategies of many countries, of which Vietnam is one of the pioneers [12]. The Resolution No: 

52-NQ/TW dated September 27, 2019 of the Politburo of the Communist Party of Vietnam on a 

number of undertakings and policies to actively participate in the fourth Industrial Revolution 

[12] has clearly demonstrated this. However, the situation of personal information insecurity and 

violation of privacy of Vietnamese people have still occurred regularly and tended to be stronger 

in the context of the outbreak and the difficulty of completely controlling the Covid-19 pandemic 

since the end of January 2021. Although Vietnam‟s political determination in the fight to protect 

the privacy and personal information safety for Vietnamese people in cyberspace over the past 

time has been superfluous, many personal information systems have still revealed a number of 

fatal loopholes, numerous cyber security mechanisms have still not been modern enough to 

protect the privacy of Vietnamese people thoroughly, and a lot of problems of personal 

information insecurity in cyberspace have still not been properly taken into consideration and 

invested in recent years [17]. The Covid-19 pandemic is therefore a necessary challenge for 

Vietnam to come up with new plans, strategies, and action plans to make Vietnamese people‟s 

privacy rights and information security capabilities in cyberspace is better protected against 

unpredictable and novel developments of the current situation. 

Technological competence: Although the rate of domestic cyber security products in 

Vietnam was only 5% in 2015, it rose to 55% in 2019 and 91% a year later only in 2020. 

Vietnam has mastered around 90% of the political system‟s ecosystem of cyber security and 

safety products. This rate is expected to reach 100% in the early year of 2021. Vietnam‟s goal is 
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not only to popularize cyber security and safety applications to the entire population, but also to 

play a more active role in international cyber security and safety activities, especially those 

initiated by the international telecommunications union, because Vietnam‟s cyberspace cannot 

be safe if the world cyber security is not properly protected [11]. However, the investment in 

security, anti-virus, and office administration products for Vietnam‟s cyberspace is still relatively 

modest and not commensurate with the potential and development speed in recent years [11]. 

Therefore, upgrading and developing cyber security technology is considered as the optimal 

choice to solve most of the dangers of cyber security and cyber attacks in the near future [11]. 

One of the most important tasks is to promote research and development of information 

technology in order to master technological achievements and essential equipment for Vietnam‟s 

cyberspace [12]. Meanwhile, technical measures and high-tech applications need to be deployed 

early to minimize the unnecessary harms of cyber attacks on Vietnamese people‟s information 

safety and privacy in cyberspace [17]. Cyber security software providers need to develop and 

implement processes for developing and delivering products as safe and efficiently as possible. 

Protection solutions and anomalous behavior monitoring systems should be fully equipped [14]. 

At the same time, developing international cooperation projects of enterprises to protect the 

privacy and information safety of Vietnamese people in cyberspace is a right direction and 

should be further encouraged [11]. 

Security awareness of Internet users: Another equally important cause that has made the 

information insecurity and privacy violation of Vietnamese people increasingly complicated in 

cyberspace is Vietnamese people‟s awareness of self-protection in online transactions, Internet 

access, and use of digital platforms are still relatively low and very passive. The installation of 

sketchy passwords, frequent clicking on unknown links, and downloading dangerous junk 

applications and counterfeit software are common manifestations of this phenomenon. Some 

individuals have even downloaded anti-virus software that had been cracked by hackers to 

protect their online devices (mobile phones and computers) against cyber attacks. Many app 

stores and online forums are still creating conditions for hackers to share cracked or infected 

software, but have not been prevented in time [11]. In such a context, online service users 

technically need to be vigilant when working remotely through online applications, ensuring a 

safe connection environment by installing strong enough anti-virus software, without 

downloading and installing originally unknown software, and updating latest software and 

operating systems as often as possible [19]. Online service users need to choose anti-virus 

software capable of detecting malicious viruses by controlling abnormal activities on the 

computer [19] to find and remove dangerous stealth viruses [14]. Electronic devices should only 

be installed with software that is obtained from official app stores and regularly tested. It is 

especially important that online banking transactions on phones and personal computers are 

regularly updated and installed with high-quality protection software [19]. All bank accounts 

need to have continuous multi-factor authentication and installed with electronic fraud 

prevention software, so that suspicious patterns of behavior can be detected as early as possible 

and dangerous accounts as well as illegal actions are neutralized before cyber security attacks 

can take place and result in unpredictable consequences [8]. It means that electronic 

infrastructure systems need to be equipped with anti-intrusion and anti-theft software as secure 

as possible, while the cyber safety and security levels of online service provision systems should 

also be regularly and periodically evaluated by independent experts [18]. Security assessments 
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and penetration tests should be conducted annually [16]. Operationally, online service users are 

advised not to share or access links of unknown origin [19]. Online service providers should 

limit customers‟ number of transactions and logins to their accounts and regularly communicate 

with customers by email to alert them to fraud trends and the latest hacked risks in cyberspace 

[16]. Regarding personal data, online service users are recommended to be very careful with 

controlling personal information to avoid the possibility of becoming unwilling victims of black 

transactions in cyberspace [5]. If electronic applications require customers to grant them access 

to their sensitive data, customers should review the privacy policies of these electronic 

applications, as these policies may be permitted to transfer customer‟s data to the third parties. 

Electronic service users should never grant online applications more permissions than necessary. 

It is best for customers to look closely at what online applications really need and what these 

applications can do without being granted access to the customer‟s personal data systems. Online 

service users should be very aware that any bit of information that is transferred to online 

applications by customers is very unlikely to be completely privately ensured [20]. Therefore, 

online service users should limit the sharing of their personal information, especially phone 

numbers, on online forums in order to avoid being taken advantage of by uncivilized ones in 

cases of force majeure (irresistible force or unforeseen event) [17]. Any information or data 

posted on the Internet can be turned into a double-edged sword. These pieces of information can 

be shared widely in cyberspace and more dangerously fallen into the hands of unscrupulous 

people. Many annoying and dangerous incidents have resulted from the posting (and being 

posted) of personal information on the Internet [15]. Together with being careful with personal 

information in cyberspace, online service users are also advised to respect personal information 

sources and of other people‟s privacy properly. The information related to the third parties needs 

to be verified and authenticated before being shared in cyberspace [15]. Regarding the education 

of awareness and respect for the law, the cooperation of online service users with authorities is 

decisive in the fight to eliminate negative and false information on the Internet, but the most 

important is probably still the effective use of propaganda and education channels to raise 

awareness of all stakeholders for the protection of their own information safety and privacy in 

online transactions [11]. 

Cybercrime: Cyberspace has become one of the most important means of communication 

and working tool of humanity in the context of the Covid-19 pandemic, but it is also one of the 

most lucrative business environments and sophisticated illegal activities of high-tech criminal 

organizations. The protection of people‟s information safety and privacy in cyberspace has 

therefore also become inevitable, parallel, and synchronous with Vietnam‟s process of building 

and developing a safe and effective cyber information system [11]. This issue can only be solved 

satisfactorily by a system of different solutions on a regular and continuous basis, but the 

Information Security Department needs to issue a black list of common IP addresses and domain 

names which are often used to spread spam emails, dangerous technology crime groups, threats 

that have the potential to seriously affect activities in cyberspace in the short run, so that online 

service users can be more active in the fight to protect their own personal information and 

privacy. These lists need to be periodically updated and publicly available in the most popular 

mass media and in cyberspace as much as possible [17]. It means that high-tech criminal groups 

can access, steal, destroy, and trade the personal data of many stakeholders in cyberspace, but 

their reputations and activities should also be disclosed on a larger scale and with greater 
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intensity so that online service users can actively prevent and avoid the risks and dangers of 

becoming unfortunate victims of illegal activities in cyberspace. Nevertheless, all of these illegal 

activities in cyberspace in general and violations of information safety as well as privacy of other 

people in online transactions in particular are in the end caused by the humans and therefore can 

only be solved thoroughly by the people themselves. It means that while illegal activities and 

high-tech criminal groups have been growing rapidly in cyberspace, campaigns to prevent the 

violations of personal information and privacy of the people in online transactions as well as 

training programs and strategies for the development of a cyber security workforce need to be 

invested and promoted at least with corresponding decrees and the most ideal is to be stronger 

than cybercrime activities many times. The protection of personal information safety and privacy 

of Vietnamese people in cyberspace in the short term requires a labor force at experts‟ level to 

analyze electronic frauds and prevent cyber security threats to be able to keep up with the latest 

development trends of information technology in the era of Industrial Revolution 4.0 and 

predictions of the harmful effects of high-tech criminals‟ attacks to find avoidable and preventive 

solutions timely. In addition, the labor market of 2021 alone is forecasted to offer around 3.5 

million of jobs related to cyber security. Approximately 51% of business leaders surveyed 

confirmed that they have been planning to recruit cyber security personnel for many full-time 

positions next year. More than 22% of these are predicted to hire at least 5% e of the current 

cyber security workforce. One of the biggest problems in the battle to protect Vietnamese 

people‟s personal information and privacy in cyberspace is hence the lack of highly qualified IT 

human resources and the world‟s leading cyber security experts [8]. The training and 

development of next generations of human resources for the cyber security is considered as one 

of the most important keys in this battle. The strategies to attract high-quality IT human 

resources both at home and abroad to work on cyber security projects have also been suggested 

by a number of stakeholders, but before these long-term plans can be taken effect in practice, 

what needs to be done immediately for the fight to protect information safety and privacy of 

Vietnamese people in cyberspace is not to let the brain drain of Vietnam‟s high-quality 

information technology labor forces [12] continues to take place at a galloping speed as it was 

usually to be. 

Legal solutions: The establishment and development of online applications is a great 

success for mankind in the era of Industrial Revolution 4.0, but it comes with risks and dangers 

of personal information insecurity and privacy violations in cyberspace. This problem has 

become even more acute under the impact of the Covid-19 pandemic, as online transactions are 

playing an increasingly important role in people‟s daily lives or in other words people‟s lives are 

increasingly dependent on the Internet [15]. Simultaneously, the personal information insecurity 

and privacy violations of other people have also increased and become more complicated in 

cyberspace. The specific and common manifestations of this phenomenon in Vietnam in the 

context of the Covid-19 pandemic are the attacks on the cyber security system of Vietnamese 

online service users to steal, falsify, and sabotage user data systems. Stolen personal data are 

then used for the sole purposes of intruders and criminals or also shared, exchanged, and traded 

with the third parties as conditional service packages or commodities on the market. Finally, the 

developments of the fight against the Covid-19 pandemic in Vietnam are misinformed and 

information available on the Internet is deliberately used to serve unhealthy and innocent 

purposes. Useful sources of information on the Internet can provide people with a lot of useful 
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knowledge and online service providers with revenues, but false information can also lead to 

death and many harmful losses to society when they are used for dark purposes [15]. The 

dissemination of false information on the Covid-19 pandemic in Vietnam in particular and 

infringing acts upon privacy as well as the violation of personal information in cyberspace in 

general is not only the reality of lack of social responsibility of many online service users, but 

also seriously violate basic provisions of Vietnamese law as well as international law [4]. All of 

these wrongdoings need to be promptly prevented and dealt with strictly [4] to minimize the 

unnecessary harm of cyberspace to the inviolable privacy rights and the rights of being protected 

of personal information of Vietnamese people anywhere and at anytime. Theoretically, these 

basic rights of the Vietnamese people have been strictly and specifically protected by the system 

of Law on Cyber security, Law on Cyber information security, Law on Protection of State 

Secrets and other legal documents [12]. However, Vietnam‟s current sanctions are not strong 

enough to deter the acts of stealing and trading personal data in cyberspace [7]. For example, US 

laws on cyber security are relatively strict. According to the provisions of the CFAA (Computer 

Fraud and Abuse Act), the act of unauthorized access to another person‟s computers that are kept 

confidential is sentenced to maximum five years in prison (ten years if the second time is 

discovered) and given fines [11]. Vietnamese authorities are therefore recommended to 

immediately improve the effectiveness and efficiency of state management in the areas of 

personal information safety, cyber privacy, and cyber security. The Law on Cyber information 

security, the Law on Cyber security, and the Law on Protection of State Secrets and other 

guiding documents need to be thoroughly grasped and implemented more seriously [12]. One 

further step is to raise the fine up to even 80-100 million VND for the acts of illegally accessing, 

exploiting, using, trading and destroying personal data of other peoples in cyberspace [7]. 

However, continuing to improve the system of policies and soon promulgate laws as well as 

guiding documents to enforce the law on the protection of personal information of online service 

users with deterrent penalties is essential [15]. These legal documents must not only be 

compatible with the common practices of the international community and international treaties 

on ensuring cyber security and preventing high-tech crimes [12] to which Vietnam is a 

contracting party, but they also contribute to protecting the inviolable privacy rights of 

Vietnamese people in cyberspace and legalize Vietnamese people‟s basic rights as well as the 

process of collecting, exploiting, and sharing data openly and transparently in the mass media. It 

means that in addition to strictly handling all the violations of privacy and personal information 

safety in cyberspace, Vietnam‟s legal documents also need to ensure basic and legitimate data 

access rights of all citizens. All of these development processes and operating mechanisms need 

to be scientifically managed and effectively monitored by independent experts and leading 

organizations in this area [13]. 

3. Conclusion 

The application of online services has made people‟s life more civilized. This is especially 

useful in the context of the Covid-19 pandemic. However, online transactions are also potential 

lands for criminal acts in cyberspace that Internet users in Vietnam have experienced enough 

since the entry of the Covid-19 pandemic. Even though authorities have attempted to solve the 

problems in many ways, it is still a relatively far step from expectation. This issue is of course 

directly related to the promulgation of many new legal documents and the amendments to 

several existing laws in the area of protection of personal information safety and in the fight 
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against the violation of privacy of each individual in cyberspace. For example, the draft decree 

amending the Decree No. 52/2013/ND-CP on e-commerce management, which is being 

consulted by the Ministry of Industry and Trade with stakeholders, is understood to contain 

many amendments to adapt to the current context of the Covid-19 pandemic, but it is differently 

replied [1]. Similarly, if Vietnam is unable to create legal corridors or at least build an 

experimental legal mechanism early to exploit the currently abundant digital health data, the risk 

of missing golden opportunities in the digital transformation revolution for a potential market 

estimated to be approximately 23 billion USD in size and aging population is very obvious [13]. 

Nevertheless, all the legal documents that are amended or promulgated in the near future need to 

pay special attention to the principles of openness, transparency, and equality in accessing open 

data sources and public data systems to avoid the monopolization of providing and accessing 

public data sources of communities [13] that some countries have faced in recent decades. All of 

this has contributed to proving that although online services have improved people‟s quality of 

life, the risks of personal information insecurity and privacy violation in cyberspace are also 

increasing day by day. In such a context, the Covid-19 pandemic has made this situation even 

more complicated. Therefore, raising people‟s awareness of using online services and employing 

legal tools effectively are considered as decisive solutions to limit the negative impacts of 

cyberspace on the basic privacy rights and personal information safety of Vietnamese people. 

However, information technology solutions and technical achievements in cyber security play 

the leading role. 
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DEVELOPING POMELO TREES IN THE DIRECTION OF COMBINING 

APPLICATION OF HIGH TECHNOLOGY - PROCESSING - 

CONSUMPTION MARKET IN YEN SON DISTRICT, TUYEN QUANG 

PROVINCE TO ADAPT TO THE NEW NORMAL. 

Luu Phuong Thao, Trieu Duy Huan 
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Abstract:  

When the Covid-19 pandemic seriously affected the agricultural product consumption 

market, the problem of improving preservation and processing technology to increase the 

value of agricultural products was raised. Previously, the application of post-harvest 

technology to limit the situation of “high yield, low price” was highly appreciated by 

managers and they considered it a key and key step to ensure nutritional value and to 

increase the added value of the product. Within the scope of the article, we will evaluate 

the current situation to point out the limitations and challenges in the development of 

pomelo trees in combination with the application of high technology associated with 

processing and consumption markets in Yen Son district, Tuyen Quang province. From the 

research results, it is proposed to propose solutions to increase the value of pomelo trees 

and overcome difficulties in order to adapt to the new normal. 

Keywords:  

Technology application, processing, consumption market, Yen Son district, Tuyen Quang 

province. 

1. Introduction 

Due to the specific soil conditions and favorable climate, the pomelo in Yen Son district 

has become a key crop, promoting the strengths of the region. The pomelo has brought a high 

economic source, helping local people to eliminate hunger and reduce poverty, solve job 

problems and have the opportunity to get rich. 

As of early 2021, Tuyen Quang province currently has about 5,000 hectares of pomelos; of 

which over 2,800 hectares are under harvests. Thus, in the coming time, there will be more 

hectares of new pomelos for harvest, along with the "hot" growth of fruit trees, leading to 

oversupply. Although it is a fruit with high nutritional value, delicious quality, its consumption is 

mainly in raw form. In recent years, pomelo prices have fallen deeply and consumption has been 

slow. The reason is that due to the prolonged impact of the Covid-19 epidemic, pomelos cannot 

be exported to foreign markets. 

Therefore, research on solutions to develop pomelo trees in the direction of combining the 

application of high technology - processing - consumption market in Yen Son district, Tuyen 

Quang province to adapt to the new normal is very necessary that aims to enhance sustainable 
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linkages in pomelo production and consumption, and at the same time propose appropriate 

policy measures to develop this linkage. 

2. Content 

2.1.  The role of agricultural economic development - development of local fruit trees 

Promoting the available favorable conditions, and at the same time implementing the 

policy of the Party and State on the new rural establishment, Yen Son district has promoted the 

economic development of agriculture, forestry, and fishery in recent years. Especially when, 

Tuyen Quang Province issued Resolution No. 16 - NQ/TQ dated May 22, 2016, of the 16th 

Provincial Party Committee on the development of commodity agriculture, the district has 

focused on expanding the production area, improving productivity and output of main crops and 

livestock to first ensure stable life and gradually increase income for farmers. The District Party 

Committee has issued and implemented a topic resolution on the development of some specialty 

crops and livestock with local advantages, and at the same time implemented the plan of the One 

Commune One Product (OCOP) program. 

Implementing the program "one commune, one product", Yen Son district has established 

a commercial pomelo growing area associated with the branding of this product. The 

implementation of care and production of pomelos according to VietGAP standards. Since 2013, 

Yen Son pomelo has been granted a collective mark certificate and in 2018 was granted a 

certificate of the top 10 famous brands and trademarks of Vietnam. With the brand, the name, the 

market of Yen Son pomelo is expanded to the whole North. Since then, the value of pomelo trees 

has been increasingly enhanced. At harvest time, on the roads to Xuan Van and Phuc Ninh, cars 

of middlemen from everywhere that flock to buy pomelos. People's income has also gradually 

increased since then, on average, each hectare of pomelo gives an income of more than 450 

million VND. 

The fruit-growing model brings high economic efficiency, has an important impact on the 

development of commodity agricultural production, and contributes to the effective 

implementation of the goals of income improvement, poverty alleviation, and new rural 

establishment. 

2.2.  Actual situation of pomelo production in Yen Son district, Tuyen Quang 

province 

2.2.1. Favorable 

Tuyen Quang is a place with fertile soil, natural conditions, and favorable weather for crop 

development. Mr. Nguyen Huu Phuong, Vice Chairman of Yen Son District People's Committee 

affirmed that currently, the whole province has about 5,000 hectares of pomelo trees, while Yen 

Son district accounts for 4,100 hectares. The pomelo area of Yen Son district stretches from the 

middle to the upper district, including 14 communes. The communes with the most pomelos in 

Yen Son district include Phuc Ninh, Xuan Van, Thang Quan, Tu Quan, and Tan Long. In which, 

Dien and Soi Ha pomelo varieties are grown the most [7]. 

Dien pomelo was introduced to the locality around 2000. Unlike King orange, which is 

quite picky about soil, pomelos grown in sandy beaches and fields, even on high hills, give 

regular yields and rarely lose crops, and long shelf life fruit, stable price. From 2012 onwards, 
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Dien pomelo trees thrived in Yen Son district, becoming a major commodity farming area of the 

province. 

In order to develop in the right direction and improve the value of pomelo trees, Yen Son 

district has proposed and implemented many solutions. The first thing to mention is regional 

planning, mobilizing people to convert alluvial soil, precarious fields with one crop, mixed 

gardens, and production forests to grow pomelos. To focus on developing large-scale production 

to facilitate the application of science and technology in order to make pomelo trees grow 

sustainably and long-term, avoiding overheating. In addition, the district cooperates with 

scientists from the Ministry of Agriculture and Rural Development to study more about soil 

quality, techniques of cutting, hybridization, and the process of caring for, harvesting, and 

preserving pomelos. In order for Dien pomelo in the region to develop effectively, for high yield 

and quality, the district also builds trademarks for the specialty Dien pomelo variety in Phuc 

Ninh commune and Soi Ha pomelo in Xuan Van commune. 

The challenge of the market is increasing, using clean and safe agricultural products is the 

leading trend in the market. To meet the strict standards of the market. The district collaborated 

with scientists from the Ministry of Agriculture and Rural Development to study more about soil 

quality, cutting techniques, hybridization, pomelo care, harvesting, and preservation procedures. 

Mobilizing people to actively apply for scientific and technical advances, apply VietGAP 

standards, and convert to organic production. 

The implementation of care and production of pomelos according to VietGAP standards. 

Since 2013, Yen Son pomelo has been granted a collective mark certificate and in 2018 was 

granted a certificate of the top 10 famous brands and trademarks of Vietnam [4]. The demand for 

quality products with clear origin from consumers is increasing and this is the advantage of the 

locality. 

Dien and Soi Ha pomelo are favored by many consumers. With large fruit, thin skin, 

smooth yellow color, dried grapefruit pulp, large shrimp, sweet and cool taste, mild fragrance. 

Another advantage of Dien pomelo, Soi Ha pomelo is affordable, sold in the market with prices 

ranging from 20,000 - 25,000 VND/fruit. Only 1/2 to 1/3 of green skin grapefruit. 

2.2.2. Difficult 

Despite achieving important results, the development of pomelo trees in the province still 

has a number of limitations that make the effect not commensurate with the potential. First of all, 

pomelo production is still mainly on a small scale, scattered, with a low concentration of planting 

areas. The ideology of some farmers is still small-scale farmers, not focusing on intensive 

farming investment, commodity production, brand building and development. Newly planted 

areas are still mainly at household scale, lacking large production models that link between 

pomelo growing households in production and business. The level of investment for pomelo 

trees is not adequate compared to the whole development cycle of the tree, the application of 

technical measures has not been synchronized. 

Besides, the level of farming of farmers is not uniform, most of them are still cultivating 

according to old practices such as: The garden has not been improved, the seedlings have not met 

the standards; dense planting density, trees of different ages; unsatisfactory cultivation and care 

techniques; techniques of harvesting, preliminary processing and preservation are still 
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rudimentary. In intensive pomelo farming, the shortage of organic fertilizers and irrigation water 

is still common; Many households plant but do not pay attention to invest in intensive farming, 

and also intercrop with other crops. Some planting areas are spontaneous and unplanned, so they 

do not have the initiative in water sources, do not have favorable conditions for care, and the soil 

quality is not suitable, causing gardeners to increase production costs and take a lot of effort. 

facing many risks. 

Although a fruit with high nutritional value, there are brands on the market, the 

consumption of pomelo is mainly in its raw form. Post-harvest pomelos in the district are mainly 

sold fresh to middlemen. Therefore, the "output" of many fruits becomes precarious, the price is 

unstable, farmers often fall into the situation of “high yield, low price” due to dependence on 

middlemen, and lack of production linkages and consumption. 

The demand for pomelo products for preliminary processing and processing in the Chinese 

market is very large. However, pomelo products in Tuyen Quang only meet the domestic 

consumption market, mainly in big cities and neighboring cities (Hanoi, Vinh Phuc, Ha Giang, 

Thai Nguyen,...). 

The processing of citrus fruit in general and pomelo, in particular, is still limited. For 

export products, at present, there are only stages such as: sorting, cleaning the outside, packing, 

netting, preserving in cold storage and exporting goods at the request of partners. 

2.2.3. Reason 

Many areas have not yet thoroughly applied advanced technical measures according to the 

instructions, thus affecting the quality and growth rate of newly planted pomelos. Regarding 

seedlings, the rate of disease-free and good-quality seedlings put out for production has not been 

strictly controlled in terms of origin. Besides, the output increased too much because people 

massively destroyed other crops to expand the area to grow pomelo. Spontaneous expansion of 

scale caused     imbalance, fragmentation, race against quantity over quality, the area of pomelos 

according to VietGAP standards decreased. This is the reason why pomelo design has many 

limitations, uneven fruit quality reduces commercial value. 

The process of international integration requires higher quality agricultural products. 

However, in reality, the conversion of organic pomelo production in Tuyen Quang is still low. 

Processing and preservation stages are still limited, lack of competitiveness in the market, and 

have not met the strict standards set by the market. The product consumption market is not 

stable; The link between farmers and businesses in the production and consumption of pomelo 

products is still loose. The consumption of pomelo largely depends on middlemen because 

pomelo products of the people have not yet entered supermarkets and product supply chains. 

This leads to a serious "high yield, low price" phenomenon for the people. 

Due to the impact of the Covid-19 epidemic, pomelos cannot be exported to China, Laos, 

and Cambodia. This is the reason why although the price of pomelo fell deeply, consumption 

was still slow. 

2.3. Opportunities and challenges 

2.3.1. Opportunities 
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Globalization and economic integration are taking place more and more deeply in the 

world and in the region, which is an opportunity for Vietnamese products in general and Tuyen 

Quang in particular to approach the world market. 

Cooperation for socio-economic development among localities in the country and in the 

region is increasingly strengthened and expanded, which is a good opportunity for commodity 

trade to develop production. Since then, promoting the potential, effectively exploiting the 

available benefits of each region, helping the agricultural products of Tuyen Quang province 

constantly reach out to both domestic and international markets; at the same time increasing 

people's income, promoting local socio-economic development sustainably and effectively. 

The strategy of adding value to products through processing and deep processing can help 

create more products from pomelo such as pomelo jam, pomelo essential oil, etc. The demand 

for quality products with clear origin from consumers is increasing and this is the advantage of 

the locality. Therefore, if they know how to take advantage to reorganize production according 

to the needs of the market, it will help pomelo products have many opportunities. 

2.3.2. Challenges 

Globalization and world economic integration are taking place more and more strongly, the 

pressure of product competition is increasing, especially in terms of quality, food hygiene and 

safety, source and origin and price. Meanwhile, commodity products in the province in general 

have low competitiveness 

Climate change (sunny, hot, rainy, stormy), potential diseases, and unpredictable risks 

affecting productivity and quality of crop products in general and pomelo in particular. 

Meanwhile, plant protection is still difficult. The application of science and technology to the 

care of pomelo trees is still limited. 

The area of pomelo in the whole country is on an increasing trend, which means that the 

market competition will be increasingly fierce. Especially with the serious impact of the Covid-

19 epidemic, finding solutions to adapt to the conditions is extremely necessary. 

2.4.  Solutions to develop pomelo trees in the direction of combining the 

application of high technology - processing - consumption market to adapt 

to new normal  

2.4.1. Solutions to develop pomelo trees in the direction of combining high technology 

applications. Production according to VietGAP standards and organic production. 

In order to strengthen the capacity of actors involved in combining high application in 

pomelo production in Yen Son district, it is necessary to maximize the roles and responsibilities 

of each individual, specifically: 

a. State 

In order for the pomelo tree to develop sustainably and increase its value, it is necessary to 

implement many synchronous solutions. 

First of all, it is necessary to strengthen agricultural extension, apply technical progress to 

production in the direction of high technology, organic, VietGAP in planting, tending, and pest 

management for pomelo trees. Focus on directing the organization of pomelo production to 
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ensure compliance with the planning, develop production into a concentrated area to facilitate 

planting, care, pest management, harvesting, and product consumption; perform well the 

management of plant varieties in the area, ensure good seed sources, disease-free quality. 

Regularly organize seminars, training, field trips to learn for the people. Propagating and 

mobilizing people to apply safe production models according to VietGAP and organic standards; 

Introducing area codes and codes in agricultural production; process and conditions for granting 

area codes and barcodes; organic agricultural production in the world and in Vietnam. From 

there, it helps farmers have more useful knowledge to apply to efficient production, creating 

quality and safe agricultural products for consumers' health. 

In order to develop sustainably and improve the value of pomelo trees, according to the 

Ministry of Agriculture and Rural Development, localities need to review and determine the size 

and area of pomelo production to reorganize production and to control the area expansion to 

avoid imbalance, supply is greater than demand. 

b. Farmer 

Farmers with the main role are to produce and supply input materials for the linking process. 

Products to join the association are the quantity and quality of agricultural raw materials put into 

processing; The benefits obtained through linkages depend largely on the raw materials through 

their production. Therefore, in order to ensure competitiveness and have the opportunity to enter 

relatively "fastidious" markets, it is required that input products are products that must ensure "4 

rights" that are: the right quality, in the right quantity, at the right time and at the right price.  

Transfer of farming techniques to improve and restore the land. Strictly follow the rules of 

the organic standard growing model, apply science and technology to plant care, and do not 

overuse pesticides that affect product quality.  

2.4.2. Solution to build a processing system to increase product value. 

Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Tran Thanh Nam emphasized that 

this new direction is very necessary and should be replicated to improve the value of pomelo in 

the value chain of agricultural products, especially production according to export market 

standard to take advantage of tariff preferences from free trade agreements (FTAs) [3]. 

If looking at the difficult output situation, the price of pomelos is low (4000 - 16000 

VND/kg) as in September 2021, even middlemen have a backlog of a few tons of pomelos, then 

it can be seen that the attraction of affiliated enterprises and cooperatives to invest in the deep 

processing stage with product diversification will help remove difficulties for pomelo fruit. 

As is known, the pomelo contains many components such as protein, fat, carbohydrates, 

fiber, rich vitamin C content, vitamin B2, vitamin P, carotene, insulin ... and microelements such 

as calcium, potassium, phosphorus, iron ... so it is very beneficial for the body. 

Processing pomelo products as follows: 

-  Creating care and beauty products: pomelo essential oil, pomelo wine, pomelo peel 

essential oil air care, pomelo peel glue. 

-  Processing snacks from pomelo: dried jam, pomelo peel simmer with alum sugar, pomelo 

sweet soup, pomelo ice cream, pomelo sweet soup with pandan leaves, pomelo peel pearls, ... 



444| Phần III. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục và các lĩnh vực khác 

-  Preparing drinks from pomelo: pomelo cocktail, ginger pomelo smoothie, pomelo juice, 

pomelo hot yogurt, ... 

-  Processing foods: Silkworm pupae mixed with pomelo, vegetarian spring rolls, dried beef 

pomelo salad, Grilled pomelo leaves, Pomelo salad, pomelo salad, pomelo flavored pork ribs, 

fried chicken with pomelo sauce,... 

In addition, pomelo also has medicinal uses such as indigestion, dry cough, stomach ulcers, 

chest tightness,… 

It can be said that by focusing more on the processing segment, the products related to 

pomelo will be more diverse. Novelty and grasping consumer trends is the solution to access the 

world market. With added value from pomelo being processed for export, farmers, cooperatives, 

and businesses in the pomelo industry will benefit and get rich together. 

2.4.3 Solutions on resource mobilization - consumption market. 

a. Resource mobilization solutions 

Approving policies to encourage businesses to invest in agriculture in Decree No. 

57/2018/ND-CP dated April 17, 2018, to attract and call on businesses to invest in agriculture, 

participate in the association Chain. 

Support to bring young staff with university degrees to work in agricultural cooperatives 

according to Decision No. 1231/QD-BNN-KTHT dated April 9, 2018, of the Ministry of 

Agriculture and Rural Development in order to mobilize the strength of agricultural cooperatives 

in building linkages. 

Mobilizing and propagating organizations and individuals participating in the 

establishment of agricultural cooperatives to act as the focal point in building linkages according 

to Decision No. 461/QD-TTg dated April 27, 2018, of the Prime Minister approving the project 

"developing 15,000 cooperatives and Unions of agricultural cooperatives to operate effectively 

until 2020". 

b. Consumer market solutions. 

In order to consume agricultural products during the complicated development of the 

Covid-19 epidemic, the management agency needs to explore and connect domestic and foreign 

markets, actively find partners to develop the agricultural market in the other provinces, maybe 

even exported to foreign countries. In addition, the province needs to continue to coordinate with 

departments and sectors to promote trade, strengthen chain links to support farmers and 

cooperatives in signing contracts to consume harvest agricultural products; at the same time, 

promote consumption through the system of "e-commerce markets", supermarket chains, 

VinMart+ stores, modern distribution channels, Facebook, Youtube, Shopee, etc. 

2.5. The role of young knowledge in local economic development. 

At present, globalization and international integration have become an inevitable trend. 

Science and technology develop very quickly and widely, strongly affecting the socio-economic 

development of countries. The world economy entered a new period: Knowledge became a 

decisive factor for the development of production. Therefore, it is required that all countries that 

want to enter the digital technology arena need to have a dynamic and high-quality knowledge 
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team capable of adapting quickly and immediately, applying inherent scientific knowledge, own 

creative capacity to create, the invention of science and technology applied to the actual 

production to be able to meet the new search needs set forth. 

Therefore, right from when students are still sitting in the university lecture hall, they must 

have a sense of learning and training themselves, learning and mastering, absorbing all 

knowledge, applying information technology to timely update the creation of the latest science 

and technology, apply proactively and flexibly to life. Promote the sense of responsibility and 

creativity of themselves to contribute to the construction of the local economy. 

3. Conclusion 

Developing fruit trees is the right direction of many localities in Tuyen Quang province. 

Promoting the strengths of the region, pomelo has become one of the key crops of Yen Son 

district. Thanks to branding, registration of geographical indications for specialty pomelos, 

people's lives have been greatly improved. In order to improve the value of pomelo in the 

agricultural value chain, in addition to taking care of - producing and applying advanced 

scientific techniques, developing the processing industry is the most fundamental and sustainable 

solution to adapt to the normal. It can be said that if you focus more on the processing segment, 

the products related to pomelo will be more diverse. Novelty and grasping consumer trends is the 

solution to access the world market. 

The 4.0 revolution is developing like a storm, leading to outstanding scientific 

development. Students, who have morals - wisdom - physical- beauty, carry in themselves the 

responsibility, contributing to the construction of the country's economy. 
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ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀO PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG NGÀNH DU LỊCH CỦA TUYÊN QUANG  HIỆN NAY 

TS. Đinh Văn Thành 

  Trường Đại học Nguyễn Huệ 

Tóm tắt:  

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam. Trong chiến lƣợc phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phƣơng, việc phát triển bền vững ngành Du lịch đƣợc xác định là 

một thế mạnh, đột phá của Tỉnh. Với những tiềm năng và thế mạnh hiện có, trong những 

năm gần đây tỉnh Tuyên Quang luôn đặc biệt quan tâm phát triển khoa học, công nghệ và 

ứng dụng nó vào phát triển kinh tế du lịch, đƣa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, 

góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định của ngƣời dân và thu ngân sách địa phƣơng. 

Tuy nhiên, do những điều kiện và nguyên nhân khác nhau, nên việc ứng dụng khoa học, 

công nghệ để khai thác có hiệu quả những lợi thế vào phát triển bền vững ngành Du lịch 

còn ở mức độ khiêm tốn, chƣa phát huy hết những lợi thế của Tỉnh. Điều đó đặt ra, cần đẩy 

mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển bền vững ngành Du lịch, 

nhằm đạt đƣợc những mục tiêu và kết quả thiết thực. 

Từ khoá:  

Du lịch Tuyên Quang, Phát triển du lịch, Phát triển bền vững du lịch, Khoa học và công 

nghệ, Ứng dụng khoa học và công nghệ. 

1. MỞ ĐẦU 

Du lịch với tính chất là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa 

cao. Sự phát triển của ngành Du lịch luôn có xu hƣớng vận động phát triển vƣợt ra khỏi phạm vi 

địa giới hành chính của địa phƣơng. Trƣớc xu thế vận động và phát triển của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tƣ, khoa học và công nghệ có sự phát triển vƣợt bậc, trở thành nhân tố quan 

trọng có ảnh hƣởng và tác động to lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung, ngành Du 

lịch nói riêng. Do vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển du lịch một 

cách bền vững của các địa phƣơng giữa các vùng, miền đang trở thành một trong những xu thế 

tất yếu, tạo nên sự hấp dẫn và sức thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nƣớc đến tham quan. 

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính 

trị về phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn, trong những năm qua tỉnh Tuyên 

Quang đã chú trọng phát triển ngành Du lịch, coi đó là một thế mạnh của địa phƣơng, có nhiều 

đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Trong quy hoạch tổng thể về Đề 

án phát triển du lịch [, Tỉnh đã chủ động xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học, công nghệ, liên kết du lịch với các địa phƣơng trong và ngoài tỉnh, nhằm hỗ trợ nhau, cùng 

phát huy lợi thế, khai thác và sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý để phát triển bền vững ngành Du 

lịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những hạn chế cần khắc phục. 
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Từ những kết quả đạt đƣợc, chúng ta thấy việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ 

vào cuộc sống đã có những tác động và ảnh hƣởng to lớn đến các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã 

hội của tỉnh Tuyên Quang nói chung, trong đó có ngành Du lịch nói riêng. Nhận thức đúng vai 

trò của khoa học, công nghệ trong đời sống xã hội và việc ứng dụng nó vào khai thác, phát triển 

ngành Du lịch là cơ sở khoa học trong xác định chiến lƣợc phát triển bền vững ngành Du lịch 

tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc 

hiện nay. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Khái quát một số đặc điểm của tỉnh Tuyên Quang hiện nay 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc của Việt Nam, có diện tích tự nhiên 

là 5.870 km
2
, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 165 km về phía Bắc; phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn, 

Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Yên Bái; phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc; phía Bắc 

giáp tỉnh Hà Giang, Cao Bằng. Dân số toàn tỉnh có trên 732.256 ngàn ngƣời với 22 dân tộc cùng 

chung sống . 

Ðịa hình của Tỉnh Tuyên Quang bao gồm vùng núi cao, chiếm khoảng 50% diện tích toàn 

tỉnh gồm toàn bộ huyện Na Hang, Lâm Bình, 06 xã vùng cao của huyện Chiêm Hóa (Phúc Sơn, 

Minh Quang, Phú Bình, Bình Phú, Yên Lập, Kiên Đài) và 02 xã vùng cao của huyện Hàm Yên 

(Phù Lƣu, Yên Lâm); vùng núi thấp và trung du chiếm khoảng 50% diện tích của tỉnh, bao gồm 

các xã còn lại của 02 huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên và các huyện Yên Sơn, Sơn Dƣơng, thành 

phố Tuyên Quang. Ðiểm cao nhất là đỉnh núi Cham Chu (Hàm Yên) có độ cao 1.587m so với 

mực nƣớc biển [5].  Hệ thống đƣờng giao thông quan trọng trên địa bàn của Tỉnh là quốc lộ 2 từ 

Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang đoạn qua địa bàn Tỉnh dài 90km; quốc lộ 37 từ 

Thái Nguyên qua huyện Sơn Dƣơng, Yên Sơn đi Yên Bái; quốc lộ 2C từ Vĩnh Phúc đi Tuyên 

Quang đến trung tâm huyện Na Hang; quốc lộ 279 từ Bắc Kạn qua Tuyên Quang đi Hà Giang. 

Hệ thống sông ngòi của tỉnh có hơn 500 sông, suối lớn, nhỏ chảy qua. Các sông chính nhƣ: Sông 

Lô, sông Gâm, sông Năng (sông Ngang) sông Phó Ðáy [6]. 

Sự phức tạp của địa hình cũng đã tạo nên những khó khăn lớn cho phát triển hạ tầng giao 

thông, xây dựng các trung tâm dân cƣ, kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, điều kiện tự 

nhiên tạo cho Tuyên Quang những thuận lợi để phát triển nền kinh tế nông, lâm nghiệp, du lịch, 

đặc biệt là du lịch nghỉ dƣỡng.  Cùng với những đặc điểm của điều kiện tự nhiên, Tuyên Quang 

còn là tỉnh hội tụ đủ các thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch nhƣ Lịch sử, tâm linh, sinh 

thái, văn hoá. Với hơn 500 di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, trong đó có nhiều di tích đƣợc 

xếp hạng cấp Quốc gia nhƣ: Thành nhà Mạc, đền Hạ, đền Thƣợng, đền Ỷ La…Tỉnh Tuyên 

Quang đƣợc ví nhƣ một bảo tàng cách mạng của cả nƣớc. Đồng thời, Tỉnh còn là nơi khởi phát, 

hội tụ, giao thoa của văn hoá các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc với nhiều lễ hội đặc sắc nhƣ 

Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội Lồng tông, Nhảy lửa, các nét văn hóa truyền thống của đồng bào 

các dân tộc; những truyền thuyết, những làn điệu dân ca thắm đƣợm tình ngƣời, là nơi đƣợc thiên 

nhiên ban tặng nhiều phong cảnh đẹp nên thơ, nên hàng năm đã thu hút một lƣợng lớn khách du 

lịch. Con ngƣời nơi đây từ lâu đã có tiếng không chỉ ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn ẩn chứa vẻ đẹp 

tâm hồn nhân hậu, đằm thắm và hiếu khách. Tuyên Quang hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn với 

khách du lịch [5].  
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Bên cạnh đó, ngày 28/01/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định số 

28/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030. Tỉnh cũng đã chú trọng phát triển du lịch sinh thái gắn với 

du lịch cộng đồng. Từ năm 2017, các địa phƣơng trong tỉnh đã chủ động xây dựng và thực 

hiện các đề án “Xây dựng và vận hành mô hình Du lịch cộng đồng”. Đề án nhằm bảo tồn và 

phát triển bền vững Làng văn hóa dân tộc Tày các thôn Nà Đông và Nà Tông (xã Thƣợng 

Lâm), Nà Muông (xã Khuôn Hà) và Nặm Đíp (xã Lăng Can) với nhiều hộ dân tham gia. 

Thực hiện các đề án, Tỉnh đã tổ chức cho các hộ dân tham quan, học tập kinh nghiệm, làm 

du lịch cộng đồng tại một số tỉnh bạn; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng 

làm du lịch cộng đồng; hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, thành lập các đội 

văn nghệ, tổ chức tập luyện các tiết mục để phục vụ khách du lịch; hoàn thành xây dựng bản 

đồ, tua, tuyến du lịch, tập huấn hƣớng dẫn viên du lịch, bổ sung dịch vụ du lịch nhƣ: chèo 

thuyền kayak, xe đạp, xe máy, bè mảng, câu cá,... phục vụ du khách. Đồng thời, Tỉnh cũng 

đã chủ động trong việc xây dựng các tua, tuyến du lịch kể cả đƣờng bộ lẫn đƣờng thuỷ. Tích 

cực quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và sản phẩm du lịch của Tỉnh trên Zalo, 

Facebook, Youtube bằng tiếng Anh, Pháp; hoàn thành xây dựng website “Du lịch Tuyên 

Quang”; tiếp tục vận động nhân dân duy trì gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống; liên kết với các Công ty Lữ hành du lịch trong và ngoài tỉnh khảo sát, kết nối du lịch; 

thực hiện đón, tiếp khách quốc tế và trong nƣớc đến tham quan, du lịch. Trong giai đoạn từ 

năm 2016-2020, Tuyên Quang thu hút lƣợng khách du lịch khoảng 8.445.700 lƣợt khách, đạt 

mục tiêu Nghị quyết đề ra; tăng trƣởng bình quân 4,85%/năm. Tổng thu xã hội từ du lịch: 

Giai đoạn 2016-2020, ƣớc đạt 7.425 tỷ đồng; tăng trƣởng bình quân 5,2%/năm [6].  

Hoạt động du lịch đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Tuyên Quang, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trƣờng sinh thái, công tác 

tuyên truyền, quảng bá du lịch đƣợc chú trọng, công tác xã hội hóa du lịch từng bƣớc đƣợc đẩy 

mạnh. Đặc biệt thời gian qua, các cơ quan chức năng của Tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

đã hoàn thành “Đề cƣơng nghiên cứu, xây dựng Công viên Địa chất Nà Hang - Lâm Bình, Tuyên 

Quang” trình Chính phủ xem xét, công nhận là Công viên địa chất quốc gia. Khu vực đƣợc coi là 

“hội tụ nhiều giá trị di sản tự nhiên và văn hóa, đặc biệt là các di sản địa chất - địa đạo, các di 

tích lịch sử, khảo cổ, đa dạng sinh học…có giá trị nổi bật tầm cỡ quốc gia và quốc tế”. Đây sẽ là 

cơ hội lớn để du lịch Tuyên Quang phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn gặp nhiều khó khăn nhƣ hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch chƣa đƣợc 

đầu tƣ đồng bộ; các tua, tuyến du lịch chƣa đƣợc hình thành nhiều, chƣa có sự gắn kết giữa các 

khu du lịch, khu di tích lịch sử, các trung tâm văn hoá của trong và ngoài tỉnh theo quy hoạch 

phát triển đô thị trong thời gian tới.  

Từ những đặc điểm trên, có thể khẳng định tỉnh Tuyên Quang là địa phƣơng có nguồn tài 

nguyên thiên nhiên phong phú, có diện tích rừng nguyên sinh lớn, với hệ sinh thái đa dạng, nhiều 

danh lam thắng cảnh nổi tiếng; nguồn nhân lực dồi dào và nền kinh tế đang phát triển. Để ngành 

du lịch Tuyên Quang phát triển bền vững, ngoài những yếu tố nội lực Tỉnh cần chủ động đẩy 

mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để phát huy những tiềm năng, thế mạnh về du lịch của 

Tuyên Quang, tăng cƣờng thu hút các nguồn đầu tƣ từ bên ngoài cũng nhƣ học tập kinh nghiệm 

tổ chức, quản lý các hoạt động của ngành Du lịch. Nhằm đem lại hiệu quả cao, góp phần tích cực 

vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-28-qd-ubnd-2013-phe-duyet-quy-hoach-tong-the-phat-trien-du-lich-tuyen-quang-2020-266553.aspx
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2.2.  Những yêu cầu đặt r  đối với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ 

vào phát triển bền vững ngành Du lịch Tuyên Quang hiện nay 

Khoa học, công nghệ là những yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành xu thế 

tất yếu và không thể thiếu trong sự vận động, phát triển của ngành Du lịch ở các địa phƣơng 

trong cả nƣớc. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển bền vững ngành Du lịch 

tỉnh Tuyên Quang hiện nay, đƣợc hiểu theo nghĩa thông thƣờng là quá trình đƣa các thành tựu đã 

đạt đƣợc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ vào quản lý, khai thác và phát huy có hiệu quả 

các nguồn tài nguyên du lịch trên địa bàn của tỉnh, nhằm phát triển đời sống kinh tế - xã hội của 

địa phƣơng và Nhân dân trên địa bàn. Những thành tựu khoa học và công nghệ đƣợc ứng dụng 

trong lĩnh vực du lịch nhƣ tập hợp các tri thức khoa học về điều kiện tự nhiên, văn hoá, xã hội, 

phong tục tập quán của đồng bào…các trang thiết bị công nghệ thông tin, công nghệ số, mạng 

Internet, hệ thống máy tính…đƣợc áp dụng một cách đồng bộ, hiệu quả vào trong toàn bộ hoạt 

động của ngành Du lịch, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.   

Trong Chiến lƣợc Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 

Quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 luôn đƣợc cấp uỷ đảng, 

chính quyền địa phƣơng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị 

từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, đội ngũ Doanh nhân, Nhân 

dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là chủ thể hƣởng lợi. Phấn đấu đƣa du lịch sớm trở thành 

ngành kinh tế quan trọng, phát triển bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, 

lĩnh vực khác. Đặt ra cần thực hiện tốt những yêu cầu sau: 

Một là, phải tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quy hoạch phát triển du 

lịch Tuyên Quang một cách t ng thể. 

Đây là yêu cầu cơ bản, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong định hình công tác quy hoạch, 

phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang một cách đồng bộ và thống nhất. Yêu cầu trên đặt ra, 

công tác quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang phải trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch đến năm 2030. Việc tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quy hoạch 

phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang phải đƣợc tiến hành thông qua các chủ trƣơng, nghị quyết, 

kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Thông qua việc ứng dụng các thành 

tựu khoa học, công nghệ hiện đại của quốc tế và trong nƣớc để tính toán lập đề án quy hoạch, kế 

hoạch phù hợp với lợi thế du lịch của từng địa phƣơng. Đồng thời, phải tích cực mua sắm, đổi 

mới các trang thiết bị, phƣơng tiện công nghệ hiện đại trong tính toán, đo đạc, xây dựng biểu đồ 

du lịch, quy hoạch các khu, điểm, tua, tuyến du lịch ở các địa phƣơng trên địa bàn của Tỉnh. 

Hai là, phải  ẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào xúc tiến quảng bá du lịch của 

Tuyên Quang. 

Yêu cầu trên đặt ra công tác xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh Tuyên Quang phải từng 

bƣớc đƣợc tiến hành chuyên nghiệp hóa với những nội dung, hình thức, phạm vi hết sức đa dạng. 

Do đó, phải sử dụng kết hợp nhiều công nghệ và phƣơng tiện hiện đại nhƣ công nghệ thông tin 

và truyền thông để quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch của Tỉnh. Phải chủ động xây dựng và 

đƣa vào hoạt động “Cổng Thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động 

kết hợp bản đồ số du lịch tỉnh Tuyên Quang”, xây dựng Ứng dụng (App) trong đó bao gồm các 

mục: các khu, điểm du lịch nổi tiếng, các di tích lịch sử, văn hoá đƣợc xếp hạng đƣợc tích hợp 

với bản đồ chỉ dẫn đƣờng đến các địa điểm tƣơng ứng, các đặc sản ẩm thực địa phƣơng, khách 
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sạn, quà lƣu niệm,…tạo thuận lợi cho du khách tìm hiểu, tra cứu thông tin, trải nghiệm trong 

hành trình du lịch đến Tuyên Quang, đồng thời giúp doanh nghiệp du lịch quảng bá, cung cấp 

thông tin cho khách du lịch nhanh chóng, tiết kiệm và thúc đẩy hoạt động du lịch hiệu quả. 

Ba là, phải  ẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào khai thác các sản phẩm du lịch 

của Tuyên Quang. 

Hiện nay, với tiềm năng và lợi thế du lịch của Tỉnh, đã tập trung khai thác và phát triển 

mạnh các loại hình du lịch nhƣ du lịch lịch sử, văn hóa; du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái; du 

lịch tâm linh; du lịch cộng đồng,… Thông qua việc khai thác và phát huy tốt các giá trị văn hóa 

truyền thống để xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc trƣng riêng, tiêu biểu của tỉnh Tuyên 

Quang nhƣ Lễ hội Nhảy lửa của ngƣời Pà Then, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; Lễ hội Thành 

Tuyên, Lễ hội đền Hạ, đền Thƣợng, đền Ỷ La, thành phố Tuyên Quang; Lễ hội Lồng tông của 

các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình...qua đó đã thu hút đông đảo du khách đến tham 

quan. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào khai thác các sản 

phẩm du lịch của Tuyên Quang hiện nay là cần phải sử dụng các công nghệ hiện đại để xây 

dựng các thƣơng hiệu sản phẩm du lịch nổi tiếng trên Cổng thông tin điện tử Du lịch của 

tỉnh, các Website, Blog; đẩy mạnh sử dụng công nghệ chế tác, phục dựng các trang phục 

biểu diễn; công nghệ kiểm soát chất lƣợng sản phẩm. Có nhƣ vậy, chất lƣợng khai thác các 

sản phẩm du lịch trên địa bàn của Tỉnh mới đem lại hiệu quả cao.   

Bốn là, phải  ẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển nguồn nhân lực du 

lịch. 

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực du lịch có số lƣợng phù hợp và chất lƣợng cao là 

khâu quan trọng trong hoạt động du lịch. Do đó, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công 

nghệ vào phát triển nguồn nhân lực du lịch, đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc từ tỉnh 

đến huyện, thành phố phải thƣờng xuyên tổ chức các lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên môn cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động trong lĩnh vực du lịch. Kịp thời bổ sung, 

cập nhật những tri thức cơ bản về trình độ tổ chức quản lý các khu, điểm du lịch một cách 

chuyên nghiệp, hoạt động khai thác các Tour, tuyến du lịch; nghiệp vụ lễ tân, du lịch cộng đồng, 

chế biến ẩm thực…Phải thƣờng xuyên tổ chức các hội thi hƣớng dẫn viên du lịch giỏi để qua đó 

nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng của các đối tƣợng trong ngành du lịch, góp phần đáp ứng yêu cầu 

phát triển du lịch của Tỉnh. 

Năm  à, phải  ẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản  ý nhà nư c về 

du lịch. 

Thực hiện yêu cầu trên, trong thời gian tới, đặt ra đối với cấp uỷ, chính quyền địa phƣơng 

các cấp cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong các lĩnh vực hoạt động của 

ngành Du lịch. Trong đó, chú trọng ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ nhất là hệ 

thống các ứng dụng phần mềm quản lý vào xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành Du lịch, 

thiết lập các trung tâm kết nối, điều hành; nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc và 

xúc tiến, quảng bá du lịch; công nghệ quản lí, kiểm soát số lƣợng khách du lịch đến tham 

quan,…Đến nay, ngành Du lịch của Tỉnh đã hình thành cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp lữ hành 

quốc tế, hƣớng dẫn viên, cơ sở lƣu trú du lịch, khu, điểm du lịch và hệ thống dữ liệu thống kê 

du lịch. Đồng thời, phải tiếp tục sử dụng các trang thiết bị, phƣơng tiện hiện đại vào trong 

công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch một cách 
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thƣờng xuyên, qua đó góp phần thực hiện đúng các quy định pháp luật về du lịch trên địa 

bàn. 

2.3.  Một số biện ph p đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển 

bền vững ngành du lịch Tuyên Quang hiện nay 

Trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Du lịch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, 

với mục tiêu chung là xây dựng và triển khai đồng bộ các chủ trƣơng, biện pháp để phát triển 

nhanh, bền vững ngành Du lịch của tỉnh; tập trung xây dựng hạ tầng du lịch theo hƣớng đồng bộ, 

hiện đại; khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc; trở thành điểm đến hấp dẫn trong 

khu vực miền núi phía Bắc, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, sớm 

đƣa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao 

động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân và doanh nghiệp, tăng thu ngân sách cho 

địa phƣơng; phát triển ngành du lịch là ngành tổng hợp thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát 

triển. Trong thời gian tới cần thực hiện tốt các biện pháp chủ yếu sau: 

Thứ nhất. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch; 

công tác quản lý, bảo tồn di sản, di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên du lịch, để quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tƣ, xây dựng thành các sản phẩm du lịch đặc 

trƣng. 

Hiện nay, trƣớc sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, ngành Du lịch tỉnh 

Tuyên Quang cần chủ động đi tắt, đón đầu trong chuyển đổi số việc ứng dụng những thành tựu 

của Công nghệ thông tin trong xây dựng, phát  triển thƣơng hiệu, trong quản lí, bảo tồn các tài 

nguyên du lịch. Để đảm bảo không lãng phí thời gian và công sức của các danh nghiệp kinh 

doanh du lịch cũng nhƣ khách du lịch đến từ các địa phƣơng trong và ngoài nƣớc. 

Bên cạnh đó, ngành Du lịch tỉnh Tuyên Quang cần có cơ chế hỗ trợ và các chính sách ƣu 

tiên, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào xây dựng cơ sở 

dữ liệu ngành; đầu tƣ phát triển hạ tầng công nghệ; đầu tƣ sản xuất các phần mềm, hệ thống, 

chƣơng trình, ứng dụng, tiện ích thông minh cho ngành du lịch; nghiên cứu ứng dụng các công 

nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ cho 

công tác bảo tồn, phục chế các giá trị di sản, di tích phục vụ du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng các mô 

hình kinh doanh du lịch trực tuyến (mua bán phòng khách sạn, tour du lịch trên mạng) để từng 

bƣớc chuyển dần sang mô hình thƣơng mại điện tử trong du lịch (E-tourism), nhằm đem lại 

những hiệu quả thiết thực. 

Thứ hai. Ứng dụng khoa học, công nghệ vào tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh 

và sản phẩm du lịch bảo đảm chuyên nghiệp, tạo hiệu ứng, lan tỏa sâu rộng. 

Ứng dụng khoa học, công nghệ để tăng cƣờng công tác thông tin, quảng bá hình ảnh về 

miền đất, văn hóa, con ngƣời và danh lam thắng cảnh của Tuyên Quang. Trong đó cần chú trọng 

đẩy mạnh ứng dụng của các công nghệ thông tin và truyền thông (Information Communication 

Technologies – ICT) nhƣ : Ứng dụng di động (Mobile app), Ứng dụng tƣơng tác thực tế 

(Augmented Reality-AR), Công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn (Near-Field 

Communication – NFC), Công cụ online PSA nối kết thông tin giữa ngƣời mua (buyers) và 

ngƣời bán (sellers), Công cụ định vị iBeacons…đã đƣợc ngành Du lịch khai thác; nhằm làm tăng 

tính hấp dẫn của các điểm đến du lịch, tính tƣơng tác cao và thuận tiện cho khách du lịch trong 
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tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá, mua bán và trao đổi sản phẩm du lịch cũng nhƣ các gói dịch vụ 

du lịch một cách dễ dàng, tin cậy và tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí. 

Từng bƣớc chuyên nghiệp hóa công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Chú trọng tổ chức hoặc 

đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cấp tỉnh và quốc gia; các chƣơng trình 

khảo sát, xây dựng tua, tuyến, điểm du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh và khu vực 

các tỉnh Tây Bắc; các chƣơng trình khảo sát, thăm và quảng bá tiềm năng du lịch của Tỉnh cho 

các phóng viên báo, đài thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nƣớc và quốc tế. 

Xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch thông qua xuất bản các ấn phẩm, sách, báo, 

cẩm nang du lịch Tuyên Quang để quảng bá giới thiệu về du lịch. Duy trì và nâng cao hiệu quả 

quảng bá du lịch trên cổng thông tin điện tử của tỉnh về các địa điểm du lịch,...Tham gia các sự 

kiện du lịch của các tỉnh và trong nƣớc; trƣng bày, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thƣơng mại, 

giới thiệu văn hóa, du lịch của Tuyên Quang. Tăng cƣờng, nâng cao số lƣợng, chất lƣợng các tin, 

bài, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng.  

Chủ động đẩy mạnh liên kết và hợp tác phát triển du lịch với các địa phƣơng khác trong và 

ngoài tỉnh, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả Chƣơng trình hợp tác phát triển du lịch "Qua 

những miền di sản Việt Bắc", kết nối du lịch với các tỉnh Tây Bắc, Chƣơng trình kết nối hợp tác 

du lịch bốn tỉnh: Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; kết nối du lịch với Quảng 

Ninh,... để đa dạng hóa và phát triển thị trƣờng nguồn khách cũng nhƣ thu hút đầu tƣ vào du lịch. 

Thứ ba. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng các chƣơng trình, kế hoạch xúc 

tiến đầu tƣ du lịch sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm và có chiến lƣợc cho từng loại hình, sản 

phẩm du lịch của địa phƣơng. 

Xây dựng “Đề án tổng thể truyền thông du lịch Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định 

hƣớng đến năm 2030”; xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tƣ du lịch giai đoạn 2021-2025. Ngành 

Du lịch của Tỉnh cần đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh; xúc tiến, 

quảng bá, xây dựng thƣơng hiệu; quản lý khách du lịch và hoạt động du lịch, tài nguyên du lịch, 

kiểm soát, giám sát và cảnh báo ô nhiễm trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và 

nền tảng công nghệ số. 

Đăng cai tổ chức và tham gia các chƣơng trình xúc tiến đầu tƣ du lịch, các sự kiện văn hóa, 

thể thao, du lịch cấp khu vực, quốc gia và quốc tế; tham gia hội nghị, hội thảo chuyên đề về xúc 

tiến quảng bá du lịch, các hội chợ, triển lãm du lịch trong nƣớc và quốc tế. Tổ chức liên kết 

Tour, tuyến giữa các khu, điểm du lịch trong tỉnh và khu vực; chủ động hợp tác với các địa 

phƣơng trong vùng; tăng cƣờng hợp tác giữa các doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp 

trong nƣớc và quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; tổ chức 

thực hiện hiệu quả các hoạt động chƣơng trình hợp tác phát triển du lịch trong nƣớc và quốc tế. 

Thứ tư. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong nâng cao chất lƣợng đào tạo, bồi dƣỡng 

nguồn nhân lực du lịch của địa phƣơng. 

Thực hiện biện pháp này có ý nghĩa rất quan trọng trong bảo đảm kịp thời nguồn nhân lực 

tại chỗ của địa phƣơng, về tay nghề chuyên môn giỏi và hoạt động mang tính chuyên nghiệp hoá 

cao. Từ đó đặt ra ngành Du lịch phải thƣờng xuyên rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực 

du lịch và nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng. Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn bồi dƣỡng nghiệp vụ du 

lịch cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh du lịch; 
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hƣớng dẫn viên du lịch trên địa bàn; tổ chức hội thi tay nghề du lịch nhằm tôn vinh, nâng cao kỹ 

năng nghiệp vụ hƣớng dẫn du lịch và trao đổi học hỏi kinh nghiệm. 

Tập trung ƣu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đào tạo các kỹ năng cần thiết cho 

ngƣời dân tham gia làm du lịch cộng đồng, hƣớng dẫn viên về kỹ năng phục vụ dịch vụ vận 

chuyển du lịch... Có chính sách thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, uy tín 

cao cho lĩnh vực du lịch địa phƣơng. Huy động, lồng ghép các nguồn lực phục vụ đào tạo nguồn 

nhân lực du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp liên kết trong đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân 

lực du lịch. Nâng cao chất lƣợng giảng dạy chuyên ngành du lịch của các cơ sở đào tạo trên địa 

bàn; khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ đào tạo nhân lực cho lĩnh vực du 

lịch, nhất là nguồn lực xã hội hóa và hỗ trợ từ các dự án nƣớc ngoài. 

Thứ năm. Ứng dụng khoa học, công nghệ vào tăng cƣờng công tác quản lí nhà nƣớc về du 

dịch trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của Tỉnh cần chủ động 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thiện hệ thống thống kê du lịch; xây dựng hệ 

thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Chủ động ứng dụng các công nghệ tiên tiến cho công tác quản lý và phát triển điểm đến; 

ứng dụng công nghệ cho công tác thống kê du lịch, công nghệ quản lý và chăm sóc khách 

hàng… Thực tế hiện nay, các hãng du lịch lớn trong nƣớc nhƣ Sài Gòn Tourist, Hà Nội Tourist, 

Vitour, Chợ Lớn tourist…v.v đang ngày càng đổi mới phƣơng thức quản lí, tiếp thị khách hàng 

thông qua các ứng dụng nhƣ đặt tour/đặt phòng qua app, quản lý hoạt động kinh doanh và chăm 

sóc khách hàng bằng hệ thống CRM (Customer Relationship Management), thanh toán trực 

tuyến….Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong xây dựng chƣơng trình 

công tác, xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các Ban quản lý khu du lịch, liên kết thành 

lập Hiệp hội du lịch với các huyện trong tỉnh Tuyên Quang; hình thành Trung tâm hỗ trợ du 

khách của tỉnh. Ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ đào tạo chuyên 

sâu về du lịch về công tác tại tỉnh.  

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nƣớc về du lịch trên 

địa bàn, trọng tâm là Quản lý và thực hiện các quy hoạch du lịch; quản lý, khai thác có hiệu quả, 

bền vững tài nguyên du lịch; bảo tồn, khai thác, phát huy bản sắc văn hóa; bảo vệ thƣơng hiệu du 

lịch của địa phƣơng, nhƣ: Nếp sống văn minh, bảo đảm vệ sinh môi trƣờng, an toàn thực phẩm; 

an ninh, an toàn cho khách du lịch; xây dựng môi trƣờng du lịch thực sự thân thiện. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lƣợng dịch vụ du lịch, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm. Tạo môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh bình đẳng nhằm thúc đẩy phát triển 

du lịch của tỉnh nhanh, bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

và nhân dân tham gia phát triển dịch vụ du lịch. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, qua đó góp phần thực hiện đúng 

các quy định pháp luật về du lịch trên địa bàn.  

3. Kết luận 

Ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển ngành Du lịch tỉnh Tuyên Quang hiện nay, 

có vai trò hết sức quan trọng và to lớn trong việc gìn giữ, khai thác và sử dụng có hiệu quả các 
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tiềm năng du lịch của địa phƣơng; đồng thời tạo việc làm và mức thu nhập của ngƣời dân, tăng 

thu ngân sách của địa phƣơng, thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế - xã hội. Nhận thức đúng ý 

nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển bền 

vững ngành Du lịch là cơ sở khoa học để cấp uỷ đảng, chính quyền địa phƣơng các cấp của tỉnh 

Tuyên Quang chủ động lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành Du lịch một cách bền vững. 

Để phát huy có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của các địa phƣơng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang trong phát triển bền vững ngành Du lịch. Đặt ra, cấp uỷ, chính quyền địa phƣơng, 

các đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn của Tỉnh phải luôn coi đó là nhiệm vụ quan trọng và quyết 

tâm chính trị của Tỉnh. Tích cực và chủ động, từ đổi mới tƣ duy đến quyết liệt hành động trong 

đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ một cách hiệu quả. Đồng thời, có nhiều chủ trƣơng, 

biện pháp đồng bộ, nhằm khai thác một cách có hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh hiện có, để 

ngành Du lịch Tuyên Quang thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; tiếp tục tạo 

bƣớc phát triển bền vững trong xu thế chung của cả nƣớc, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang trong tình hình mới./. 
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                                                                               Trường Đại học Quảng Bình 

Tóm tắt: 

Trên cơ sở khải quát những thuận lợi, khó khăn của Quảng Bình trong việc phát triển khoa 

học công nghệ, bài viết đi sâu giới thiệu thực trạng, thành tựu đạt đƣợc trong việc phát 

triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của 

tỉnh Quảng Bình trong hơn 32năm từ ngày tái lập tỉnh đến nay (1989 - 2022). Mặt khác, 

bài viết chỉ ra mặt hạn chế và phân tích nguyên nhân hạn chế. Trên cơ sở đó bài viết phác 

thảo một số giải pháp để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm khai 

thác thế mạnh, tiềm năng biến đổi cuộc sống của tỉnh Quảng Bình. 

Từ khóa:  

Thực trạng, giải pháp, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh. 

1. MỞ DẦU 

Hiện nay nếu xét về tiềm năng thì không ai có thể phủ nhận Quảng Bình là tỉnh có tiềm 

năng lớn và khá đa dạng, tuy nhiên suốt một thời gian dài trƣớc khi tiến hành công cuộc đổi mới 

thì Quảng Bình vẫn là một trong số những tỉnh nghèo nhất cả nƣớc. Công cuộc đổi mới do Đảng 

Cộng sản Việt Nam khởi xƣớng và lãnh đạo đã làm cho đất nƣớc và tỉnh Quảng Bình phát triển 

và thay đổi nhanh chóng. Thành công của công cuộc đổi mới đất nƣớc, quê hƣơng bắt nguồn từ 

nhiều nguyên nhân trong đó có vai trò quan trọng của việc phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phƣơng.  

2. NỘI DUNG NGHIEN CỨU 

2.1.  Thực trạng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm khai 

thác tiềm năn , t ế mạnh của tỉnh Quản  Bìn  tron   ơn 32 năm từ ngày tái 

lập tỉn  đến nay (1989 - 2022) 

Năm đầu tái lập tỉnh Quảng Bình đứng trƣớc những thuận lợi nhất định song phải đối mặt 

với không ít khó khăn. 

Thuận lợi 

Quảng Bình là tỉnh có tiềm năng kinh tế lớn, đa dạng, phong phú cảc về nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản và khoáng sản. Đặc biệt, Quảng Bình có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế - 

xã hội, phát triển giao thông. Quảng Bình có nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng nhƣ Phong 

Nha - Kẻ Bàng, các bãi biển: Đá Nhảy, Nhật Lệ, Bão Ninh; suối nƣớc nóng Bang,… Quảng Bình 
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cũng là tỉnh có nhiều di tích lịch sử, văn hóa thu hút du khách trong và ngoài nƣớc đến tham 

quan tìm hiểu và nghiên cứu. Mặt khác, các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa là tiềm 

năng lớn để phát triển, đƣa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Quảng Bình 

có nguồn nhân lực dồi dào với đội ngũ cán bộ có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cao, có 

lòng yêu thiết tha quê hƣơng, đất nƣớc.  

Bên cạnh những thuận lợi bên trong quá trình đổi mới, phát triển của Quảng Bình cũng 

tranh thủ đƣợc những thuận lợi bên ngoài để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Đó là khi Quảng Bình tái lập tỉnh cũng là lúc Đảng và Nhà nƣớc ta đang tiến hành công cuộc đổi 

mới nên có nhiều chủ trƣơng, chính sách đổi mới tác động mạnh mẽ, nhiều mặt của đất nƣớc và 

địa phƣơng trong đó có lĩnh vực khoa học, công nghệ. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VI của Đảng, khẳng định: “Khoa học và công nghệ, giáo dục và  ào tạo nh m nâng cao dân 

trí,  ào tạo nhân lực, bồi  ưỡng nhân tài. Các ngành khoa học xã hội nhân văn,  hoa học tự 

nhiên và công nghệ phải  ược quan tâm  ầu tư ph t triển, chú trọng nghiên cứu và vận dụng 

sáng tạo chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các thành tự khoa học công nghệ của 

nhân loại  ẻ góp phần vào hoạch  ịnh  ường lối chủ trương, chính s ch  ế hoạch phát triển sản 

xuất kinh doanh, bồi  ưỡng phát huy nguồn lực con người…. Gi o  ục  ào tạo cùng v i khoa 

học công nghệ  ược x c  ịnh là quốc s ch hàng  ầu…”[10; 461] 

Từ cuối thế kỷ XX đến nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, cách mạng 4.0 đang 

diễn ra mạnh mẽ, mang lại cơ hội thuận lợi cho quá trình phát triển và đổi mới sáng tạo nếu 

chúng ta kịp thời tiếp thu, nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn. 

Khó  hăn 

Quảng Bình tái lập tỉnh và đi lên trong điều kiện là địa phƣơng có điều kiện tự nhiên phức 

tạp, địa hình khá dài lại bị chia cắt mạnh bởi hình thế núi, đồi và các con sông chia thành 4 vùng: 

vùng núi, vùng gò đồi, vùng đồng bằng và vùng cát ven biển; các vùng không liền mạch, diện 

tích manh mún khó cho việc quy hoạch kinh tế. Khí hậu, thời tiết Quảng Bình khắc nghiệt, thất 

thƣờng. Thiên tai, hạn hán, bão tố, lũ lụt thƣờng xuyên xảy ra gây khó khăn, tổn thất cho sản 

xuất và cuộc sống của nhân dân. Những ngày đầu chia tỉnh số cán bộ từ Huế chuyển ra rất lớn 

trong khi đó bộ máy tổ chức đòi hỏi phải sắp xếp tinh gọn, giảm biên chế, nên một số cán bộ, 

công nhân viên dôi dƣ ra, không sắp xếp hết. Các cơ quan cấp tỉnh chƣa có trụ sở làm việc. Số 

con em cán bộ từ Huế chuyển ra khá đông đòi hỏi phải có thêm trƣờng lớp cho các cháu học tập. 

Quảng Bình buổi đầu mới tái lập chƣa có các cơ sở công nghiệp lớn. Nguồn ngân sách từ Bình 

Trị Thiên chia ra rất hạn hẹp không đủ để trả lƣơng và chi thƣờng xuyên cho hoạt động của khối 

hành chính sự nghiệp. Nhiều chính sách xã hội chƣa thực hiện đƣợc vì chƣa có nguồn. 

Hậu quả của chiến tranh ở Quảng Bình vẫn còn rất nặng nề, cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu 

thốn, nghèo nàn, lạc hậu thiếu đồng bộ. Đời sống vật chất và cả tinh thần, giao thông đi lại khó 

khăn. Tài nguyên chƣa đƣợc bảo vệ, khai thác còn lãng phí. Về mặt quản lý, ảnh hƣởng của cơ 

chế tập trung, quan liêu, bao cấp còn tồn tại, tƣ tƣởng ỷ lại, bảo thủ, trì trệ còn khá nặng nề. 

Trình độ, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý kinh tế xã 

hội. Thực trạng nền kinh tế của Quảng Bình vẫn mang tính tự cung, tự cấp, nông nghiệp độc 

canh. Sản xuất phát triển chậm, kỹ thuật lạc hậu, năng suất lao động thấp, chƣa có tích lũy và 

mất cân đối lớn [5]. 
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Trong khi đó tình hình trong nƣớc có nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh, sự bao 

vây cấm vận của các thế lực thù địch và thời kỳ bao cấp. Sự khủng hoảng sụp đổ của phe xã hội 

chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên xô là cơ hội cho các thế lực chống chủ nghĩa xã hội đẩy mạnh hoạt 

động nhằm thực hiện âm mƣu diễn biến hòa bình đối với những nƣớc xã hội chủ nghĩa còn lại 

(có nƣớc ta). Tại Quảng Bình các tổ chức phản động ở nƣớc ngoài sử dụng địa bàn Thái Lan làm 

nơi tập hợp, huấn luyện lực lƣợng tung gián điệp, biệt kích xâm nhập Lào rồi vào Quảng Bình. 

Chúng đƣa các tài liệu xuyên tạc đƣờng lối chính sách của Đảng, tấn công vào nền tảng lý luận 

của Đảng, tung các sản phẩm văn hóa phẩm độc hại nhằm đầu độc nhân dân và thế hệ trẻ, làm 

lung lay niềm tin của nhân dân và một bộ phận cán bộ đảng viên đối với sự nghiệp đổi mới [5]. 

Lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng đứng trƣớc nhiều khó khăn, với điểm xuất phát thấp 

hơn so với đội ngũ cán bộ khoa học chung của cả nƣớc; cán bộ làm công tác quản lý, nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ thiếu nhiều [6]. 

2.2.  Thực trạng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm khai 

thác tiềm năn , t ế mạnh tỉnh Quản  Bìn  tron  30 năm từ ngày tái lập tỉnh 

đến nay  

Về tăng cường tiềm lực hoạt  ộng khoa học công nghệ của tỉnh Quảng Bình  

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đang làm việc tại các cơ quan, Đảng, Chính quyền, 

các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn có trình độ từ 

công nhân kỹ thuật (không tính lực lƣợng vũ trang) trở lên tính đến 2016 có 78.461 ngƣời, tăng 3 

lần so với năm 1989 và chiếm 8,98% dân số toàn tỉnh. Trong đó có trên 33.000 ngƣời có trình độ 

từ đại học trở lên với 66 tiến sỹ (4 ngƣời có học hàm phó giáo sƣ), 2013 thạc sỹ, 69 bác sỹ 

chuyên khoa II, 168 bác sỹ chuyên khoa I. Từ năm 2006, Quảng Bình có 1 trƣờng đại học là nơi 

tập trung đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao nhất của tỉnh. Hiện nay, riêng trƣờng Đại học 

Quảng Bình đã có 3 Phó Giáo sƣ, 52 Tiến sỹ, 118 Thạc sỹ. đây là một đội ngũ các nhà khoa học 

đông đảo và có hoạt động khoa học mạnh mẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan trọng cho 

việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phƣơng. 

“Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, hệ thống 

các phòng thí nghiệm, phân tích kiểm nghiệm chất lƣợng và kiểm định hiệu chỉnh và đo lƣờng 

đƣợc đầu tƣ tƣơng đối lớn, đáp ứng khoảng 80% yêu cầu của công tác quản lý, sản xuất kinh 

doanh và đời sống xã hội trên địa bàn” [6; 363]. 

Về nghiên cứu và ứng dụng Khoa học và công nghệ 

Trong 32 năm (1989 - 2021), Quảng Bình đã triển khai trên 500 đề tài, dự án, mô hình 

trong đó có trên 350 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh; 15 dự án thuộc chƣơng trình nông thôn và 

miền núi, và 59 dự án mô hình đƣợc hỗ trợ . 

Trong lĩnh vực điều tra cơ bản và bảo vệ môi trƣờng, đã điều tra, nghiên cứu và hoàn thiện 

cơ sở dữ liệu khoa học về hiện trạng: địa chất, tài nguyên khoáng sản, điều kiện tự nhiên thiên 

nhiên, đa dạng sinh học, khí tƣợng thủy văn, nƣớc dƣới đất, chất lƣợng nƣớc biển ven bờ, chất 

lƣợng nƣớc ăn uống, sinh hoạt, hệ sinh thái nƣớc ngọt và lợ phục vụ nuôi trồng thủy sản, phông 

môi trƣờng không khí, phông bức xạ, chất lƣợng không khí và các điều kiện vi khí hậu trong các 

hang động. Đặc biệt đã cung cấp đầy đủ các luận cứ khoa học về quá trình địa chất và đa dạng 

sinh học về vƣờn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế 

giới 2 lần. Trong số các đề tài nghiên cứu đó tiêu biểu có các đề tài: Nghiên cứu điều tra các đặc 
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điểm địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng; Điều 

tra nghiên cứu tổng hợp địa chất và khoáng sản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo vệ môi trƣờng tỉnh Quảng Bình. 

Về các nhiệm vụ thuộc  ĩnh vực công nghiệp và xây dựng  

Quảng Bình đã tập trung vào việc triển khai thử nghiệm, cải tiến kỹ thuật đổi mới công 

nghệ, thiết bị, kiểm toán và tiết kiệm năng lƣợng, phát triển các dạng năng lƣợng sạch nhƣ điện 

gió, điện mặt trời, thu và sử dụng khí các bon níc ở các nhà máy xi măng. Tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp đầu tƣ mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ tạo ra sản phẩm có chất lƣợng và khả 

năng cạnh tranh cao… Một số dự án tiêu biểu mang lại hiệu quả nhƣ: Dự án cải tạo thiết bị tháp 

sấy phun và đổi mới công nghệ từ in lụa sang in kỹ thuật số của công ty Cổ phần Gốm sứ và Xây 

dựng Coseco; Nhiệm vụ kiểm toán năng lƣợng và đề xuất giải pháp đổi mới công nghệ đảm bảo 

quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Quảng Bình. 

Về khoa học và công nghệ và   i m i sáng tạo trong  ĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Quảng Bình tập trung nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi 

mới cho năng suất cao, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ sinh học, ứng dụng  các kỹ thuật, 

qui trình mới trong sản xuất, bảo quản và chế biến góp phần chuyển dịch cơ cấu  sản xuất đa 

dạng sản phẩm, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, tăng hiệu quả đầu tƣ giải quyết việc làm, 

góp phần xóa đói giảm nghèo; nổi bật có các đề tài nghiên cứu khảo nghiệm các giống lúa Xi23, 

X21, … giống ngô LVN 1, HN 88; Giống lạc MD 7, L14, L18; Giống cao sƣ RRIM 712, các 

chủng nấm ăn và các loại cây dƣợc liệu (nấm  rơm, nấm sò, nấm linh chi, cà gai leo, sâm Bố 

Chính,… ). Thời gian gần đây ở Quảng Bình nhiều mô hình về nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao đã đƣợc cơ quan khuyến nông tỉnh thử nghiệm thành công đã đƣợc chuyển giao cho nông 

dân. 

Về khoa học và công nghệ trong  ĩnh vực giáo dục  ào tạo 

Quảng Bình tập trung nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đổi mới phƣơng 

pháp nâng cao chất lƣợng dạy học, chất lƣợng giáo dục, các chƣơng trình phần mềm quản lý văn 

bằng, chứng chỉ đào tạo nhƣ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý văn bằng chứng chỉ ngành 

giáo dục đào tạo Quảng Bình, nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý công tác tuyển sinh 

xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi phổ thông ở Quảng Bình. 

Trong  ĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông 

Tập trung nghiên cứu và ứng dụng các chƣơng trình phần mềm phục vụ quản lý điều hành 

của UBND tỉnh và các sở, ngành địa phƣơng. Nổi bật có đề tài: Nghiên cứu xây dựng từ điển 

điện tử phƣơng ngữ Bru Vân Kiều - Việt; Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan Đảng của tỉnh Quảng Bình…. 

Trong  ĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Tập trung nghiên cứu nhiều lĩnh vực và chuyên khoa điều trị với các biện pháp can thiệp 

nhằm nâng cao chất lƣợng về dự phòng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh 

an toàn thực phẩm. Một số đề tài đƣợc đánh giá có giá trị khoa học cao trong điều trị bệnh nhƣ: 

Nghiên cứu điều tra yếu tố môi trƣờng tại các địa phƣơng có tỷ lệ ngƣời mắc bệnh ung thƣ cao 

trên địa bàn tỉnh; Đánh giá tình trạng dinh dƣỡng trẻ em dƣới 5 tuổi và tìm hiểu các yếu tố liên 

quan,…. 
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Trong  ĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

Tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp bách về khoa học quản lý, cung cấp luận 

cứ khoa học cho việc ban hành các chủ trƣơng, chính sách của tỉnh; nghiên cứu xác định rõ giá 

trị lịch sử, văn hóa xã hội, truyền thống cách mạng… làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách 

bảo tồn và phát huy giá trị phục vụ giáo dục và phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, 

an ninh. Nổi bật có các đề tài: Địa chí Quảng Bình, Điều tra sƣu tầm các tài liệu lịch sử, văn hóa 

Quảng Bình trƣớc năm 1975; Nghiên cứu biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số 

Quảng Bình,... 

Hoạt  ộng   i m i sáng tạo và sở hữu trí tuệ 

Đây là hoạt động đƣợc chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu nhƣ: xây dựng, ban hành, 

hƣớng dẫn, xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp của tổ chức, cá nhân. 

Nhằm thúc đẩy hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các tầng lớp lao động, UBND tỉnh 

ban hành “Điều lệ sáng kiến tỉnh Quảng Bình” và hàng năm tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh. Trong 7 năm tổ chức hội thi đã có 339 giải pháp tham dự, có 2 giải pháp đƣợc Cục sở hữu 

trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế, 1 giải pháp đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc 

[6].   

Hoạt  ộng hội nghị hội thảo khoa học công nghệ 

Tỉnh Quảng Bình và Đại học Quảng Bình đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc gia và 

xuất bản các ấn phẩm quan trọng. Tiêu biểu là các hội thảo về: Di sản thiên nhiên thế gi i Vườn 

quốc gia Phonng Nha - Kẻ Bàng,   c  ịnh ngày thành lập tỉnh, Danh nhân Quảng Bình, Quảng 

Bình 410 năm hình thành và ph t triển, Kỷ niệm 100 năm ngày B c Hồ ra  i tìm  ường cứu 

nư c, Đại tư ng Võ Nguyên Gi p và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trƣờng Đại học Quảng 

Bình còn đăng cai hoặc đồng tổ chức nhiều hội nghị khoa học, hội thảo quốc tế, hợp tác với các 

trƣờng đại học Thái Lan, Ba Lan, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về vật lý, tin học, hội thi 

olimpia toán học toàn quốc,… 

2.3.  Hạn chế trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm 

khai thác tiềm năn , t ế mạnh của tỉnh Quảng Bình, nguyên nhân thành 

công và hạn chế  

Hạn chế trong phát triển khoa học, công nghệ và   i m i sáng tạo nh m khai thác tiềm 

năng, thế mạnh của Quảng Bình 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc song nhìn chung hoạt động phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của Quảng Bình vẫn còn một 

số mặt hạn chế chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Đó là tiềm lực khoa học, công nghệ chƣa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng phát triển quê 

hƣơng. Năng lực đội ngũ khoa học kỹ thuật vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu các nhà khoa học đầu 

ngành ở nhiều lĩnh vực nhất là các ngành khoa học tự nhiên, nông nghiệp, y tế, công nghệ sinh 

học, công nghệ điện - điện tử,… Đầu tƣ cho khoa học, công nghệ và cải tiến kỹ thuật của xã hội 

còn thấp, nhất là khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chất lƣợng một số đề tài nghiên 

cứu khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn chƣa cao. Cơ chế tài chính và cơ chế quản lý 

các tổ chức khoa học, công nghệ chƣa phù hợp với đặc thù lao động sáng tạo; việc nghiên cứu đề 

xuất đặt hàng chƣa sâu sát với thị trƣờng đặc biệt là việc nghiên cứu những vấn đề có tính đột 

phá để khai thác tiềm năng thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chƣa tạo đƣợc liên kết 4 



460| Phần III. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục và các lĩnh vực khác 

nhà: Nhà khoa học - Nhà nƣớc - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông, nên sản phẩm hoạt động khoa 

học - công nghệ chƣa thực sự đi sâu vào thực tiễn đời sống và sản xuất. 

Nguyên nhân của những hạn chế  

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do phần lớn đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, 

các ngành, các doanh nghiệp chƣa chú trọng đầu tƣ thích đáng cho nghiên cứu khoa học, đổi 

mới, cải tiến, phát minh, sáng chế và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào đời sống 

và sản xuất. Cơ chế quản lý khoa học - công nghệ còn nhiều bất cập thiếu cơ chế chính sách hữu 

hiệu để gắn kết khoa học- công nghệ với sản xuất - kinh doanh. Chính sách đào tạo, bồi dƣỡng, 

thu hút đãi ngộ cán bộ khoa học còn nhiều bất cập, cơ sở vật chất, kỹ thuật tuy đã đƣợc đầu tƣ 

những vẫn chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình. 

Năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao của tỉnh vẫn còn những hạn 

chế nhƣ thiếu cán bộ đầu đàn, phần lớn còn trẻ mới đƣợc đào tạo còn thiếu kinh nghiệm thực 

tiễn. Một bộ phận khá lớn cán bộ công chức, viên chức có trình độ cao làm việc chƣa đúng 

chuyên môn, chủ yếu làm công tác quản lý hành chính, ít có thời gian đầu tƣ cho nghiên cứu. 

2.4.  Một số giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm 

khai thác tiềm năn , t ế mạnh biến đổi cuộc sống của tỉnh Quảng Bình trong 

trong thời gian tới  

Để hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời gian tới, Quảng Bình cần triển khai các giải pháp chủ yếu sau:  

1. Tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở 

 trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật về khoa học và công nghệ. 

2. Xây dựng phát triển tiềm lực khoa học - công nghệ có tính chiến lƣợc trong đó đặc biệt 

chú trọng đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của tỉnh Quảng 

Bình. Tăng cƣờng đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại phục vụ 

nghiên cứu và sản xuất. Thực hiện xã hội hóa một số hoạt động khoa học - công nghệ nhằm tăng 

kinh phí cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. 

3. Khi xét duyệt các đề tài khoa học công nghệ các hội đồng cần ƣu tiên các đề tài gắn với 

thực tiễn sản xuất và đời sống phục vụ thiết thực chƣơng trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phƣơng. 

4. Cần định hƣớng cho các hoạt động khoa học - công nghệ tới việc hỗ trợ các doanh 

nghiệp hội nhập, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng. Các cơ quan tổ chức khoa 

học - công nghệ trong tỉnh phải có trách nhiệm hƣớng dẫn giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp 

trong đổi mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ, khai thác thông tin khoa học - công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý 

chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc tế. 

5. Tăng cƣờng mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học - công nghệ ở trung ƣơng và các 

tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để tranh thủ chuyển giao, ứng dụng những thành tựu 

khoa học mới, qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khoa học của địa phƣơng. 
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6. Thúc đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi 

đua lao động sáng tạo trong cán bộ công chức, viên chức và ngƣời lao động; phát huy sáng kiến 

cải tiến kỹ thuật vào sản xuất và đời sống./. 

3. KẾT LUẬN 

           Nhìn lại những thành tựu đã đạt đƣợc và những tồn tại hạn chế trong hơn 3 năm qua 

chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

           Một là, lãnh đạo đảng chính quyền các cấp ở Quảng Bình cần quán triệt sâu sắc vai 

trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng thế mạnh của địa 

phƣơng tạo tích cực chủ động tron việc tiếp thu triển khai và ứng dụng các thành tựu của nó vào 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng.  

Hai là, chú trọng việc đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo phù hợp với đặc thù của địa phƣơng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Ba là, cần đầy mạnh xã hội hóa các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đa 

dạng hóa nguồn vốn đầu tƣ cho hoạt động này, đặc biệt là từ các doanh nghiệp. 

Bốn là, quan tâm đầu tƣ phát triển không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ viên 

chức hoạt động trên lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
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NGHIÊN CỨU PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA  

TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY 

TS. Bùi Gia Khánh 

Trường Đại học Sài Gòn 

Tóm tắt: 

Phát triển du lịch đƣợc xác định là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Tuyên Quang hiện 

nay cho đến 2025, 2030. Vai trò, vị trí, các bƣớc phát của du lịch cũng đã đƣợc tỉnh Tuyên 

Quang cụ thể hóa bằng các đề án, nghị quyết quan trọng. Có thể thấy đây là định hƣớng 

phù hợp với xu thế hiện nay, và Tuyên Quang lại có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển 

du lịch. Đó là sự đa dạng, phong phú về hệ di sản văn hóa mà hiện nay mảnh đất Tuyên 

Quang đang lƣu giữ. Do đó, đầu từ nghiên cứu khoa học đối với nguồn lực quan trọng này 

sẽ giúp cho lĩnh vực du lịch tỉnh Tuyên Quang phát triển bền vững hơn, hiệu quả hơn. Mặt 

khác, nghiên cứu đầy đủ về di sản văn hóa sẽ giúp cho Tuyên Quang nhìn nhận rõ hơn bản 

sắc của mình, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mang giá trị đặc trƣng của văn hóa xứ Tuyên. 

Từ khóa:   

Di sản, văn hóa,  u  ịch, Tuyên Quang, xứ Tuyên  

1. Du lịc  -  ƣớn  p  t triển đột p   củ  tỉn  Tuyên Qu n  

Đại hội XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tháng 10 - 2020 đã 

xác định tiến hành ba khâu đột phá để từ đó tạo điều kiện đƣa các lĩnh vực khác phát triển. Một 

trong ba khâu đột phá trong giai đoạn 2020 - 2025 là "phát huy tiền năng, đẩy mạnh phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh"
35
. Đồng thời cũng chỉ ra giải pháp trong lĩnh 

vực du lịch là: “Nâng cao chất lƣợng quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch phát triển du lịch, 

khai thác tiền năng về du lịch lịch sử, cách mạng, văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... 

Gắn kết chặt chẽ việc phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, 

di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án du 

lịch thông minh; phát huy các ản phẩm du lịch hiện có, tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch 

độc đáo, khác biệt, riêng có; xây dựng và khẳng định thƣơng hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản 

đồ du lịch Việt Nam
36

. 

Ngày 16-6-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) ban hành Nghị quyết số 29-

NQ/TU về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Nghị quyết đề ra mục 

tiêu xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển nhanh, bền vững ngành 

du lịch của tỉnh; tập trung xây dựng hạ tầng du lịch theo hƣớng đồng bộ, hiện đại; khuyến khích 

xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc; trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực miền núi phía 

                                                           
35

  Tỉnh ủy Tuyên Quang, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, số 558-BC/TU, ngày 02 tháng 10 năm 2020, tr. 25. 
36

  Tỉnh ủy Tuyên Quang, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, số 558-BC/TU, ngày 02 tháng 10 năm 2020, tr. 27-28. 
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Bắc, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, sớm đƣa du lịch trở thành 

ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tạo việc làm, 

nâng cao thu nhập cho ngƣời dân và doanh nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phƣơng, thúc đẩy 

các ngành kinh tế khác phát triển... 

Nghị quyết 29-NQ/TU đặt mục tiêu: Đến năm 2025 xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc 

biệt Tân Trào cơ bản đáp ứng các tiêu chí Khu du lịch quốc gia; Khu du lịch suối khoáng Mỹ 

Lâm là khu du lịch nghỉ dƣỡng sinh thái cao cấp; xây dựng, phát triển Lễ hội Thành Tuyên là sản 

phẩm du lịch đặc trƣng, riêng có, mang thƣơng hiệu cấp quốc gia; Danh thắng Quốc gia đặc biệt 

Na Hang - Lâm Bình là trung tâm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá có 

thƣơng hiệu cấp quốc gia, tiến tới thƣơng hiệu quốc tế; xây dựng, nâng cao chất lƣợng sản phẩm 

du lịch tâm linh tạo thành điểm nhấn thu hút khách du lịch. 

Với sự tham gia của cả cộng đồng (xây dựng làng văn hóa ở các huyện) trong phát triển du 

lịch, mục tiêu phấn đấu mà tỉnh Tuyên Quang đặt ra đến năm 2025 sẽ đón trên 03 triệu lƣợt 

khách du lịch; tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 4.800 tỷ đồng; đóng góp cho GRDP từ 6% trở 

lên; tạo việc làm cho trên 25.000 lao động. Đến năm 2030 hoàn thiện các tiêu chí Khu du lịch 

Quốc gia Tân Trào là khu du lịch lịch sử quốc gia có uy tín, chất lƣợng; xây dựng Khu du lịch 

suối khoáng Mỹ Lâm là khu du lịch nghỉ dƣỡng sinh thái cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế; Khu du 

lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chí khu du lịch sinh thái quốc gia. 

Phấn đấu đón trên 5,5 triệu lƣợt khách du lịch; đóng góp vào GRDP toàn tỉnh từ 10% trở lên; tạo 

việc làm cho trên 35.000 lao động; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch có 

chất lƣợng cao, đáp ứng đa dạng thị trƣờng
37

. 

Từ định hƣớng này, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030. Trong đó đã nêu rõ mục tiêu phấn đấu 

đƣa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ sự 

phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Trong những năm còn lại của giai đoạn 2020 - 2025, 

Tuyên Quang sẽ xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào cơ bản đáp ứng các tiêu chí 

Khu du lịch quốc gia; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm là khu du lịch nghỉ dƣỡng sinh thái cao 

cấp; xây dựng, phát triển Lễ hội Thành Tuyên là sản phẩm du lịch đặc trƣng, riêng có, mang 

thƣơng hiệu cấp quốc gia; Danh thắng Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình là trung tâm du 

lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá có thƣơng hiệu cấp quốc gia, tiến tới thƣơng 

hiệu quốc tế; xây dựng, nâng cao chất lƣợng sản phẩm du lịch tâm linh tạo thành điểm nhấn thu 

hút khách du lịch
38

. Việc nhanh chóng ban hành đề án riêng đối với lĩnh vực du lịch chính là sự 

thể hiện quyết tâm rất lớn của chính quyền tỉnh Tuyên Quang hƣớng đến thực hiện đƣợc mục 

tiêu xuyên suốt là đƣa Tuyên Quang trở thành tỉnh "phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu 

vực miền núi phía Bắc"
39

 

Có thể nói, đây là định hƣớng không chỉ phù hợp với tiềm năng lợi thế vốn có của Tuyên 

Quang mà còn phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam hiện nay. Đƣa du lịch thực sự trở 
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 Tỉnh ủy Tuyên Quang, Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, ngày 16-6-2021, tr. 03. 
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 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 426/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030”, ngày ngày 30 tháng 7 năm 2021. 
39

 Tỉnh ủy Tuyên Quang, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tại Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, số 558-BC/TU, ngày 02 tháng 10 năm 2020, tr. 24. 
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thành ngành mũi nhọn chính là một nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. TUYÊN QUANG: MẢNH ĐẤT LƢU GIỮ NHIỀU DI SẢN VĂN HÓA 

Định hƣớng phát triển du lịch của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tuyên Quang vừa nêu ở trên 

hoàn toàn có cơ sở. Sự phát triển của ngành du lịch trong giai đoạn 2016 - 2020 là chỉ dấu cho 

thấy hiệu quả bƣớc đầu trong định hƣớng tập trung nguồn lực đầu tƣ cho phát triển du lịch. 

Trong giai đoạn này, ngành du lịch Tuyên Quang đã đón 8.445.700 lƣợt khách, riêng năm 2020 

đón 1.708.900 lƣợt khách, tăng trƣởng bình quân trên 4.8% năm, tổng thu xã hội từ du lịch đạt 

7.400 tỷ đồng, tăng trƣởng bình quân trên 5.3%/năm
40
. Trong tƣơng lai, những con số này sẽ có 

sự dịch chuyển tích cực rõ rệt với những dấu hiệu khả quan trong ngành du lịch trong thời gian 

vừa qua. 

Tuy nhiên, cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Tuyên 

Quang chính là hệ di sản văn hóa vô cùng phong phú của vùng đất này. Đây là nguồn lực không 

phải địa phƣơng nào cũng có và Tuyên Quang may mắn có đƣợc sự đa dạng loại hình trong bề 

dày lịch sử của mình từ thời tiền sử cho đến các cuộc cách mạng trong thời hiện đại. Tuyên 

Quang hiện nay sở hữu một hệ thống đồ sộ với hơn 500 di tích, cụm di tích lịch sử, văn hóa, 

trong đó có 118 di tích và danh thắng cấp Quốc gia. Với những con số sơ bộ nhƣ vậy, Tuyên 

Quang là một trong những tỉnh, thành phố có số lƣợng di tích vào hàng nhiều nhất cả nƣớc
41

. 

Có thể kể đến một số di tích quan trọng nhƣ sau: 

Di chỉ hang Phia Vài thuộc thôn Cốc Ngận, xã Xuân Tân, huyện Nà Hang (nay là xã 

Khuôn Hà, huyện Lâm Bình) và Di chỉ hang Phia Muồn thuộc xã Sơn Phú, huyện Nà Hang là 

những dấu tích của Tuyên Quang thời tiền sử - sơ sử. 

Thời Lý còn lại Di tích chùa Bảo Ninh Sùng Phúc ở gò Khuôn Khoai, thôn Làng Tạc, xã 

Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. Di tích chùa Bảo Ninh Sùng Phúc đƣợc xếp hạng Di tích cấp 

Quốc gia tại Quyết định số 95, ngày 24-1-1998 của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Năm 2013, tấm bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc đƣợc công 

nhận là bảo vật quốc gia. 

Thời Trần có Di tích chùa Phật Lâm nằm trên Gò Chùa ở núi Man, thôn Trại Xoan, xã Nhữ 

Hán, huyện Yên Sơn. Chùa Phật Lâm đƣợc xây dựng khoảng thế kỷ XIII- XIV, có giá trị rất lớn 

về kiến trúc, kỹ thuật chế tác vật liệu, kỹ thuật xây dựng, trang trí mỹ thuật, và về sự phát triển 

của đạo Phật tại Tuyên Quang. Di tích chùa Phúc Lâm ở thôn Nà Tông, xã Thƣợng Lâm, huyện 

Lâm Bình. Chùa Phúc Lâm mang phong cách kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc thời Trần, 

khoảng thế thế kỷ XIII - XIV. 

Thời Hậu Lê có di tích Đền Hạ thuộc phƣờng Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Đền 

Hạ là di tích kiến trúc nghệ thuật đƣợc xếp hạng Di tích cấp Quốc gia tại Quyết định số 1009, 

ngày 26-7-1994 của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin. 
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  Tỉnh ủy Tuyên Quang, Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, ngày 16-6-2021, tr. 01. 
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  Xem thêm: Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Địa chí tỉnh Tuyên Quang, Nxb 

Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014. Tr. 995-1038. 
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Thời Mạc có di tích chùa Hƣơng Nghiêm ở dƣới chân núi Hƣơng Nghiêm, thuộc xóm 

Phúc Thọ, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang. Nhân dân địa phƣơng quen gọi là chùa Hang, 

do chùa đƣợc tạo lập trong một hang động đá vôi tự nhiên. Chùa Hƣơng Nghiêm đƣợc xây dựng 

vào thời Mạc Thái Tông (Mạc Đăng Doanh), niên hiệu Đại Chính thứ 8 (năm 1537). 

Thời Lê Trung Hƣng có di tích chùa An Vinh thuộc phƣờng Hƣng Thành, thành phố 

Tuyên Quang. Theo tấm bia Tạo tác hƣng công bi ký (Bia ghi việc công đức xây dựng chùa) 

đƣợc tạc vào năm Vĩnh Thịnh thứ 16, triều Vua Lê Dụ Tông (năm 1720) tức là chùa An Vinh 

đƣợc khởi dựng vào đầu thế kỷ XVIII.  

Thành Nhà Bầu ở xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, nằm bên hữu ngạn sông Lô. 

Thành Nhà Bầu do Chúa Bầu (Chúa Bầu là tên tôn xƣng của hai anh em Vũ Văn Uyên, Vũ Văn 

Mật) xây dựng để cát cứ ở Tuyên Quang từ đầu thế kỷ XVI. 

Thành Tuyên Quang (dân gian là thành nhà Mạc) nằm giữa hai khu phố Xuân Hoà và Tam 

Cờ, thuộc địa phận phƣờng Tân Quang, thành phố Tuyên Quang. Hình dáng, kích thƣớc hiện nay 

còn lại của thành này đƣợc xây dựng dƣới triều Nguyễn. Thành này trong thế kỷ XIX vừa là 

trung tâm hành chính của Tuyên Quang vừa mang vai trò quân sự quan trọng. Di tích thành 

Tuyên Quang đƣợc xếp hạng Di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 1548, ngày 30-8-1991 của 

Bộ trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch. 

Gắn với cuộc cách mạng tháng Tám 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1964 

- 195) là Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào nằm ở phía đông tỉnh Tuyên Quang. Khu di tích 

nằm trên địa bàn 11 xã thuộc 2 huyện Sơn Dƣơng và Yên Sơn. Khu di tích có tổng số 177 di 

tích, trong đó có 40 di tích đƣợc xếp hạng cấp Quốc gia. 

Mặt khác Tuyên Quang là nơi hội tụ, chung sống của 22 dân tộc, đã tạo nên một bức tranh 

văn hóa đa sắc, và chính sự đa sắc trong văn hóa tộc ngƣời này tạo nên điều “riêng có” của 

Tuyên Quang. Nhờ sự đa dạng về văn hóa tộc ngƣời, Tuyên Quang đang lƣu giữ hệ thống các lễ 

hội, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực đặc sắc…  

Các lễ hội gắn với sinh hoạt tín ngƣỡng nhƣ thờ cúng các thần, Phật, anh hùng dân tộc, 

danh nhân lịch sử. Ngoài loại hình thờ Phật xuất hiện khá sớm ở Tuyên Quang (thời Lý), thì 

trong đời sống tín ngƣỡng, cƣ dân các dân tộc vùng đất này còn tôn sùng nhiều vị thần khác: 

thần Cao Sơn, Quý Minh theo truyền thuyết thời Hùng Vƣơng đƣợc thờ ở đình Minh Cầm (Yên 

Sơn) và đình Sở ở xã Thọ Vực (Sơn Dƣơng); thần Long Mẫu đƣợc thờ ở đền Thác Cái, các nữ 

thần nhƣ Phƣơng Dung thờ ở đền Hạ (đền Hiệp Thuận), Ngọc Lân thờ ở đền Thƣợng. Điểm đặc 

biệt ở Tuyên Quang là tín ngƣỡng thờ Mẫu Thƣợng ngàn rất phổ biến. Hệ thống đền thờ Mẫu ở 

Tuyên Quang rất dày đặc và có giá trị tiêu biểu cho sinh hoạt văn hóa, tín ngƣỡng các dân tộc ở 

đây. Trong lễ hội gắn với sinh hoạt tín ngƣỡng có thể kể đến một số lễ hội nhƣ: Lễ hội chùa 

Hƣơng Nghiêm (chùa Hang) ngày mùng 8 tháng giêng, Lễ hội đền Hiệp Thuận (đền Hạ) phƣờng 

Tân Quang vào tháng 2 với tục rƣớc Mẫu. Do có chung nguồn gốc thờ Thánh Mẫu cho nên nghi 

thức tế lễ ở đền Thƣợng (Tràng Đà), đền Hạ và đền Ỷ La có liên hệ mật thiết trong quá trình tổ 

chức lễ hội. Lễ hội đền Bắc Mục còn gọi là đền  ng, đền Đức Thánh Trần, thuộc xã Nhân Mục 

(nay là thị trấn Tân Yên), huyện Hàm Yên: ngày 20-8 âm lịch lễ đền  ng (tƣởng nhớ Đức Thánh 

Trần), ngày 15-4 âm lịch (ngày Phật Đản), ngày 20-2 âm lịch là ngày lễ Thánh Mẫu. Lễ hội đình 

Giếng Tanh thuộc thôn Giếng Tanh, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn ngày 10 tháng giêng… 
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Ngoài ra, các lễ hội gắn văn hoá phong tục ở Tuyên Quang hết sức phong phú. Đây là 

những sinh hoạt tinh thần gắn liền với lịch sử lâu dài của các cộng đồng dân tộc ở Tuyên Quang. 

Đó các các hình thức sinh hoạt gắn với các phong tục có tính bản địa, nhƣ: Lễ cầu mùa, lễ mừng 

lúa mới, lễ động thổ làm nhà, lễ mừng nhà mới, lễ cƣới, lễ cấp sắc, hội ném còn, lễ hội lồng tông, 

tết nhảy, lễ nhảy lửa, hội chọi trâu… 

Những năm qua, du lịch Tuyên Quang đã tập trung khai thác những tiềm năng, lợi thế đã 

có. Với sự định hƣớng phát triển một cách bài bản nhƣ hiện nay và trong tƣơng lại, du lịch 

Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát triển mạnh các loại hình: Du lịch lịch sử, văn hóa; du lịch nghỉ 

dƣỡng, du lịch sinh thái; du lịch tâm linh; du lịch cộng đồng qua đó đã thu hút đông đảo du 

khách đến tham quan. Những loại hình này chỉ có thể phát huy đƣợc hiệu quả khi gắn với các 

sản phẩm du lịch mang đặc trƣng riêng, tiêu biểu nhƣ Lễ hội nhảy lửa của ngƣời Pà Then (xã 

Hồng Quang, huyện Lâm Bình), Lễ hội đền Hạ, đền Thƣợng, đền Ỷ La (thành phố Tuyên 

Quang), Lễ hội lồng tông (các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình)... 

Trong quá trình phát triển kinh tế, Tuyên Quang cũng đã chú trọng đến việc bảo tồn văn 

hóa truyền thống các dân tộc. Nhiều di sản văn hóa truyền thống các dân tộc đƣợc nghiên cứu 

khôi phục. Gần đây nhất, tỉnh Tuyên Quang đóng vai trò đầu mối hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

UNESCO công nhận “Thực hành Then của ngƣời Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” là di sản văn 

hóa phi vật thể của nhân loại.  

Sự giàu có về di sản văn hóa chính là nguồn tài nguyên du lịch hết sức giá trị, mang tính 

đặc trƣng trong văn hóa xứ Tuyên, là cơ sở quan trọng để Tuyên Quang có thể tạo ra thế mạnh 

và sự khác biệt cho sản phẩm du lịch của mình. 

3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀ CƠ SỞ CHO VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN 

VĂN HÓA TRONG DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG 

Về tình hình nghiên cứu tại tỉnh Tuyên Quang trong phạm vi đang đề cập, chúng tôi dựa 

vào những số liệu thống kê đƣợc công bố chính thức tại tỉnh để từ đó đƣa ra một vài nhận xét 

liên quan đến bài viết ngắn của mình. Đó là những số liệu đƣợc công bố bởi Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Tuyên Quang và Trƣờng Đại học Tân Trào. 

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
42

 trong giai đoạn 2005 - 

2020 đã có 242 Đề tài, Dự án đƣợc thực hiện. Trong số này chỉ có 9 đề tài nghiên cứu về thực 

trạng, bảo tồn và phát huy văn hóa tại tỉnh Tuyên Quang; có 2 đề tài nghiên cứu thực trạng bảo 

tồn di sản văn hóa và đề xuất những giải pháp phát huy gắn với phát triển du lịch địa phƣơng (Đề 

tài Nghiên cứu  ảo tồn c c  àn  iệu h t then, cọi tại thôn An Thịnh, xã Tân An, huyện Chiêm 

Hóa, gắn v i việc xây  ựng "Làng văn hóa  u  ịch" thực hiện từ 2012-2014; Đề tài Thực trạng 

và giải ph p  ảo tồn  àng văn hóa Giếng Tanh, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn gắn v i ph t triển 

 u  ịch thực hiện từ 2018-2019); có 2 đề tài nghiên cứu phát triển du lịch ở cách tiếp cận khác 

(Đề tài Nghiên cứu thực trạng,  ề xuất giải ph p ph t triển  u  ịch cộng  ồng trên  ịa  àn tỉnh 

Tuyên Quang trong thời gian tới thực hiện từ 2017-2019; Đề tài Thúc  ẩy ph t triển  u  ịch 

Tuyên Quang   ng c c phương tiện truyền thông m i thực hiện từ 2020-2022). Nhƣ vậy là 

hƣớng nghiên cứu để đáp ứng nhiệm vụ phát triển du lịch địa phƣơng tại Tuyên Quang trong một 
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số năm gần đây đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều hơn so với những năm trƣớc, nhƣng số lƣợng 

đề tài vẫn còn quá khiêm tốn nếu so sánh với các lĩnh vực khác. 

Trong khi đó tại cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của tỉnh Tuyên 

Quang là Trƣờng Đại học Tân Trào, số liệu công bố chính thức ở cổng thông tin điện tử của trƣờng 

cho biết từ năm 2003 đến 2021, đã có 387 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng đƣợc thực hiện, 

trong đó có 12 đề tài nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên 

Quang: năm 2009: 2 đề tài, năm 2010: 1 đề tài, năm 2015: 3 đề tài, năm 2016: 1 đề tài, năm 2018: 1 

đề tài, năm 2019: 3 đề tài, năm 2021: 1 đề tài. Trong số 12 đề tài này chỉ có 4 đề tài nghiên cứu 

gắn với phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang, cụ thể nhƣ sau: Đề tài Phát huy giá trị ẩm thực của 

người Tày phục vụ cho phát triển du lịch ở Tuyên Quang (năm 2018) và Sự biến   i về nhà ở 

truyền thống của người Tày xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang phục vụ cho 

phát triển du lịch cộng  ồng (năm 2019) của tác giả Hoàng Thị Thẻ; Thúc  ẩy du lịch huyện 

Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang b ng phương tiện mạng xã hội (năm 2019) của tác giả Vũ Quỳnh 

Loan; Phát triển du lịch sinh thái ở Tuyên Quang (năm 2019) của tác giả Nguyễn Khải Hoàn; 

Đ nh gi  công t c quản lý Di tích lịch sử Quốc gia  ặc biệt Tân Trào, Kim Bình gắn v i phát 

triển du lịch tỉnh Tuyên Quang (năm 2021) của tác giả Hà Thùy Mai
43
. Nhƣ vậy, tình hình nghiên 

cứu các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phƣơng tại trƣờng Đại học Tân Trào cũng 

chiếm tỉ lệ thấp trong tổng số đề tài hàng năm cũng nhƣ trong toàn bộ giai đoạn 2003 đến 2021.  

Từ số liệu thống kê ở hai đơn vị đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học của 

tỉnh Tuyên Quang nói trên, có thể sơ bộ nhận thấy rằng tình hình ứng dụng các vấn đề về lịch sử 

địa phƣơng, về giá trị của các di sản văn hóa vào phục vụ phát triển du lịch tại tỉnh Tuyên Quang 

vẫn chƣa đƣợc nghiên cứu nhiều.  

Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu sẽ vai trò rất quan trọng là giúp xác định cơ sở 

khoa học nhằm bảo tồn hiệu quả di sản văn hóa và vận dụng vào phát triển kinh tế bền vững hơn. 

Kết quả nghiên cứu sẽ phục vụ khai thác tối đa hiệu quả các nhân tố giúp du lịch phát triển nhƣ: 

xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp trong phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy 

tài nguyên du lịch; phát triển kinh tế, văn hóa phục vụ du lịch; đảm bảo an ninh trật tự và công 

bằng xã hội trong phát triển du lịch… Chính vì lẽ đó, đầu từ nghiên cứu khoa học bài bản, sâu 

rộng để phục vụ phát triển du lịch bền vững ở Tuyên Quang xứng đáng nhận đƣợc sự quan tâm 

nhiều hơn không chỉ ở phía đội ngũ nghiên cứu mà còn là yêu cầu đặt ra của các cấp chính quyền 

để phù hợp với vai trò, vị trí của ngành này nhƣ đã đƣợc định vị hiện nay và những năm tới. 

Trong những năm gần đây, nhiều lễ hội văn hóa ở Tuyên Quang đƣợc khôi phục, khai thác 

phục vụ phát triển văn hóa và du lịch. Đây là xu hƣớng rất tích cực trong phát triển, tuy nhiên nó 

cũng đặt ra nhiều thách thức đối với địa phƣơng trong vấn đề bảo tồn và phát triển kinh tế. Nếu 

bị khai thác quá mức, giá trị di sản sẽ bị thƣơng mại hóa dẫn đến suy giảm giá trị văn hóa và các 

truyền thống liên quan. Hoặc các lễ hội không đƣợc nghiên cứu đầy đủ, không có nền tảng văn 

hóa làm cốt lõi sẽ không mang lại nhiều giá trị và nó sẽ không bao giờ là sản phẩm đặc trƣng của 

văn hóa vùng đất Tuyên Quang. Đó là chƣa kể đến những biến đổi không mong muốn trong văn 

hóa của cộng đồng sẽ có tác động tiêu cực về lâu dài. Do đó, để phát triển du lịch bền vững cần 

phải có sự nghiên cứu về di sản văn hóa một cách đầy đủ trên nhiều phƣơng diện, nhất là lƣờng 

đƣợc sự tác động của kinh tế đối với các giá trị của văn hóa để từ đó có những giải pháp lâu dài, 

hiệu quả. 
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468| Phần III. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục và các lĩnh vực khác 

Ở một khía cạnh khác là nghiên cứu khoa học sẽ giúp lựa chọn đúng những nội dung, 

những giá trị văn hóa phù hợp cho khai thác phát triển kinh tế du lịch. Đánh giá về tình hình phát 

triển du lịch những năm vừa qua của Tuyên Quang, Nghị quyết số 29-NQ/TU chỉ ra một điểm 

rất đáng chú ý là tỉnh "chƣa xây dựng đƣợc nhiều sản phẩm du lịch đặc trƣng, khác biệt, chất 

lƣợng cao, hấp dẫn du khách"
44
. Đây là đánh giá rất đúng mực và khách quan đối với du lịch tỉnh 

Tuyên Quang hiện nay. Ở đây có thể thấy số lƣợng đề tài nghiên cứu ứng dụng giá trị văn hóa 

của địa phƣơng trong xây dựng các sản phẩm du lịch còn rất hiếm hoi nhƣ đã thống kê ở trên 

cũng sẽ là một nguyên nhân để lý giải vấn đề này. Thực tế cho thấy, chỉ từ nghiên cứu khoa học 

mới có căn cứ để chỉ ra những hƣớng khai thác giá trị văn hóa có hiệu quả thực sự. Đây cũng là 

cơ sở để tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, tăng lợi thế cạnh tranh của Tuyên Quang đối với 

các địa phƣơng khác. 

Với bề dày về lịch sử và sự đa dạng, phong phú về văn hóa tộc ngƣời, mảnh đất Tuyên 

Quang là nơi có dƣ địa rất lớn đối với nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu văn hóa, 

lịch sử phục vụ phát triển kinh tế xã hội nói riêng. Dó đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hƣớng 

vào khai thác giá trị văn hóa địa phƣơng để phát triển du lịch, chắc chắn Tuyên Quang sẽ tạo ra 

nhiều sản phẩm độc đáo, “riêng có” của mình. Phát triển du lịch dựa trên nền tảng văn hóa không 

chỉ giúp cho tỉnh Tuyên Quang thực hiện đƣợc mục tiêu đặt trong phát triển kinh tế - xã hội địa 

phƣơng mà sẽ tạo ra nhiều điều kiện để văn hóa đặc sắc xứ Tuyên cũng đƣợc bảo tồn và phát huy 

đúng hƣớng. Đây cũng là nội dung mà Chiến lƣợc phát triển văn hóa đến năm 2030 đặt ra: “gắn 

kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch”
45
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