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Sôùm vöôn taàm quoác teá
 “Xây dựng ĐH đa ngành, đa lĩnh vực và tập trung đầu tư nhà nước là con đường duy nhất để xây 
dựng ĐH nghiên cứu hàng đầu thế giới” là nhận định của GS Furuta Motoo – nguyên Phó Giám 
đốc ĐH Tokyo (Nhật Bản), hiện là Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật thuộc ĐHQGHN. Nhân kỷ 
niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và kỷ niệm 25 năm Chính phủ 
ban hành Nghị định về ĐHQGHN, ông đã chia sẻ về những kinh nghiệm trong phát triển đại học 
đẳng cấp thế giới của Nhật Bản và bài học rút ra cho Việt Nam, đồng thời, bày tỏ những mong 
muốn đóng góp của Trường ĐH Việt Nhật cho sự phát triển của ĐHQGHN cũng như cho phát 
triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

VŨ SINH (thực hiện)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong lần về thăm và làm việc với Trường ĐH Việt Nhật.
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ĐHQGHN ĐÃ XÂY DỰNG ĐƯỢC VỊ 
THẾ QUỐC TẾ XỨNG ĐÁNG

- Thưa GS, hiện nay hệ thống các 
trường đại học ở Nhật Bản được 
phân chia theo những tiêu chí như 
thế nào và mỗi nhóm trường lại có 
vai trò gì? 

Trong hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản, 
các trường tư chiếm số lượng nhiều hơn, 
đến 77,5% và 73,4% tổng số sinh viên. 
Nhưng về mặt chất lượng, nhất là chất 
lượng nghiên cứu thì vai trò các trường đại 
học quốc lập rất lớn. Trong xếp hạng THE 
(Times Higher Education) năm 2018, có 10 
trường đại học Nhật Bản vào top 500 thế 
giới và đây đều là các đại học quốc lập.

Hiện nay, ở Nhật Bản có 86 trường đại học 
quốc lập. Bộ Giáo dục Nhật Bản phân loại 
các trường đại học quốc lập vào 3 nhóm: 
Một là các trường nghiên cứu hàng đầu 
thế giới, gồm 16 trường; Hai là các trường 
đơn ngành có đặc sắc nổi bật trong lĩnh 
vực chuyên môn nhất định có sức cạnh 

tranh ở Nhật Bản và trên trường quốc tế, 
gồm 15 trường; Ba là các trường đại học 
đóng vai trò tích cực vào phụng sự xã hội 
và công đồng địa phương, gồm 55 trường.

- Được biết ĐH Tokyo có vị trí khá đặc 
biệt và được đầu tư lớn của Nhà nước 
Nhật Bản, trên cương vị nguyên là 
Phó Giám đốc, GS có thể chia sẻ thêm 
thông tin về vấn đề này ? 

ĐH Tokyo là đại diện đại học thuộc nhóm 
một và mô hình ĐH Tokyo là mô hình đại 
học được tập trung nguồn lực của nhà 
nước để xây dựng thành một đại học 
nghiên cứu hàng đầu thế giới. ĐH Tokyo ra 
đời vào năm 1877, từ đó đến nay, suốt hơn 
140 năm lịch sử, ĐH Tokyo luôn là đại học 
nhận được hỗ trợ lớn nhất của nhà nước 
Nhật Bản. 

Năm 2004, cùng với các trường quốc lập 
khác, ĐH Tokyo cũng được tự chủ hóa. Sau 
đó, hỗ trợ từ ngân sách cho kinh phí chi 
thường xuyên bị giảm mỗi một năm 1%. 
Đây là chính sách chung của Chính phủ 

 GS. Furuta Motoo
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cho tất cả các trường đại học quốc lập. Nhưng sau khi 
tự chủ, tổng thu của ĐH Tokyo không giảm mà tăng lên. 
Khoản đóng góp nhiều nhất vào việc tăng thu nhập là tiền 
nghiên cứu từ quỹ ngoài trường. Quỹ ngoài trường (Fund 
outside university) không có nghĩa là quỹ tư nhân. Theo 
con số năm 2016 thì gần 50% tiền nghiên cứu từ quỹ 
ngoài đến từ nguồn ngân sách nhà nước khuyến khích 
nghiên cứu khoa học. Năm 2016, 47.5% tổng thu ĐH 
Tokyo vẫn tiếp tục nhờ ngân sách nhà nước thông qua cơ 
chế cạnh tranh. Bản thân mức tổng thu tăng lên, nên nếu 
so sánh trước và 15 năm sau, tập đoàn hóa số tiền đến 
từ ngân sách Nhà nước cho ĐH Tokyo đã tăng lên, chứ 
không phải là giảm đi. Đây chứng tỏ sự ưu ái của Nhà nước 
dành cho ĐH Tokyo.

- Có những nét tương đồng với ĐH Tokyo, 
ĐHQGHN cũng là mô hình công lập có vị trí đặc 
biệt, được sự đầu tư tập trung của Nhà nước để 
thực hiện sứ mạng trở thành đại học nghiên cứu 
tiên tiến, tiếp cận trình độ thế giới, GS có nhận 
định gì về vị trí và mô hình đào tạo đa ngành, đa 
lĩnh vực hiện nay của ĐHQGHN? 

Tôi cho rằng việc xây dựng đại học đa ngành, đa lĩnh vực 
và tập trung đầu tư nhà nước là con đường duy nhất để 

xây dựng đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới. Đại bộ 
phận đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới là đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực. 

Việc ra đời ĐHQGHN nói lên sự quyết tâm cao của Nhà 
nước Việt Nam là làm sao để xây dựng đại học có vị thế 
cao trên trường quốc tế. Khi ĐHQGHN vừa mới ra đời, GS 
Phan Huy Lê (thời đó là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt 
Nhật) đã dẫn tôi đến gặp GS Nguyễn Văn Đạo, Giám đốc 
đầu tiên của ĐHQGHN. Lúc đó, tôi mới chỉ là Phó giáo sư 
trẻ tuổi, nên cuộc gặp gỡ này đầy xúc động đối với tôi. 
Trong buổi gặp này, GS Nguyễn Văn Đạo đã đề nghị tôi 
đóng góp vào việc nâng cao vị thế ĐHQGHN trên trường 
quốc tế. 

Năm 1999, khi ĐH Tokyo lên kế hoạch thành lập Diễn đàn 
các đại học chủ chốt ở Đông Á, tôi chủ trương nên mời 
ĐHQGHN tham gia diễn đàn này. Diễn đàn bốn đại học 
chủ chốt Đông Á (BESETOHA) được thành lập gồm có: ĐH 
Bắc Kinh (Trung Quốc), ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), 
ĐH Tokyo (Nhật Bản) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt 
Nam). Khi đó, nếu Việt Nam chưa có ĐHQGHN thì trường 
đại học Việt Nam khó được kết nạp vào Diễn đàn này.

Tôi thấy rằng từ khi ra đời, ĐHQGHN đã xây dựng được 
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vị thế quốc tế xứng đáng. Có hai điều 
nói lên địa vị quốc tế của ĐHQGHN. Một 
là, ĐHQGHN trở thành địa chỉ đến thăm 
của nhiều nguyên thủ quốc gia như Tổng 
thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Chủ tịch nước 
Trung Quốc Giang Trạch Dân, Tổng thống 
Pháp Francois Hollande, Nhật Hoàng 
Akihito và Hoàng Hậu Mochiko, Thủ tướng 
Nhật Bản Shinzo Abe,… Điều này tự nó đã 
nói lên địa vị quốc tế của ĐHQGHN. Hai là, 
ĐHQGHN là thành viên tích cực của nhiều 
tổ chức mạng lưới quốc tế có uy tín như: 
Mạng lưới các trường đại học Đông Nam 
Á (ASEAN University Network - AUN), Hiệp 
hội các trường đại học Đông Nam Á (The 
Association of Southeast Asian Institutions 
of Higher Learning - ASAIHL), Cơ quan Đại 
học Pháp ngữ (AUF), Hiệp hội các trường 
đại học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 
(University Mobility in Asia and the Pacific 
- UMAP)…

- Để phát huy tối đa lợi thế mô hình 
đại học này, theo GS thì cần lưu ý 
những gì?

Theo kinh nghiệm tự chủ hóa đại học của 
Nhật Bản, lấy cân đối giữa việc tăng cường 
vai trò lãnh đạo cấp đại học quốc gia và việc 
phát huy tính năng động của các trường và 
các đơn vị thành viên là yếu tố quan trọng. 

Một trong những mục đích quan trọng 
của tự chủ đại học là cải tổ mạnh quản trị 
đại học và tăng cường tính lãnh đạo của 
Giám đốc đại học để đối phó trong bối 
cảnh cạnh tranh. Nhưng nếu quyền hạn 
của Giám đốc tăng lên quá mạnh và quyền 
tự chủ các trường thành viên bị hạn chế 
quá nhiều thì nhất định gặp phải phản ứng 
mạnh của các đơn vị thành viên và cuối 
cùng gây ra tình trạng Giám đốc không 
thực hiện được việc gì cả. Tôi cho rằng, 
quyết sách cấp đại học quốc gia không 
phải là tước đoạt quyền của các trường 
thành viên và tập trung quyền lực vào tay 
Giám đốc ĐH mà là tăng cường quyền hạn 
của Giám đốc, đồng thời tăng cường mối 
quan hệ trao đổi thường xuyên và hợp 
tác chặt chẽ giữa Giám đốc và các trường 
thành viên.

Việc xây dựng đại học đa 
ngành, đa lĩnh vực và tập trung 
đầu tư nhà nước là con đường 
duy nhất để xây dựng đại học 
nghiên cứu hàng đầu thế giới. 

Đại bộ phận đại học nghiên cứu 
hàng đầu thế giới là đại học đa 

ngành, đa lĩnh vực.

TIEÂU ÑIEÅM
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Để xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Giám đốc và 
các đơn vị thành viên thì tự chủ cao về mặt tài chính là 
một điều kiện không thể thiếu. Ở Nhật Bản, trước tập 
đoàn hóa thì Nhà nước quản lý chặt tài chính của các 
đại học quốc lập; trực tiếp cấp hỗ trợ từ ngân sách cho 
các trường và các viện thành viên đại học theo định mức; 
cách chi tiền cũng bị quản lý chặt, cấp đại học quốc gia 
không có quyền điều chỉnh mục đích sử dụng kinh phí. 
Sau tập đoàn hóa tình hình thay đổi hẳn. Nhà nước cấp 
kinh phí chi thường xuyên bằng cách gửi một gói kinh 
phí cho các đại học, sau đó đơn vị sẽ tự quyết mục đích 
sử dụng và cách phân chia cho các đơn vị thành viên. Cơ 
chế này bảo đảm quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa cấp 
đại học và các đơn vị thành viên. 

- ĐH Tokyo hay ĐHQGHN cần đi theo định hướng 
phát triển như thế nào để phát huy được vị trí đặc 
biệt của mình trong hệ thống giáo dục thưa GS?

Tôi cho rằng ở Việt Nam cũng như ở  Nhật Bản, các đại học 
quốc lập then chốt có sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ tương 
lai cho đất nước và thế giới chứ không chỉ chú trọng vào 
đáp ứng nguồn lực ngắn hạn của xã hội. Nếu muốn đào 
tạo nguồn nhân lực có tầm nhìn xa và rộng thì tôi cho 
rằng “giáo dục khai phóng” là yếu tố then chốt trong nền 
giáo dục đại học. Chỉ có những đại học đa ngành đa lĩnh 
vực như ĐHQGHN mới có thể làm được “giáo dục khai 

phóng”. Tôi kỳ vọng, ĐHQGHN sẽ tiên phong trong việc 
xây dựng nền “giáo dục khai phóng” và Trường ĐH Việt 
Nhật - đơn vị thành viên của ĐHQGHN sẽ đóng góp vào 
việc xúc tiến quá trình này.

ĐHQGHN SỚM VƯƠN TẦM ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU 
HÀNG ĐẦU CHÂU Á

- Là một học giả nước ngoài có mối quan hệ sâu sắc 
với nhiều nhà khoa học Việt Nam, GS có thể chia sẻ 
suy nghĩ về đội ngũ các nhà khoa học của ĐHQGHN 
cũng như mối liên hệ của họ với thế giới ? 

Ở Nhật Bản, nhà Việt Nam học thuộc “thế hệ chiến tranh 
Việt Nam” tương đối nhiều. Một điều rất may mắn cho 
các nhà Việt Nam học Nhật Bản thuộc thế hệ này như cố 
GS Sakurai và tôi là sớm có điều kiện tiếp cận được các 
giáo sư uyên bác ngành Lịch sử thuộc Trường ĐH Tổng 
hợp Hà Nội như GS Phan Huy Lê, GS Trần Quốc Vượng, 
GS Hà Văn Tấn, GS Đinh Xuân Lâm… 

Qua kinh nghiệm này, giới Việt Nam học tại Nhật Bản sớm 
có định hướng coi trọng giao lưu văn hóa với các nhà Việt 
Nam học tại Việt Nam, nhất là các học giả thuộc ĐHQGHN 
với nhận định Việt Nam là trung tâm nghiên cứu Việt Nam 
của toàn thế giới. Tôi và các bạn đồng nghiệp của tôi ở 
Nhật Bản luôn quan tâm theo dõi công trình nghiên cứu 
của các nhà khoa học thuộc ĐHQGHN như GS Phan Huy 
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Lê, GS Vũ Xuân Ninh, GS Vũ Minh Giang, GS Nguyễn Văn 
Khánh, GS Nguyễn Quang Ngọc, GS Phạm Hồng Tung, 
GS Phạm Quang Minh, GS Nguyễn Văn Kim,... Mối quan 
hệ tin cậy lẫn nhau giữa giới nghiên cứu Việt Nam tại Nhật 
Bản với các học giả thuộc ĐHQGHN đã góp phần tích cực 
vào xây dựng và triển khai Hội thảo quốc tế Việt Nam học 
và Diễn đàn BESETOHA…

- GS từng được ĐHQGHN tặng bằng Tiến sĩ danh dự 
và hiện đang là Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, 
xin GS cho biết suy nghĩ về định hướng phát triển và 
đóng góp của Trường cho tương lai của ĐHQGHN, 
cho các lĩnh vực KHXH&NV, Việt Nam học, Nhật Bản 
học, đặc biệt là tương lai phát triển quan hệ Việt 
Nam-Nhật Bản.

Ngành Khu vực học tại Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN 
không chỉ là một lĩnh vực mới mang tính chất liên ngành 
cao mà còn đóng vai trò tích cực là một sản phẩm giao 
lưu học thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản. Trường ĐH Việt 
Nhật muốn kế thừa truyền thống này và trở thành một 
trường đại học nghiên cứu mạnh về lĩnh vực khoa học liên 
ngành như khoa học bền vững và ngành kết hợp công 
nghệ cao với quản lý … 

Việc Trường ĐH Việt Nhật tồn tại với tư cách là một thành 
viên của ĐHQGHN chính là môi trường thuận lợi để cho 

lĩnh vực khoa học liên ngành phát triển, trên nền tảng các 
ngành khoa học truyền thống. Đại học đa ngành mạnh 
về các ngành khoa học cơ bản truyền thống, tạo ra môi 
trường thuận lợi cho việc phát triển một số lĩnh vực khoa 
học liên ngành. Trường ĐH Việt Nhật mới ra đời, không 
có nhiều ngăn cách giữa những ngành học thuật truyền 
thống, nên dễ triển khai những lĩnh vực liên ngành mới. 

- Lời chúc của GS Furuta đến ĐHQGHN nhân dịp 
kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – 
Nhật Bản?

Năm nay, Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 45 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao cũng vào đúng dịp kỷ niệm 25 năm 
Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN. Nhân dịp 
này, tôi kính chúc toàn thể các nhà quản lý, nhà khoa học, 
học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
của ĐHQGHN thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành 
đạt. Tôi kính chúc và tin rằng ĐHQGHN sớm vươn tầm đại 
học nghiên cứu hàng đầu châu Á.   

- Xin trân trọng cảm ơn GS!
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