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SỐ  LƯỢNG BÀI BÁO ISI/SCOPUS ĐHQGHN NĂM 2021 
(Cập nhật đến 9/2021)

Ngày 11/10/2021, Giám đốc 
ĐHQGHN Lê Quân đã ký ban hành 

các quyết định kiện toàn nhân sự của Quỹ 
phát triển Khoa học Công nghệ.

Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ 
(KHCN) - Đại học Quốc gia Hà Nội 
được thành lập theo quyết định số 3042/
QĐ-KHCN ngày 23 tháng 6 năm 2008 
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN). Quỹ KHCN là đơn vị trực 
thuộc ĐHQGHN, là tổ chức có tư cách 
pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, 
kể cả ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và 
các ngân hàng thương mại theo quy định 
của pháp luật.

Quỹ KHCN là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt 
động theo luật pháp của nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo các 
quy định của ĐHQGHN. Hoạt động của 
Quỹ KHCN nhằm tài trợ, hỗ trợ, thúc đẩy 
phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng 
khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực 
khoa học công nghệ và nâng cao vị thế 
của ĐHQGHN, góp phần vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội đồng quản lý Quỹ
•  GS.TS. Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN 
- Chủ tịch Hội đồng

•  PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc 
ĐHQGHN - Phó Chủ tịch Hội đồng

•  PGS.TS. Vũ Văn Tích, Trưởng Ban 
Khoa học Công nghệ - Uỷ viên

•  PGS.TS. Phạm Xuân Hoan, Trưởng 
Ban Kế hoạch Tài chính - Uỷ viên

•  PGS.TS. Nguyễn Hiệu, Trưởng Ban Tổ 
chức Cán bộ - Uỷ viên

•  GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo - Uỷ viên

•  ThS. Bùi Lê Vũ, Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN  - Uỷ viên

Cơ quan điều hành Quỹ
• Giám đốc điều hành Quỹ: PGS.TS. Phạm Bảo Sơn

• Phó Giám đốc điều hành Quỹ: PGS.TS. Vũ Văn Tích

Kiện toàn nhân sự Quỹ phát triển 
Khoa học Công nghệ nhiệm kỳ 

2021-2026
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Ngày 13/10/2021, Bộ KH&CN 
và ĐHQGHN tổ chức Hội nghị góp 
ý dự thảo Chiến lược phát triển 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo (KH,CN&ĐMST) giai 
đoạn 2021-2030. Hội nghị được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế 

Duy, Phó Giám đốc ĐHQGHN 
Phạm Bảo Sơn; nguyên Thứ 
trưởng Bộ KH&CN: Lê Đình 
Tiến, Trần Việt Thanh cùng đại 
diện các vụ, cục, viện của Bộ 
KH&CN; các ban chức năng, 
trường đại học thành viên, đơn vị 
trực thuộc và hơn 200 nhà khoa 
học của ĐHQGHN.

Trường đại học và viện nghiên cứu 
là các chủ thể nghiên cứu mạnh
Qua gần 10 năm thực hiện, Chiến 
lược phát triển KH&CN giai đoạn 
2011 - 2020 đã đạt những thành 
tựu quan trọng trong đóng góp cho 
tăng trưởng và sức cạnh tranh của 

nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh, góp phần phòng chống 
thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng 
phó biến đổi khí hậu và phát triển 
bền vững; tiềm lực KH&CN quốc 
gia được tăng cường. Đặc biệt, 
qua thực tế đã khẳng định một 
số định hướng chiến lược phát 
triển KH&CN phù hợp với Việt 
Nam như: KH&CN phải đóng 
vai trò chủ đạo, là lực lượng sản 
xuất trực tiếp, là động lực chính 
của tăng trưởng kinh tế; phát triển 
mạnh mẽ KH&CN để tạo bứt phá 
về năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh để phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền 
vững; gắn kết chặt chẽ khoa học 
xã hội và nhân văn với khoa học 

Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021-2030: 

Đưa nền KH&CN Việt Nam 
phát triển lên một tầm vóc mới
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tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công 
nghệ; đổi mới cơ bản, toàn diện và 
đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý và 
cơ chế hoạt động KH&CN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Bùi Thế Duy cho biết, ĐHQGHN 
là một trong những đầu tàu về 
KH,CN&ĐMST của đất nước. Bởi 
vậy, việc phối hợp tổ chức Hội nghị 
nhằm lắng nghe các ý kiến đóng 
góp đầy tâm huyết từ đội ngũ nhà 
khoa học đông đảo, trong đó có 
nhiều nhà khoa học đầu ngành, đầu 
đàn của ĐHQGHN.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhấn 
mạnh, Chiến lược phát triển 
KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021-
2030 kế thừa có chọn lọc quan 
điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm 
vụ, giải pháp của Chiến lược phát 
triển KH&CN giai đoạn 2011 - 
2020 và bổ sung những nội dung 
mới cho phù hợp với tình hình hiện 
nay cũng như yêu cầu phát triển đất 
nước trong bối cảnh mới, nhằm đưa 
nền KH&CN Việt Nam phát triển 
lên một tầm vóc mới, là đột phá 
chiến lược để phát triển đất nước.

Một trong những quan điểm 
của Chiến lược phát triển 
KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021-
2030 đó là phát triển đồng bộ, 
liên ngành, có trọng tâm, trọng 
điểm khoa học xã hội và nhân văn, 
khoa học tự nhiên, khoa học nông 
nghiệp, khoa học y dược, khoa học 
kỹ thuật và công nghệ; hình thành 
và phát triển hệ thống đổi mới sáng 
tạo quốc gia, vùng, địa phương 
trong đó doanh nghiệp đóng vai 
trò là trung tâm, trường đại học 
và viện nghiên cứu là các chủ thể 
nghiên cứu mạnh, Nhà nước thực 
hiện vai trò định hướng, điều phối, 
kiến tạo môi trường thể chế, chính 
sách thuận lợi cho hoạt động hiệu 
quả của toàn hệ thống.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, 
có 3 xu thế tác động mạnh đến 
KH&CN, giáo dục đào tạo của 
Việt Nam đó là: toàn cầu hóa và 
hội nhập sâu rộng; cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 và chuyển 
đổi số; các vấn đề về an ninh phi 
truyền thống.

“Các xu thế đó tạo nhiều cơ hội 
nhưng cũng mang đến nhiều thách 
thức cho sự phát triển KH&CN, 
ĐMST của Việt Nam. Bối cảnh 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4, đại dịch COVID-19 đang 
làm thay đổi lớn đến thế giới, trong 
đó có vai trò của KH,CN&ĐMST. 
Giai đoạn 10 năm tới sẽ định 
hình thêm những cơ chế, luật lệ 
quốc tế, đặc biệt là liên quan đến 
KH,CN&ĐMST, kinh tế số để phù 
hợp với bối cảnh mới”, Thứ trưởng 
Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Chiến lược phát triển 
KH,CN&ĐMST giai đoạn 2021-
2030 nhằm cụ thể hóa chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước 
về phát triển KH,CN&ĐMST. 
Chiến lược giai đoạn mới nhằm 

tận dụng thời cơ, vượt qua thách 
thức trong bối cảnh mới. Theo 
đó, trong giai đoạn 10 năm tới, 
trên thế giới xuất hiện các xu thế 
mới như: nhiều công nghệ mới 
được phát triển mạnh mẽ và ứng 
dụng rộng rãi; tăng cường gắn kết 
KH,CN&ĐMST với phát triển 
kinh tế - xã hội và môi trường; 
đổi mới quản lý KH,CN&ĐMST 
sẽ được tiếp tục đẩy mạnh; phân 
hóa mạnh mẽ trong phát triển 
KH,CN&ĐMST giữa các nước 
trên thế giới; sự dịch chuyển của 
chuỗi sản xuất cung ứng trên thế 
giới; cạnh tranh chiến lược, chiến 
tranh thương mại, tranh giành các 
nguồn tài nguyên, thị trường, công 
nghệ, nhân lực chất lượng cao giữa 
các nước sẽ ngày càng quyết liệt;…

Có thể thấy, các xu thế 
KH,CN&ĐMST trên thế giới đang 
tác động sâu sắc, toàn diện đến 
quá trình phục hồi, phát triển bền 
vững, là nhân tố quyết định đến vai 
trò, vị thế của các quốc gia trong 
cục diện quốc tế đang định hình. 
Ở trong nước, Đảng và Nhà nước 

TIN TỨC HEADLINE

Đưa nền KH&CN Việt Nam 
phát triển lên một tầm vóc mới
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chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng kinh tế dựa 
trên KH,CN&ĐMST, tích cực tiếp 
cận Cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4, kinh tế tri thức và kinh 
tế số, nhấn mạnh vai trò đột phá 
chiến lược của KH,CN&ĐMST,… 
Đây là những xu hướng mở ra thời 
cơ cho KH,CN&ĐMST Việt Nam 
phát triển vượt bậc, rút ngắn khoảng 
cách tụt hậu so với thế giới và khu 
vực. Đồng thời cũng đặt ra những 
thách thức lớn đòi hỏi phải tập trung 
giải quyết ở tầm chiến lược.

Xây dựng và thực thi Chiến lược 
phát triển KH,CN&ĐMST giai 
đoạn 2021- 2030 cho phép chủ 
động tận dụng những thời cơ và 
ứng phó có hiệu quả với các thách 
thức sẽ phải đối mặt, góp phần thực 
hiện có hiệu quả mục tiêu đến 2030 
Việt Nam trở thành nước đang phát 
triển có công nghiệp hiện đại, thu 
nhập trung bình cao.

“Cộng hưởng” với chiến lược phát 
triển KH,CN & ĐMST quốc gia
Chiến lược phát triển 

KH,CN&ĐMST giai đoạn 
2021-2030 là cơ sở để xây 
dựng các chính sách cụ thể về 
KH,CN&ĐMST, đồng thời là căn 
cứ để xác định định hướng phát 
triển KH,CN&ĐMST của các 
ngành, lĩnh vực, địa phương. Quan 
điểm, mục tiêu, định hướng và 
giải pháp của Chiến lược là những 
căn cứ quan trọng đảm bảo cho 
các nội dung trong quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình hành động,… 
vừa mang tính cụ thể, hành động, 
vừa mang tính tổng thể, dài hạn và 
đảm bảo sự phối hợp hài hoà giữa 
các cơ chế, chính sách với nhau. 
Chiến lược có ý nghĩa tạo sự thống 
nhất chung giữa các cơ chế, chính 
sách KH,CN&ĐMST cụ thể; tăng 
cường phối hợp về định hướng 
phát triển KH,CN&ĐMST giữa 
các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám 
đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn 
cho rằng, Hội nghị là dịp để các 
nhà khoa học của ĐHQGHN 
tham gia đóng góp trí tuệ xây 
dựng Chiến lược, đồng thời nắm 

rõ các chủ trương, chiến lược phát 
triển KH&CN của đất nước, từ đó 
“định vị” và phát triển lĩnh vực 
nghiên cứu của mình trong dòng 
chảy KH&CN chung của cả nước.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm 
Bảo Sơn cho biết, chiến lược 
phát triển KH,CN&ĐMST của 
ĐHQGHN gắn chặt và “cộng 
hưởng” với chiến lược phát triển 
KH,CN&ĐMST quốc gia. Trong 
thời gian qua, ĐHQGHN kiến tạo 
và triển khai thí điểm các cơ chế, 
chính sách để thúc đẩy nghiên 
cứu cơ bản và nghiên cứu ứng 
dụng cũng như tăng cường hợp 
tác với doanh nghiệp trong hoạt 
động ĐMST, chuyển giao tri thức. 
Đặc biệt, các hoạt động đào tạo ở 
ĐHQGHN gắn kết chặt với nghiên 
cứu khoa học; tạo cơ thế khuyến 
khích và thúc đẩy nghiên cứu khoa 
học và ĐMST trong đội ngũ cán 
bộ giảng dạy.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học của 
ĐHQGHN đã tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến xây dựng Chiến 
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lược. Các nhà khoa học bày tỏ sự đồng tình 
và đánh giá cao Dự thảo, từ phương pháp 
xây dựng chiến lược hiện đại đến cách thức 
tiếp cận cập nhật.

Đặc biệt, các nhà khoa học cho rằng, Dự 
thảo Chiến lược coi doanh nghiệp là trung 
tâm hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia đã 
thể hiện sự dịch chuyển triết lý trong quản 
lý KH&CN từ khoa học “đẩy”, công nghệ 
“kéo” đến thị trường “kéo” và nhu cầu 
“kéo”. Đây không chỉ là sự thay đổi thuần 
tuý về mặt kĩ thuật.

Theo các nhà khoa học, một trong những 
kết quả nổi bật của giai đoạn 2011-2020 
đó là sự dịch chuyển nhận thức của toàn 
xã hội về vai trò của KH,CN&ĐMST. 
Bên cạnh đó, Dự thảo cần nhấn mạnh vào 
việc phát triển và thu hút các nguồn lực 
KH,CN&ĐMST, đặc biệt là nguồn nhân 
lực khoa học trình độ cao. Hơn nữa, trong 
hệ thống KH,CN&ĐMST của Việt Nam 
cần đặc biệt chú trọng phát triển và tăng tính 
gắn kết trong nghiên cứu liên ngành, xuyên 
ngành, liên lĩnh vực và tăng cường hợp tác 
nghiên cứu để giải quyết những vấn đề phát 
triển kinh tế - xã hội lớn của thời đại. Cùng 
với đó, cần chọn những lĩnh vực đầu tư 
trọng điểm là lợi thế của Việt Nam và mang 
lại giá trị cao cho xã hội như: giao thông vận 
tải, nông nghiệp thông minh, thích ứng với 
biến đổi khí hậu,... Kiến tạo văn hoá khoa 
học trong cộng đồng, cũng như đẩy mạnh 
truyền thông KH&CN một cách toàn diện 
và hiệu quả cũng là những vấn đề được các 
nhà khoa học cho rằng cần được quan tâm 
trong Chiến lược giai đoạn tới.

Thay mặt ban soạn thảo, Thứ trưởng Bùi 
Thế Duy gửi lời cảm ơn các nhà khoa học 
của ĐHQGHN đã tích cực đóng góp ý kiến 
hoàn thiện Chiến lược. Ban soạn thảo sẽ tiếp 
thu và chắt lọc các ý kiến hoàn thiện Dự thảo, 
để Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST 
giai đoạn 2021- 2030 thể hiện được ý chí, 
nguyện vọng và khát vọng của các nhà khoa 
học trong việc đưa KH&CN Việt Nam trở 
thành động lực quan trọng phát triển kinh 
tế - xã hội.

TIN TỨC HEADLINE
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THE World University Rankings by Subject 2022: 
Lĩnh vực Khoa học Xã hội của ĐHQGHN lần đầu được xếp hạng thế giới

Sáng ngày 14/10/2021, THE công bố thêm 
4 lĩnh vực trong kết quả xếp hạng theo lĩnh 

vực - World University Rankings by Subject 
năm 2022: Business & Economics (Kinh doanh 
& kinh tế), Education (Giáo dục), Law (Luật), 
Social Sciences (Khoa học Xã hội). Theo đó, 
lĩnh vực Social Sciences (Khoa học Xã hội) của 
ĐHQGHN lần đầu được xếp hạng 501 – 600 
thế giới.

THE World University Rankings by Subject là 
bảng xếp hạng các trường đại học theo ngành, 
nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực. Kết 
quả của bảng xếp hạng này được đánh giá 
dựa 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích 
dẫn (Citation), Thu nhập từ chuyển giao công 
nghệ (Industry Income), Triển vọng quốc tế 
(International Outlook), Nghiên cứu (Research) 
và Giảng dạy (Teaching). THE đã sử dụng các 
nguồn dữ liệu từ khảo sát (do THE thực hiện), 
cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc NXB Elsevier) và 
dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp để 
thực hiện xếp hạng, nhưng trọng số được điều 
chỉnh lại để phù hợp với từng lĩnh vực.

Bảng xếp hạng lĩnh vực Khoa học Xã hội 
được tổng hợp từ nhiều chuyên ngành nhỏ 
như: truyền thông và nghiên cứu truyền thông, 
nghiên cứu chính trị và nghiên cứu quốc tế (bao 
gồm cả nghiên cứu phát triển), xã hội học và địa 
lý. So với kỳ xếp hạng THE World University 

Rankings by Subject 2021, Bảng xếp hạng lĩnh vực 
Khoa học Xã hội có 870 (tăng 79 so với kỳ xếp hạng 
năm 2020) cơ sở giáo dục được xếp hạng. Trong đó, Việt 
Nam có 3 cơ sở giáo dục lần đầu được xếp hạng trong 
lĩnh vực này: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐHQGHN và 
ĐHQG Tp. HCM.

Như vậy, Times Higher Education công bố kết quả xếp 
hạng của 10/11 lĩnh vực, trong đó ĐHQGHN có 4 lĩnh 
vực được xếp hạng:

- Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) thứ hạng 601 – 
800 thế giới;

- Kỹ thuật (Engineering) thứ hạng 601 – 800 thế giới;

- Khoa học máy tính (Computer Sciences) thứ hạng 601 
– 800 thế giới.
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Trước bối cảnh giãn cách xã hội do diễn 
biến phức tạp của tình hình dịch bệnh 

COVID-19, tháng 9/2021, CLB Nhà Khoa 
học ĐHQGHN (VSL) tiếp tục đẩy mạnh 
các hoạt động, sự kiện theo hình thức trực 
tuyến.

Ngày 23/9/2021, VSL đã phối hợp với Hội 
đồng Anh Việt Nam tổ chức VSL-Workshop 
No.3 với chủ đề "Cơ hội đề xuất nghiên cứu 
với Hội đồng Anh" với sự tham gia chia sẻ 
của bà Hoàng Vân Anh - Giám đốc Chương 
trình Giáo dục và Xã hội - Hội đồng Anh 
Việt Nam, diễn giả chính và TS. Vũ Thị 
Thanh Nhã - Trưởng Khoa Tiếng Anh, 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, điều 
phối phần thảo luận. Sau workshop, PGS.
TS. Trần Thị Thanh Tú - Trưởng ban Điều 
hành VSL cho biết: VSL luôn sẵn sàng hỗ 
trợ các nhà khoa học kết nối, tạo dựng các 
nhóm nghiên cứu liên ngành, chia sẻ kinh 
nghiệm về viết Đề xuất nghiên cứu theo 
các chương trình của Hội đồng Anh như: 
Vai trò nữ lãnh đạo trong giáo dục Đại học, 
Phát triển các mạng lưới nghiên cứu giữa 
nhà khoa học Anh và Việt Nam, Phát triển 
các bộ công cụ đo lường sáng tạo và số hóa 
trong các cơ sở giáo dục đại học theo tiêu 
chuẩn Anh,…

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tổ chức 
các buổi Talk/Workshop hàng tháng, VSL 
sẽ triển khai thêm chương trình Trại sáng 
tác - VSL Writing Camp nhằm tạo ra một 
không gian sáng tác khoa học chuyên 
nghiệp, chuyên tâm cho các nhà khoa 
học của ĐHQGHN. Các chủ đề của VSL 
Writing Camp gắn với các sản phẩm đầu ra 
nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu khoa 
học và công bố quốc tế của các nhà khoa 
học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ. VSL 
Writing Camp số 1 dự kiến sẽ tổ chức vào 
trung tuần tháng 10, tại Hòa Lạc, với chủ đề 

“ Nâng cao kĩ năng viết đề xuất dư án nghiên cứu quốc 
tế”. Các NKH tham gia VSL Writing Camp sẽ có cơ 
hôi học hỏi, chia sẻ và thực hành tham gia viết đề xuất 
cho các nghiên cứu của Hội đồng Anh.

Trước đó, VSL đã tích cực phối hợp với các đơn vị để 
tổ chức các Hội thảo và Tọa đàm khoa học như: Hội 
thảo “Chuyển đổi số và giáo dục đại học: Khi thách 
thức là cơ hội” tổ chức ngày 10/9/2021 do Viện Quốc 
tế Pháp ngữ (VNU-IFI) chủ trì; phối hợp với Câu lạc 
bộ Nhà khoa học trẻ Khoa Quốc tế tổ chức tọa đàm 
VISL - TALK No.2 với chủ đề “Phân tách bất bình 
đẳng theo nguồn thu nhập” và  VISL - TALK No.3 với 
chủ đề “So sánh điểm số của học sinh Việt Nam trong 
kỳ thi PISA so với các nước trên thế giới”.

Bên cạnh đó, VSL chú trọng truyền thông, chia sẻ thông 
tin khoa học trên các kênh truyền thông của VSL quản 
lý, kết nối các nhà khoa học tham dự các sự kiện trong 
và ngoài ĐHQGHN tổ chức như: Hội thảo: “Chuyển 
đổi số trong giáo dục và đào tạo” của Khoa Quốc tế, 
Seminar “Sản xuất theo phong cách Monozukuri - Nhật 
Bản trong thế kỷ 21” của Trường ĐH Việt Nhật,…

Điểm tin hoạt động VSLVS
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