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2. Biên chế cơ hữu 

Muốn mở ngành đào tạo, ngoài việc phải căn cứ quy hoạch, còn một điều kiện nữa, thoạt 
nghe tưởng rất đúng: đó là phải có một số nhân lực chuyên môn của ngành đó trong biên 
chế cơ hữu của đơn vị đào tạo. Điều này có nghĩa: Nước Việt Nam chỉ được đào tạo những 
ngành đã cũ, đã có sẵn chuyên gia. 

Cách đây ít năm, tôi đến tìm hiểu công tác đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Chính sách Công 
nghệ và Đổi mới (Technology Policy and Innovation) ở Đại học Roskilde (Đan Mạch) và thật 
ngạc nhiên là nó chẳng giống gì ở ta cả: giám đốc chương trình được mời đến từ Thụy Điển; 
các vị giảng viên được mời đến từ Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển; chỉ có một ông giáo sư thuộc 
“biên chế cơ hữu” của đại học Roskilde, nhưng lại là người Italia. Tôi hỏi đùa các vị ấy, làm thế 
nào xin cấp phép đào tạo khi các vị không có “biên chế cơ hữu”? Ông giám đốc chương trình 
cười rất hóm hỉnh “Đây là Đan Mạch, chứ không là Việt Nam”.  

3. Xin cấp mã ngành đào tạo 

Mã ngành về hình thức là một dãy số tương ứng với tên gọi của ngành mà đơn vị của bạn 
được cấp phép đào tạo. Mã ngành được xây dựng căn cứ vào việc chuẩn hóa và thống nhất 
hóa một ngành đào tạo sẵn có, căn cứ vào sự hiểu biết của nhà quản lý về ngành đó ở một 
thời điểm xác định. Như vậy, các đơn vị sẽ không thể đăng ký đào tạo các ngành mới chưa 
được cơ quan quản lý chuẩn hóa mã ngành. 

Quy trình này ngược. Đáng ra nơi nào đó muốn mở ngành đào tạo mới thì xây dựng chương 
trình, rồi đăng ký với cơ quan quản lý để được cấp “mã ngành”. Tương tự như việc người dân 
xây nhà và đến cơ quan quản lý đô thị để được cấp số nhà. Cơ quan quản lý không thể làm 
ngược lại, nghĩa là chỉ cho phép những nhà tương ứng với các số nhà nhất định nào đó được 
xây dựng.  

4. Phong Giáo sư/Phó giáo sư 

Ở Việt Nam, nay việc phong hàm giáo sư/phó giáo sư (GS/PGS) (nay được gọi là “công nhận 
chức danh GS/PGS” nhưng về bản chất vẫn không đổi) đòi hỏi bạn phải khai báo thành tích: 
đã đào tạo được bao nhiêu tiến sỹ, thạc sỹ (nghĩa là ngành cũ đã có sẵn), viết được bao nhiêu 
bài báo trên những tạp chí chuyên ngành (cũng là những ngành cũ đã có sẵn tạp chí), nghiên 
cứu được bao nhiêu đề tài, trong đó đề tài cấp nhà nước được đánh giá cao hơn cấp bộ, cấp 
bộ cao hơn cấp cơ sở. Còn những đề tài cấp cá nhân, như kiểu Học thuyết Tiến hóa của 
Darwin thì bị loại là cái chắc (!) 

Như vậy, Việt Nam chỉ phong GS/PGS cho những nhà khoa học đang nghiên cứu, giảng dạy 
ở các ngành khoa học đã có sẵn, không hề có chuẩn đánh giá cho những nhà nghiên cứu mà 
các trường có thể mời về để bổ nhiệm GS/PGS nhằm giúp nhà trường mở ra những ngành 
đào tạo mới. 

*** 

Tất cả những vấn đề được nêu trên đây, thoạt nghe có vẻ đúng về mặt chủ trương, nhưng 
nghĩ sâu một chút mới thấy nó dường như cam phận đi sau thiên hạ về KH&GD giữa một thế 
giới đang không ngừng phát triển. 
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Nhìn	Đổi	mới	sáng	tạo	từ	Hàn	Quốc	và	Singapore	

TS. Giáp Văn Dương2 

Ngày 16/5 tới đây sẽ diễn ra diễn đàn quốc tế về đổi mới sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh. Là 
một trong những diễn giả của diễn đàn, TS Giáp Văn Dương đã có những chia sẻ về đổi mới 
sáng tạo mà chúng tôi xin tóm lược dưới đây.  

Theo TS Giáp Văn Dương, hiện nay thuật ngữ “Đổi mới - Sáng tạo” gần như là câu cửa miệng 
của nhiều doanh nhân và nhà làm chính sách. Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản 
buộc họ phải xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên sự đổi mới công nghệ và 
quản trị. 

Một trong những cách này là tìm trong kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt ở những nước tương 
đồng về văn hóa và xuất phát điểm với Việt Nam, như Hàn Quốc và Singapore, để học hỏi 
kinh nghiệm. 

Ba bài học từ Hàn Quốc 

Hàn Quốc có một sự tương đồng khá lớn với Việt Nam khoảng 50 năm về trước, thậm chí 
nhiều mặt kém Việt Nam. Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc cách mạng công nghệ và quản trị 
để chấn hưng đất nước. Trọng tâm của cuộc cách mạng này là đổi mới sáng tạo ở mọi cấp 
bậc. 

Điển hình là sự thành lập Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ (KIST) năm 1966. Các 
nghiên cứu của KIST được triển khai theo hướng hợp đồng, để kết quả nghiên cứu có thể 
ngay lập tức được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh. Các nhà nghiên cứu của KIST đã chủ 
động đi tìm khách hàng thay vì ngồi chờ doanh nghiệp tìm đến. 

KIST được miễn kiểm toán và hoạt động hàng năm của KIST không cần chính phủ phê duyệt. 
Một dự luật đặc biệt dành cho KIST cũng được thông qua, nhằm bảo đảm cho các nhà 
nghiên cứu tránh khỏi những rắc rối không cần thiết. Ngân sách của viện KIST cũng được 
đảm bảo trực tiếp từ tổng thống Park Chung-hee. Hệ thống hành chính được xây dựng theo 
hướng hỗ trợ mọi mặt cho nghiên cứu, thay vì can thiệp trực tiếp vào nghiên cứu. 

Các học viên sau đại học hoặc nghiên cứu sinh thường ra công ty để thực tập. Mối liên kết tự 
nhiên giữa trường, viện và doanh nghiệp được hình thành và củng cố, trước hết phục vụ nhu 
cầu công nghệ của doanh nghiệp, sau đó là phục vụ việc đào tạo của nhà trường. 

Ở Hàn Quốc, theo TS Dương, cần học ba bài học lớn. Thứ nhất là chọn người có đức có tài, 
tin tưởng họ và giao cho họ toàn quyền tự chủ trong các hoạt động khoa học công nghệ, 
hướng đến mục tiêu lớn là chấn hưng đất nước. Thứ hai là bắt tay với cộng đồng doanh 
nghiệp ngay từ khi khởi động các nghiên cứu. Tốt nhất là nghiên cứu theo các đơn đặt hàng 
của doanh nghiệp. Bài học thứ ba là các nhà nghiên cứu cần chủ động đi tìm các doanh 
nghiệp để giải các bài toán thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải. 

Ngày nay, hệ thống xây dựng và đánh giá chính sách khoa học công nghệ (KHCN) của Hàn 
Quốc đã phát triển rất nhiều so với thời KIST mới được thành lập. Chẳng hạn, Viện đánh giá 
và quy hoạch khoa học công nghệ Hàn Quốc (KISTEP - Korea Institute of Science & 
Technology Evalution and Planning) đang đóng vai trò Think-Tank trong việc xây dựng các 

                                                 
2 http://bsa.org.vn/?p=viewcontent&id=12391&menufid=54 
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