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Tóm tắt nội dung
Giải phấp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực

1 Lý do chọn đề tài
Khoa học công nghệ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban
Chấp hành Trung ương khoá VIII đã nêu tương tưởng chỉ đạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước là: “tập trung mọi cố gắng, dành ưu tiên cao nhất cho phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và
công nghệ...” đồng thời khẳng định: “Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh
tế, xã hội, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”
Đối với vấn đề cán bộ khoa học và công nghệ, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác đào tạo phát
triển nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao, thời gian qua một loạt những chủ trương, chính sách được ban
hành nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực KH&CN. Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 40-CT/TW ngày
15/6/2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Luật Giáo
dục, Luật Khoa học và Công nghệ đã được ban hành.
Đại học Quốc gia Hà Nội là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao có sứ mạng đào tạo,
bồi dưỡng, phát triển NNL chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ CNH-HĐH đất nước.
ĐHQGHN xác định đội ngũ cán bộ, đặc biệt là nhân lực KH&CN đóng vai trò quan trọng hàng đầu, quyết
định nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN. Tuy nhiên, hiện nay nhân lực KH&CN của ĐHQGHN còn
nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng và phát triển ĐHQGHN trong điều kiện GDĐH
Việt Nam đang từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế. Trong đó, nhiều vấn đề bức xúc cần sớm có biện
pháp giải quyết, đó là: đội ngũ GV và cán bộ khoa học thiếu đồng bộ về cơ cấu chuyên môn, trình độ, lứa
tuổi và phân bố không đều giữa các đơn vị, lĩnh vực, ngành học; tình trạng thiếu và nguy cơ hẫng hụt đội
ngũ cán bộ đầu đàn, đầu ngành đang trở nên gay gắt, đặc biệt là đối với một số ngành công nghệ cao, kinh
tế, xã hội mũi nhọn; độ tuổi bình quân của cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành cao, nhất là đối với các
lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn; một số lượng đáng kể GV chưa thường xuyên được cập nhật thông
tin về khoa học, công nghệ hiện đại, ít có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, tham gia NCKH, vì vậy năng lực
và trình độ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng của ĐHQGHN trong giai
đoạn mới.
Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐHQGHN đã khẳng định: “đào tạo, đào tạo lại và
bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, đáp ứng yêu cầu
đào tạo và NCKH chất lượng cao ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc
tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu” 1 . Trên cơ sở đó, ĐHQGHN đã xác định hai giải pháp quan trọng: i)
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tạo điều kiện thuận lợi để GV, cán bộ nghiên cứu được bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ,
phương pháp giảng dạy đại học, sử dụng CNTT phục vụ đào tạo và NCKH; ii) xây dựng cơ chế, chính sách
thích hợp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác của đội ngũ GV, cán
bộ nghiên cứu.2
Qua nghiên cứu thực tiễn chúng tôi nhận thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập
của đội ngũ cán bộ, nhất là nhân lực KH&CN của ĐHQGHN là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng
chưa được quan tâm đúng mức, nhất là việc chậm đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo-bồi dưỡng cán bộ.
Với lý do đó, tôi chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nhân lực
KH&CNcủa ĐHQGHN”.

2 Lịch sử nghiên cứu.
Một số kinh nghiệm ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc,... Họ luôn có cơ chế phù hợp với công tác đào
tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ thích ứng với từng thời kỳ phát triển.
Tại Việt Nam, phát triển nhân lực khoa học công nghệ được nhà nước rất quan tâm, có nhiều công trình,
bài viết về vấn đề này như: Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (Trần Xuân Định); Cơ chế
chính sách đối với hoạt động khoa học và công nghệ (Trần Chí Đức);...
Trong ĐHQGHN, từ trước đến nay chưa có công trình, đề tài nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu về
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ, chỉ có một số công trình
nghiên cứu về nhân lực khoa học và công nghệ dưới góc độ nghiên cứu khoa học, giảng dạy.

3 Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kết quả khảo sát thực tiễn công tác đào tạo nhân lực KH&CN của ĐHQGHN,
đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQGHN.

4 Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tiến hành nghiên cứu khảo sát thực trạng quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN của
ĐHQGHN trong 5 năm trở lại đây.

5 Mẫu khảo sát.
Mẫu khảo sát: Tại Đại học quốc gia Hà Nội.

6 Vấn đề nghiên cứu.
Những giải pháp nào nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQGHN?

7 Giả thuyết nghiên cứu.
7.1 Thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác đào tạo phát triển
nhân lực KH&CN.
Xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ KH&CN có quy mô hợp lý, có cơ cấu đồng bộ về chuyên môn (ngành,
chuyên ngành), trình độ (học hàm, học vị) và về độ tuổi, giới tính. . .đảm bảo tính kế thừa và phát triển.
Cho phép cán bộ KH&CN được nghỉ công tác để đi tu nghiệp ở trong và ngoài nước, đồng thời tìm giải
pháp hỗ trợ như: bổ sung thêm nhân lực thay thế khi số CB đi tu nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn, luân
chuyển vị trí để đào tạo nhân lực KH&CN.
Có chính sách sử dụng hiệu quả cán bộ KH&CN sau khi đào tạo.
2 3.

Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ 10 (Khóa II) tháng 6/2005.

http://cnx.org/content/m28130/1.1/

Connexions module: m28130

3

7.2 Tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình đào tạo phát triển nhân lực KH&CN
hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến
ĐHQGHN và các đơn vị phải dành một khoản kinh phí riêng để đào tạo phát triển nhân lực KH&CN đã
được tuyển dụng mà chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn;
Các đơn vị xây dựng các đề án quy hoạch, đào tạo phát triển nhân lực KH&CN để ĐHQGHN xem xét
phê duyệt, cấp kinh phí.
Mời các GS có uy tín từ các trường đại học uy tín trên thế giới tham gia giảng dạy và công tác tại ĐHQG
HN.
Liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học có uy tín của nước ngoài tổ chức các chương trình
đào tạo nhân lực KH&CN.
7.3 Hoàn thiện các chức năng quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQG
HN.
Kết hợp thực hiện quản lý công tác NCKH với quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN.
Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá và đảm bảo chất lượng công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN.

8 Phương pháp chứng minh.
Phương pháp quan sát khách quan, điều tra, phỏng vấn.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích các tài liệu liên quan về chính sách phát triển nhân lực hiện
hành trong việc đào tạo, sử dụng, đãi ngộ đối với người làm công tác khoa học công nghệ.

9 Luận cứ:
Luận cứ lý thuyết: Các khái niệm như nhân lực, nhân lực trình độ cao, nhân lực KH&CN, đào tạo nhân lực
KH&CN và những chính sách hiện hành có liên quan.
Luận cứ thực tế:
Các báo cáo phân tích chính sách Khoa học và Công nghệ, chính sách đào tạo và phát triển nhân lực
khoa học và công nghệ.
Báo cáo về hiện trạng và mục tiêu phát triển nhân lực KH&CN tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tài liệu kinh nghiệm của các nước phát triển về chính sách tài chính nhằm phát triển nhân lực KH&CN.
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10 Những vấn đề lý luận
10.1 Khái niệm về nhân lực
10.2 Khái niệm về nhân lực KH&CN
10.3 Đào tạo nhân lực KH&CN
10.4 Vai trò của nhân lực KH&CN trong các trường đại học
10.5 Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực KH&CN ở một số quốc gia.

11 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN ở ĐHQG HN.
11.1 Khái quát về Đại học Quốc gia Hà Nội.
11.1.1 Chức năng và nhiệm vụ.
11.1.2 Cơ cấu tổ chức của ĐHQG HN.
11.1.3 Mục tiêu phát triển của ĐHQG HN.
11.2 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực KH&CN.
11.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực KH&CN tại ĐHQG HN.
11.2.2 Thực trạng về công tác đào tạo nguồn nhân lực KH&CN:
11.2.3 Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực KH&CN của ĐHQG HN.

12 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo phát triển nhân
lực KH&CN ở ĐHQG HN.
12.1 Quan điểm về công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại ĐHQG HN.
12.1.1 Quan điểm chỉ đạo.
12.1.2 Mục tiêu đào tạo.
12.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực KH&CN tại ĐHQG
12.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nhân lực KH&CN:
12.2.1 Thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác đào tạo phát triển
nhân lực KH&CN.
12.2.2 Tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình đào tạo phát triển nhân lực
KH&CN hướng tới mục tiêu đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến
12.2.3 Hoàn thiện các chức năng quản lý công tác đào tạo phát triển nhân lực KH&CN tại
ĐHQG HN.
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