ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC
Trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 11, Trung Quốc khởi động thực
hiện quy hoạch phát triển khoa học - kỹ thuật trung và dài hạn, công cuộc xây
dựng hệ thống sáng tạo quốc gia sẽ bước vào giai đoạn mới. Tăng cường khả
năng tự chủ sáng tạo là trọng điểm chiến lược của mục tiêu thực hiện phát triển
quy hoạch Quy hoạch 5 năm lần thứ 11 và lâu dài nữa. Thời kỳ Quy hoạch 5
năm lần thứ 11, các trường đại học, cao đẳng cần kiên trì phương châm chỉ đạo
“tự chủ sáng tạo, trọng điểm vượt trội, giữ vững phát triển, đón trước tương lai”,
nỗ lực tăng cường xây dựng khả năng tự chủ sáng tạo khoa học - kỹ thuật, nâng
cao năng lực sáng tạo tri thức, khả năng nghiên cứu kỹ thuật cao và khả năng
chuyển hóa thành quả khoa học, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân tài sáng tạo
khoa học - kỹ thuật hàng đầu trong nước, cho ra đời hàng loạt thành quả sáng
tạo tri thức và sáng tạo khoa học - kỹ thuật quan trọng, xây dựng các cơ sở sáng
tạo khoa học hàng đầu trong nước, thực hiện sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong
nhà trường tương ứng với yêu cầu xây dựng hiện đại hóa địa phương, nâng cao
khả năng cống hiến của khoa học - kỹ thuật trong nhà trường đối với sự phát
triển kinh tế - xã hội, cung cấp đội ngũ nhân tài và chủ lực khoa học - kỹ thuật
cho sự nghiệp xây dựng đất nước sáng tạo.
1. Tăng cường xây dựng cơ sở sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình độ
cao trong trường
Cơ sở sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình độ cao là kênh quan trọng của tự
chủ sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong trường. Cần căn cứ vào yêu cầu của hệ
thống sáng tạo của địa phương và quốc gia, xây dựng các cơ sở sáng tạo tri thức
theo mục tiêu chủ yếu nghiên cứu khoa học mang tính sáng tạo và chiến lược
nghiên cứu kỹ thuật cao, xây dựng các cơ sở sáng tạo kỹ thuật theo ngành nghề,
khai thác sản phẩm và chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các cơ sở công cộng theo
mục tiêu phục vụ cho công cộng và cùng chia sẻ tài nguyên khoa học - kỹ thuật,
tạo nên hệ thống cơ sở sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các trường với chủ thể
là ba loại cơ sở: cơ sở sáng tạo tri thức, cơ sở sáng tạo kỹ thuật và cơ sở phục
vụ. Nhiệm vụ chủ yếu của việc xây dựng cơ sở sáng tạo tri thức là ưu việt hóa
cơ cấu các môn học, mỏ rộng quy mô xây dựng môn học trọng điểm, bảo đảm
các môn học trọng điểm của tỉnh có mặt trong tất cả các ngành và khoa viện, tập
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trung vào các môn cần thiết cho việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Giang Tô.
Bên cạnh việc cố gắng xây dựng mối các môn trọng điểm trong thời kỳ Quy
hoạch 5 năm lần thứ 11, cần chú ý bồi dưỡng và xây dựng các phòng thí nghiệm
trọng điểm cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiệm vụ chủ yếu của việc xây dựng cơ sở
sáng tạo kỹ thuật là xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học
cấp tỉnh, cấp quốc gia, các khu khoa học - kỹ thuật nhà trường cấp tỉnh và quốc
gia, đưa những cơ sở này thành điểm kết hợp giữa sáng tạo với lập nghiệp, tri
thức với kinh tế, đồng thời thành nơi quan trọng sáng tạo tri thức, ươm mầm kỹ
thuật, khai thác sản phẩm, tạo nên ngành sản xuất. Nhiệm vụ chủ yếu của việc
xây dựng cơ sở phục vụ là để hiện đại hóa, thông tin hóa giáo dục và công tác
nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở phục vụ mạng trình độ cao, số hóa tài
nguyên thông tin nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở thí nghiệm công cộng,
cơ sở chia sẻ thiết bị khoa học cỡ lớn, cơ sở chuyển hóa thành quả khoa học - kỹ
thuật. Trên cơ sở đó, từng bước chỉnh đốn lại tài nguyên khoa học - kỹ thuật, lập
nên cơ chế cùng chia sẻ tài nguyên khoa học - kỹ thuật trong trường, đẩy mạnh
việc kết hợp mật thiết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động giảng
dạy.
2. Tập trung xây dựng các cơ sở kết hợp giữa sản xuất, học tập và
nghiên cứu
Hợp tác giữa sản xuất, học tập, nghiên cứu là mối liên kết giữa trường đại
học, cao đẳng, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu cùng nghiên cứu khoa học,
khai thác sản phẩm và đào tạo nhân tài, là biện pháp quan trọng để thúc đẩy giáo
dục, kinh tế và khoa học - kỹ thuật kết hợp với nhau chặt chẽ. Hợp tác triển khai
sản xuất, học tập và nghiên cứu của các trường với doanh nghiệp và cơ quan
nghiên cứu mở ra một không gian lớn đầy tiềm năng. Các doanh nghiệp tham
gia vào dự án do trường đảm nhận có thể trở thành nhà ứng dụng đầu tiên các
thành quả khoa học, thúc đẩy việc chuyển hóa các thành quả đó. Những ý tưởng
sáng tạo và dự án khai thác kỹ thuật của doanh nghiệp nếu có các trường và cơ
quan nghiên cứu hỗ trợ về kỹ thuật, sẽ rút ngắn được thời gian nghiên cứu, nâng
cao năng suất. Các trường muốn xây dựng thị trường, cần tăng cường hợp tác
với doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu thông qua các hình thức như liên kết,
cùng xây dựng, cùng hợp tác vốn, lập nên cơ chế hợp tác “phân công giữa sản
xuất và nghiên cứu, phát huy ưu thế của nhau, cùng chia sẻ lợi ích, cùng chịu
mạo hiểm”, tạo ra điểm mới và đặc sắc trong sáng tạo khoa học - kỹ thuật. Các
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trường có thể xây dựng bộ phận phát triển nghiên cứu ở các doanh nghiệp,
doanh nghiệp cũng có thể xây dựng bộ phận phát triển nghiên cứu ở các trường.
cần phát huy hết năng lực sáng tạo khoa học - kỹ thuật của các trường, khuyến
khích các trường kết hợp có hiệu quả giữa kỹ thuật và vốn, giữa kết quả nghiên
cứu và thị trường, giữa tính sáng tạo của chuyên gia với tính tích cực của nhà
doanh nghiệp, cần định hướng và khuyến khích các trường xây dựng hợp tác về
khoa học - kỹ thuật lâu dài, ổn định, toàn diện với các ngành và doanh nghiệp,
tạo nên liên minh chiến lược giữa sản xuất, học tập và nghiên cứu. cần ủng hộ
các trường và doanh nghiệp hợp tác xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm
nghiên cứu công trình (khoa học), các trường và cơ quan nghiên cứu cùng xây
dựng cơ sở nghiên cứu khoa học, cùng phối hợp đảm nhận các dự án khoa học kỹ thuật và đào tạo nghiên cứu sinh. Để nâng cao khả năng sáng tạo và chủ động
khai thác, khuyến khích các trường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu quốc tế,
trường quốc tế và công ty đa quốc gia, cùng xây dựng cơ quan phát triển nghiên
cứu, cùng tổ chức các dự án nghiên cứu kỹ thuật.
3. Tích cực khai thác các sản phẩm kỹ thuật cao cổ bằng phát minh
sáng chế
Bên cạnh việc nỗ lực triển khai sáng tạo theo các lĩnh vực, phương hướng
và nhiệm vụ trọng điểm của địa phương và quốc gia, để đáp ứng với yêu cầu của
các ngành trong xã hội, các doanh nghiệp và thị trường, trong quá trình thích
ứng với yêu cầu đa dạng hóa của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, các
trường đại học, cao đẳng nên tích cực tăng cường sáng tạo kỹ thuật, phát triển cơ
sở, nỗ lực xây dựng chiến lược phát triển khoa học - kỹ thuật. Các trường có
trọng điểm xây dựng “công trình 985” và “công trình 211”, cùng các trường
được phép đào tạo tiến sĩ, cần lựa chọn mục tiêu có hạn, tập hợp lực lượng ưu
tú, nắm rõ yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội quốc dân, tích cực chiếm lĩnh
đỉnh cao trong nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, cung cấp lực lượng nòng cốt cho
công cuộc tự chủ sáng tạo trên các lĩnh vực, đột phá trong kỹ thuật quan trọng
và phát triển kỹ thuật sản xuất. Các trường có nhiệm vụ chính là giảng dạy cần
làm nổi bật trọng điểm, tăng cường khai thác ứng dụng nghiên cứu và kỹ
thuật,cần chọn các đề tài nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu cải tạo, nâng cấp kỹ
thuật sản xuất của địa phương và quốc gia. Các trường cao đẳng cần tích cực kết
hợp với doanh nghiệp, lấy thị trường làm định hướng, tăng cường phục vụ khoa
học - kỹ thuật, đẩy nhanh đào tạo nhân tài có tay nghề cao. Nếu muốn lấy
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phương hướng chủ đạo là cải tạo, nâng cấp ngành chính, ngành mới, ngành kỹ
thuật cao, ngành dịch vụ hiện đại và ngành truyền thống, cần tích cực triển khai
nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật nòng cốt và kỹ thuật cao trong các ngành,
tạo nên lớp kỹ thuật quan trọng, kỹ thuật nòng cốt, kỹ thuật kết hợp và sản phẩm
trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến công cuộc xây dựng kinh tế, thực hiện kỹ thuật
trình độ cao vượt qua các lĩnh vực giới hạn, cho ra những thành quả kỹ thuật
cao, có triển vọng và các sản phẩm kỹ thuật cao có bằng phát minh sáng chế.
Kiên trì kết hợp giữa mục tiêu gần và mục tiêu lâu dài, kết hợp giữa sáng tạo tri
thức và sáng tạo kỹ thuật, tăng cường nghiên cứu khoa học với mục tiêu chính là
ứng dựng nghiên cứu, tạo động lực cho việc khai thác kỹ thuật và ứng dụng
nghiên cứu, nâng cao khả năng sáng tạo.
4. Tích cực áp dụng thành quả khoa học - kỹ thuật trọng điểm vào hiện
thực sản xuất
Các trường đại học, cao đẳng có nguồn sáng tạo khoa học - kỹ thuật phong
phú, ẩn chứa nhiều tiềm năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật, nhưng tỷ lệ chuyển
hóa các thành quả nghiên cứu lại không cao, đại bộ phận các thành quả nghiên
cứu có triển vọng đưa vào sản xuất bị bỏ quên, “bị xếp vào nơi không ai biết”.
Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là: thứ nhất, các trường chưa liên kết
chặt chẽ với doanh nghiệp, công tác nghiên cứu chưa tương ứng với thông tin thị
trường; thứ hai, trình độ tổ chức chuyển hóa các thành quả kỹ thuật chưa cao, cơ
chế chưa linh hoạt, các chính sách khuyến khích chưa đủ. Trong quá trình thúc
đẩy sáng tạo khoa học - kỹ thuật, cần nghiêm túc nghiên cứu và giải được bài
toán chuyển hóa thành quả nghiên cứu. Việc kết hợp giữa giảng dạy và nghiên
cứu vừa là biện pháp tất yếu để nâng cao trình độ giảng dạy trong trường, vừa là
con đường để nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất. Cái nôi kỹ thuật cao thung
lũng Silicon nổi tiếng ỏ Mỹ chính là nhờ vào hai trường đại học Stanford và Đại
học Berkeley theo mô hình nghiên cứu, đi theo con đường “trình độ cao + độ lan
tỏa lớn”, tạo nên cột trụ đôi bên cùng thúc đẩy nhau, hỗ trợ lẫn nhau giữa các
trường đại học và các ngành nghề sản xuất. Cần nghiên cứu học tập kinh nghiệm
kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu của các nước phát triển, đặc biệt là hình
thức và cơ chế hiệu quả của chuyển hóa thành quả khoa học - kỹ thuật trong các
trường, tạo nên cơ chế sáng tạo có hiệu quả trong các ngành, mở ra con đường
nhanh chóng chuyển hóa các thành quả nghiên cứu. Các trường có tỷ lệ chuyển
hóa thành quả khoa học - kỹ thuật chưa cao, cần lựa chọn các sản phẩm kỹ thuật
4

mới có hàm lượng kỹ thuật cao, có khả năng chiếm lĩnh thị trường, chú tâm
nghiên cứu các điều kiện, con đường và hình thức chuyển hóa thành quả, để thúc
đẩy các thành quả nghiên cứu được nhanh chóng áp dụng vào thực tế sản xuất.
5. Bồi dưỡng đào tạo nhân tài sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình độ cao
Nhân tài là nhân tố mang tính quyết định của công cuộc sáng tạo khoa học
- kỹ thuật. Xây dựng đội ngũ nhân tài có tinh thần sáng tạo, tạo ra môi trường tốt
cho nhân tài, phát huy hết tài năng là bảo đảm cơ bản cho việc nâng cao khả
năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các trường đại học, cao đẳng. Cần ghi
nhớ quan niệm tài nguyên nhân tài là tài nguyên hàng đầu, thực hiện chiến lược
phát triển nhân tài, tăng đầu tư vốn cho nhân lực, tăng cường xây dựng tài
nguyên nhân lực, nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng đội ngũ nhân tài
sáng tạo. Đào tạo nhân tài, sáng tạo khoa học - kỹ thuật là hai nhiệm vụ quan
trọng của các trường. Các trường cần tích cực đẩy mạnh kết hợp giữa sáng tạo
khoa học - kỹ thuật và đào tạo nhân tài, coi sáng tạo khoa học - kỹ thuật là con
đường cơ bản để nâng cao khả năng sáng tạo của giảng viên và là khâu quan
trọng để nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài, kiên trì phát hiện nhân tài trong
thực tiễn sáng tạo khoa học, đào tạo nhân tài ngay trong hoạt động sáng tạo khoa
học, hội tụ nhân tài trong sự nghiệp sáng tạo khoa học. cần dựa vào các môn học
trọng điểm, các dự án nghiên cứu khoa học lớn và cơ sở sáng tạo để thực hiện kế
hoạch xây dựng đội ngũ sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các trường, tạo nên
đội ngũ sáng tạo khoa học - kỹ thuật đầy nhiệt huyết. Muốn cải cách và hoàn
thiện hình thức tổ chức nghiên cứu khoa học hiện nay ở các trường, cần lấy
nòng cốt là môn học, dự án, kỹ thuật và sản phẩm, tích cực tìm hiểu hình thức
tập hợp nhân tài sáng tạo khoa học - kỹ thuật được tạo nên từ nhiều ngành học,
phải tăng cường tập hợp các nhân viên ỏ các môn học có bối cảnh khác nhau,
không cùng tầng cấp, không cùng chuyên ngành, tạo nên đội ngũ sáng tạo trình
độ cao đa môn học, đa trường, đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo và hình thành
những người dẫn đầu và đội ngũ nhân tài cấp cao có ảnh hưởng lớn trong và
ngoài nước. Cần nắm bắt thời cơ khi các du học sinh đi học từ nước ngoài về, áp
dụng mọi biện pháp để thu hút nhân tài sáng tạo trình độ cao, bổ sung cho đội
ngũ nghiên cứu khoa học ở trường. Tăng cường xây dựng đội ngũ quản lý khoa
học - kỹ thuật có tố chất, chuyên môn hóa ở các trường, tăng cường đào tạo,
nâng cao tố chất tư duy, ý thức phục vụ và trình độ quản lý cho nhân viên quản
lý khoa học. Tập trung xây dựng đội ngũ phục vụ và trung gian khoa học - kỹ
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thuật có tố chất, có nghiệp vụ, năng lực tốt, cung cấp trụ cột nhân tài cộ năng lực
cho sự phát triển khoa học - kỹ thuật trong trường trên các lĩnh vực đầu tư vốn,
giao dịch quyền sản xuất, đại lý phát minh sáng chế, chuyển giao kỹ thuật,
chuyển hóa thành quả, tư vấn luật, công bố thông tin, đào tạo nguồn nhân tài,
hợp tác giữa trường và doanh nghiệp, sản xuất kỹ thuật. Nên coi sinh viên là lực
lượng mới, quan trọng trong sáng tạo khoa học - kỹ thuật, tăng cường kết hợp
giữa giảng dạy và hoạt động khoa học - kỹ thuật, lấy trọng điểm để đào tạo sinh
viên là bồi dưỡng tinh thần sáng tạo, nâng cao khả năng sáng tạo, tăng cường
bản lĩnh lập nghiệp, đào tạo sinh viên thời đại mới thành những nhân tài kỹ thuật
và nhà doanh nghiệp kỹ thuật đam mê sáng tạo, khát khao lập nghiệp. Tích cực
thúc đẩy công tác khoa học - kỹ thuật “mở cửa” với sinh viên, nên khuyến khích
thu hút sinh viên tham gia các dự án phù hợp với khả năng của họ.
Muốn nâng cao khả năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong trường đại học,
cao đẳng, cần tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại như tư tưởng sáng tạo
khoa học - kỹ k thuật trong trường, điều kiện môi trường, nỗ lực tạo ra môi
trường chính sách, môi trường pháp chế, môi trường thị trường và môi trường xã
hội tốt.
6. Tăng cường tổ chức lãnh đạo sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong nhà
trường
Muốn tăng cường công tác khoa học - kỹ thuật trong nhà trường, nâng cao
khả năng tự chủ sáng tạo, cần tăng cường lãnh đạo, cẩn thận trong tổ chức, chú
trọng vào các biện pháp và bảo đảm thực hiện. Chính quyền các cấp đảm nhận
chức trách quản lý giáo dục đại học, cao đẳng cần quán triệt thực hiện phát triển
khoa học - kỹ thuật,tạo nên chiến lược hình thành hệ thống sáng tạo khoa học kỹ thuật ở địa phương và quốc gia, tăng cường quy hoạch và chỉ đạo công tác
sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong trường, bảo đảm trong các phương diện chính
sách, kinh phí, môi trường. Các bộ, ngành, chính quyền có liên quan cần tích
cực điều chỉnh hợp tác khoa học - kỹ thuật giữa trường với địa phương và doanh
nghiệp, tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác khoa học - kỹ thuật trong
trường, cung cấp dịch vụ có hiệu quả, chất lượng. Các trường cần coi việc nâng
cao khả năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật là công tác trọng điểm của trường,
phải được đặt lên hàng đầu. Căn cứ vào nhu cầu của xã hội và nhà trường, lập ra
quy hoạch công tác khoa học - kỹ thuật của trường, xác định rõ phương hướng,
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làm nổi bật trọng điểm công tác, tập hợp tài nguyên, nâng cao trình độ tổ chức,
đưa ra và hoàn thiện các chính sách và chế độ, tích cực điểu động và phát huy
tính tích cực, tính sáng tạo của giảng viên và sinh viên, không ngừng nâng cao
thực lực khoa học - kỹ thuật và khả năng sáng tạo của trường. Cần tăng cường
kiểm tra công tác khoa học - kỹ thuật ở các trường, đưa tình hình công tác khoa
học - kỹ thuật và thành tích sáng tạo khoa học - kỹ thuật vào chỉ tiêu quan trọng
để kiểm tra đánh giá các trường. Các trường cần tích cực tăng cường lãnh đạo,
tổ chức quy hoạch, nhận thức rõ nhiệm vụ, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn
để còn tồn tại, bảo đảm cho công tác to chức, chính sách, biện pháp và kinh phí
trong công tác sáng tạo khoa học - kỹ thuật được thực hiện. Ban, ngành quản lý
nghiên cứu khoa học cần đổi mới quan niệm quản lý, hoàn thiện chức năng, cải
tiến phương thức quản lý, tích cực khuyến khích phát huy tính tích cực và tính
sáng tạo của các nhà nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao hiệu quả và
trình độ quản lý.
7. Tăng cường phân loại chỉ đạo công tác khoa học - kỹ thuật trong
nhà trường
Các trường khác nhau sẽ có công tác sáng tạo khoa học - kỹ thuật không
giống nhau, nên cần căn cứ vào mục tiêu của các trường để tiến hành phân loại
chỉ đạo. Một mặt phải tập trung lực lượng ưu tú xây dựng môn học trọng điểm
và trường đại học trình độ cao, bảo đảm trường đảm nhận được trách nhiệm
quan trọng trong công tác nghiên cứu khoá học cơ sở và nghiên cứu kỹ thuật
cao, dẫn dắt nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật trong các trường; mặt khác
cần dốc sức nâng cao khả năng sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các viện và
trường cao đẳng, làm cho các trường có thể phát huy vai trò sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình trong các lĩnh vực, các cấp khác nhau, cần căn cứ vào đặc
điểm của các trường để tăng cường hướng dẫn, cố gắng phát triển mô hình “tầng
cấp” trong công tác nghiên cứu khoa học ở trường đại học, cao đẳng. Tầng thứ
nhất là các trường được phép đào tạo tiến sĩ. Các trường này thực hiện theo
chiến lược phát triển “hai trung tâm” giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong
đó các môn chính cần nỗ lực trở thành cơ sở nghiên cứu hoặc kho tư tưởng quan
trọng để dẫn dắt địa phương hoặc các ngành có liên quan phát triển, khả năng
sáng tạo khoa học - kỹ thuật của các môn ưu việt và các thành quả mang tính
mục tiêu của nó cần đạt đến trình độ dẫn đầu trong nước, cần có một cơ cấu
nghiên cứu khả năng sáng tạo tốt, cơ chế vận hành tốt, có trình độ quản lý, mô
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hình phát triển mới. Tầng thứ hai là các trường theo mô hình giảng dạy. Các
trường này cần đưa công tác khoa học - kỹ thuật vào chiến lược trọng điểm phát
triển, tích cực tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hướng dẫn giảng viên tăng
cường ý thức nghiên cứu khoa học, đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu. Từng bước
kiện toàn cơ cấu quản lý và cơ cấu phục vụ khoa học - kỹ thuật, chuẩn bị đội
ngũ nhân viên quản lý chuyên trách, xây dựng thể chế triển khai thúc đẩy công
tác nghiên cứu và chế độ quản lý khoa học - kỹ thuật chuẩn mực, tạo ra môi
trường sáng tạo khoa học ngay trong trường. Tầng thứ ba là các trường cao
đẳng. Các trường này cần coi nghiên cứu phát triển khoa học - kỹ thuật và phục
vụ cho khoa học - kỹ thuật và công tác trọng điểm, nỗ lực triển khai nghiên cứu
phát triển và phục vụ khoa học - kỹ thuật trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu, tích
cực kết hợp với các doanh nghiệp, cùng thực hiện các dự án nghiên cứu kỹ
thuật.
8. Tăng cường đầu tư vào công tác sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong
các nhà trường
Chính quyền các cấp cần tăng cường đầu tư cho sáng tạo khoa học - kỹ
thuật ở các trường, đặc biệt cần tăng cường ủng hộ kinh phí chuyên dùng cho
xây dựng các ngành học, phòng thí nghiệm trọng điểm, xây dựng đội ngũ sáng
tạo khoa học - kỹ thuật trong trường, cần mở rộng con đường đầu tư vào sáng
tạo khoa học - kỹ thuật, tích cực tranh thủ đầu tư của các doanh nghiệp. Doanh
nghiệp là chủ thể đầu tư sáng tạo khoa học kỹ thuật. Các trường cần thông qua
việc tiếp nhận các dự án khai thác của doanh nghiệp để thu hút nhiều hơn nữa
kinh phí nghiên cứu. Công tác khoa học trong trường cần sự đầu tư từ phía
doanh nghiệp, thị trường và từ ngay trong công việc của mình. Kêu gọi đầu tư từ
xã hội, doanh nghiệp, thị trường vừa là xu thế tất yếu, vừa là tập quán của quốc
tế. Trung tâm nghiên cứu nano của trường Đại học Bang New York (State
University of New York) Mỹ có tổng số đầu tư khoảng 3 tỉ đôla Mỹ, trong đó
chính phủ chỉ chi 500 triệu, số còn lại đều do trường kêu gọi đầu tư. Không gian
và tiềm năng hợp tác nghiên cứu khoa học rất lớn, để làm tốt phương diện này,
các trường Cần dựa vào khả năng của chính mình “Bát tiên quá hải, mỗi vị có
đều có thần thông”, cần lập ra và hoàn thiện các chính sách có liên quan, căn cứ
theo quy định của thị trường về chế độ cổ phần, đầu tư mạo hiểm và chế độ
quyển sản xuất, thúc đẩy sáng tạo khoa học trong trường kết hợp với vốn quốc
tế, vốn tài chính, vốn xã hội và vốn tư nhân, tích cực tận dụng vốn để đầu tư tín
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dụng và đầu tư mạo hiểm, khuyến khích các doanh nghiệp và các giới trong xã
hội lập các loại quỹ nghiên cứu khoa học trong các trường.
9. Xây dựng, kiện toàn cơ chế chuyển hóa thành quả khoa học - kỹ
thuật trong các trường
Muốn tiến hành cải cách thể chế khoa học - kỹ thuật trong các trường, cần
phải dốc sức vào sáng tạo cơ chế chuyển hóa thành quả nghiên cứu. Tích cực
thúc đẩy xây dựng hệ thống phục vụ trung gian cho công tác khoa học - kỹ thuật
trong trường. Tập trung cải thiện các vấn đề như quy mô ngành phục vụ trung
gian nhỏ, chức năng đơn điệu, khả năng phục vụ kém, đẩy nhanh xây dựng hệ
thông phục vụ cho khoa học - kỹ thuật xã hội hóa, mạng lưới hóa; tập trung lực
lượng xây dựng cơ sở phục vụ công cộng, cơ sở giao dịch thành quả kỹ thuật, cơ
sở phục vụ vốn sáng tạo lập nghiệp và cơ sở phục vụ xã hội hóa nhân tài, nỗ lực
xây dựng cơ cấu trung gian khoa học - kỹ thuật chuyên nghiệp hóa của các
trường, tăng cường liên kết “chuỗi hoạt động khoa học - kỹ thuật” và “chuỗi
phát triển sản xuất”, đẩy mạnh liên kết giữa mạng lưới phục vụ khoa học - kỹ
thuật của các trường với mạng lưới phục vụ khoa học - kỹ thuật của các doanh
nghiệp; xây dựng và kiện toàn hệ thống chuyển hóa thành quả khoa học trong
trường nhanh chóng, tiện lợi, cung cấp dịch vụ tối ưu góp phần đẩy nhanh việc
chuyển hóa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường và doanh nghiệp, bên góp
trí tuệ và bên góp vốn có thể lựa chọn đối tác, cần tăng cường công bố thông tin
khoa học - kỹ thuật trong trường, thông qua việc thiết lập mạng khoa học và tổ
chức triển lãm thành quả khoa học, xây dựng kênh công bố thông tin khoa học
trong trường, kiện toàn kho thông tin về thành quả khoa học và nhu cầu kêu gọi
đầu tư góp vốn. Cần kết hợp giữa thành quả khoa học - kỹ thuật với các loại vốn
đầu tư, tăng cường hợp tác với cơ cấu tài chính, thị trường chứng khoán và cơ
cấu đầu tư mạo hiểm, cần tạo điều kiện thường xuyên cho nhân viên khoa học
trong trường và các nhà doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm,
qua đó mỏ ra các cơ hội hợp tác, từng bước đưa nhân viên khoa học trong
trường bước chân vào thị trường, vào doanh nghiệp.
10. Thực hiện các chính sách về sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong nhà
trường
Muốn thúc đẩy sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các trường, cần phải có
môi trường chính sách cởi mở, linh hoạt. Về vấn đề tự chủ sáng tạo và lập
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nghiệp bằng khoa học - kỹ thuật, Quốc vụ viện đã đề ra việc thực thi chính sách
đi kèm với Cương lĩnh quy hoạch phát triển khoa học - kỹ thuật trung và dài hạn
của quốc gia, yêu cầu căn cứ vào đặc điểm và tình hình cụ thể của khoa học - kỹ
thuật trong trường đưa ra những quy tắc và ý kiến cụ thể về chính sách khoa học
- kỹ thuật của nhà nước. Các trường cần căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ sáng
tạo khoa học - kỹ thuật, tiến hành cải cách, tăng cường quản lý, đồng thời kết
hợp với tình hình thực tế ở trường để thay đổi, hoàn chỉnh các chính sách và
biện pháp quản lý như quản lý giảng dạy, quản lý khoa học - kỹ thuật, quản lý
nhân sự, quản lý tài vụ; khuyến khích giảng viên, nhân viên khoa học - kỹ thuật
và sinh viên sáng tạo. Cần tặng thưởng thích đáng cho những nhân viên khoa
học kỹ thuật trong trường có những nghiên cứu xuất sắc, có phát minh kỹ thuật
và có thành quả nghiên cứu được chuyển hóa mang lại hiệu quả cao. Thay đổi
chính sách về thu nhập của nhân viên khoa học, thành tích công việc và lợi ích
kinh tế, cần phân bổ và bảo đảm sự tham gia đồng bộ của tri thức, kỹ thuật và
quản lý. Cải cách và hoàn thiện quản lý dự án khoa học, bảo hộ quyền phật minh
của các trường theo pháp luật, nghiêm túc trừng phạt các hành vi xâm phạm bản
quyền.
11. Phát triển văn hóa sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong nhà trường
Hoạt động sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các trường đại học, cao đẳng
không nên chỉ dựa vào bảo đảm vật chất từ xã hội, mà cần tạo môi trường văn
hóa sáng tạo trong nhà trường, cần tuyên truyền trong các nhà trường tinh thần
dân tộc với chủ đạo là chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần thời đại với nòng cốt là cải
cách sáng tạo và tinh thần Giang Tô thời kỷ mới với trọng tâm là “lập nghiệp,
sáng tạo, ưu tú” trong các trường; tảng cường xây dựng văn hóa sáng tạo với nội
dung chủ yếu là “lấy dân làm gốc, lấy nhu cầu làm định hướng, lấy tinh hoa từ
mọi nơi, hợp tác, cạnh tranh, khuyến khích sáng tạo, khoan dung với thất bại,
chú trọng tích lũy, dũng cảm vượt qua, cầu thị điều mới, bình tĩnh tự tin”; định
hướng tinh thần yêu nước tự giác cống hiến, phấn đấu hết mình, tinh thần khoa
học dám sáng tạo và thực sự cầu thị, tinh thần đồng đội hợp tác đoàn kết, không
màng danh lợi; nên coi văn hóa sáng tạo là nội dung chính trong tư tưởng giáo
dục, tư tưởng giảng dạy và xuyên suốt quá trình đào tạo nhân tài. Duy trì thái độ
nghiên cứu chân lý không giới hạn, học thuật vô bờ, nghiên cứu không quyền
lực, làm sống động tư tưởng học thuật, thúc đẩy giao lưu học thuật, khuyến
khích học thuật phát triển, làm cho vườn hoa học thuật ngày càng rực rỡ sắc
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hương. Lập nên các kênh giao lưu học thuật đa dạng về chủ để, tầng cấp và hình
thức, tạo ra không khí nghiên cứu học thuật và môi trường khuyến khích sáng
tạo, lập nghiệp; cần tôn trọng quyền tự chủ trong học thuật của các cơ quan
nghiên cứu và tự do học thuật của nhân viên khoa học. Tăng cường xây dựng
đạo đức nghiên cứu, ủng hộ tinh thần khoa học cầu thị, nghiêm túc, kiên quyết
phản đối và chấn chỉnh những hành vi làm giả, vi phạm bản quyền, bá quyền
trong học thuật và mưu lợi bản thân.
Trình độ phát triển của triết học xã hội thể hiện khả năng tư duy, đời sống
tinh thần và tố chất văn minh của một dân tộc và quốc gia. Triết học xã hội là
một bộ phận của hệ thống sáng tạo quốc gia, đứng trên góc độ xây dựng chiến
lược đất nước sáng tạo, cần nhận thúc rõ vai trò quan trọng của triết học xã hội,
đặt nó vào vị trí xứng đáng và cần tập trung kiện toàn hệ thống sáng tạo lý luận
khoa học của triết học xã hội trong các trường đại học, cao đẳng.
12. Vị trí và vai trò của triết học xã hội trong sự nghiệp hiện đại hóa
Đối tượng của triết học xã hội chủ yếu là thực tiễn xã hội loài người, với
tôn chỉ là tổng kết những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn, nắm được quy
luật cơ bản, bao gồm triết học, chính trị, lý luận, mỹ thuật, tôn giáo, lôgíc học,
ngôn ngữ, nhân loại học, xã hội học, lịch sử, luật, giáo dục học, tâm lý học, văn
nghệ. Triết học xã hội đưa ra những lý luận chỉ đạo phát triển thực tiễn xã hội,
bao gồm cả lý luận chỉ đạo để tìm hiểu thực tiễn của khoa học tự nhiên. Triết
học xã hội và khoa học tự nhiên như hai bánh của xe, như đôi cánh của chim,
trong lịch trình xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, triết học
xã hội có vị trí quan trọng tương đương với khoa học tự nhiên. Hiện đại hóa chủ
nghĩa xã hội nên vừa có khoa học tự nhiên phát triển, cũng vừa có triết học xã
hội tiến bộ. Thực hiện chiến lược giảng dạy khoa học xây dựng đất nước, xây
dựng tỉnh, bao gồm phát triển cả khoa học tự nhiên và triết học xã hội.
Cần coi trọng cả khoa học tự nhiên và triết học xã hội, phát huy tối đa vai
trò của triết học xã hội và nhân tài triết học xã hội, thúc đẩy văn minh vật chất
xã hội chủ nghĩa, văn minh chính trị, văn minh tinh thần phát triển hài hòa, phát
triển toàn diện con người, bảo đảm về tư tưởng, động lực tinh thần và ủng hộ vị
trí lực cho công cuộc xây dựng xã hội khá giả, đẩy mạnh việc thực hiện hiện đại
hóa xã hội chủ nghĩa.
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Tiếp tục phát triển sự nghiệp triết học xã hội của tỉnh Giang Tô, quán triệt
tư tưởng “ba đại diện”, thực hiện nội dung quan trọng của mục tiêu phấn đấu
“hai định hướng” là tiếp tục phát triển khoa học, đẩy mạnh “hai định hướng”.
Trong quá trình thúc đẩy “hai định hướng”, triết học xã hội của Giang Tô sẽ có
những cơ hội phát triển thuận lợi, đồng thời sẽ đảm nhận sứ mệnh lịch sử cao cả.
Triết học xã hội trong các trường đại học, cao đẳng là bộ phận quan trọng
của sự nghiệp triết học xã hội và sự nghiệp giáo dục. Thực tiễn cải cách mồ cửa
yêu cầu công tác nghiên cứu, giảng dạy triết học xã hội phải kết hợp chặt chẽ
với việc thực hiện công trình nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác;
tích cực triển khai công việc có liên quan tới xây dựng hệ thông môn triết học xã
hội và hệ thông giáo trình, đào tạo nhân tài và nghiên cứu lý luận Mác; tập hợp
hệ thống môn học, tạo nên cơ sở môn học, công hiến cho sự phát triển của triết
học xã hội.
13. Tình hình và nhiệm vụ của triết học xã hội trong trường đại học,
cao đẳng
Sáng tạo là linh hồn của triết học xã hội. Công cuộc xây dựng đất nước
sáng tạo đã mở ra tương lai rộng lớn cho sự phát triển của triết học xã hội,
nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với triết học xã hội.
Trong lần học tập tập thể lần thứ 13 của Cục Chính trị Trung ương, Chủ tịch Hồ
cẩm Đào đã từng chỉ rõ: “Dưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, kết hợp chặt chẽ
thực tiễn mới, sáng tạo mới là con đường tất yếu của sự nghiệp phát triển triết
học xã hội của Trung Quốc. Giới triết học xã hội cần làm tròn trách nhiệm lịch
sử của mình, định hướng cho học thuật phát triển, mồ ra chân trời tri thức, khai
thông không gian tư duy, vừa cập nhật hiện tại vừa kế thừa truyền thống, vừa
lĩnh hội trong nước vừa học tập quốc tế, đẩy mạnh sáng tạo quan điểm học thuật,
sáng tạo hệ thống học thuật và sáng tạo phương pháp nghiên cứu, nỗ lực xây
dựng triết học xã hội mang màu sắc Trung Quốc, phong cách Trung Quốc, khí
chất Trung Quốc”. Lời phát biểu này của đồng chí Hồ Cẩm Đào đã khái quát
hoàn chỉnh nhiệm vụ thời đại, nội dung sáng tạo và phương hướng phấn đấu của
triết học xã hội Trung Quốc. Triết học xã hội trong các trường đại học, cao đẳng
cần định huống đúng đắn cho sự phát triển của học thuật, xác định lĩnh vực
chính, nắm được chủ đề quan trọng, thực hiện chuyên mục quan trọng, xây dựng
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cơ sở sáng tạo, đào tạo đội ngũ sáng tạo, nâng cao năng lực sáng tạo, góp phần
vào công cuộc xây dựng kinh tế và phát triển xã hội của đất nước và địa phương.
Thứ nhất, đào tạo nhân tài ưu tú có tinh thần sáng tạo. Thực hiện giáo dục
tố chất, đào tạo đội ngũ nhân tài ưu tú có tinh thần sáng tạo. Theo yêu cầu xây
dựng đội ngũ lý luận chủ nghĩa Mác vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, tác
phong nghiêm túc, có thể đảm nhận các dự án nghiên cứu khoa học - kỹ thuật
quan trọng và các công trình lớn, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ sáng tạo, theo dõi
để đào tạo trong giới thanh niên, trung niên lực lượng cốt cán về học thuật và
những người dẫn đầu về triết học xã hội.
Thứ hai, xây dựng hệ thống sáng tạo lý luận triết học xã hội trong các
trường đại học, cao đẳng. Thực hiện tốt công trình nghiên cứu và xây dựng lý
luận chủ nghĩa Mác, bảo đảm những thành quả mới nhất trong công tác nghiên
cứu chủ nghĩa Mác được đưa vào công tác xây dựng môn học và biên soạn giáo
trình triết học xã hội trong các trường. Tập trung xây dựng hệ thống môn học và
giáo trình lý luận chủ nghĩa Mác mang đậm đặc trưng thời đại, cần biên soạn các
giáo trình lý luận cơ số triết học, kinh tế chính trị, khoa học xã hội chủ nghĩa và
các giáo trình triết học xã hội như chính trị, xã hội học, luật, lịch sử, báo chí, văn
học thể hiện rõ thành quả mới nhất về chủ nghĩa Mác của Trung Quốc hiện nay.
Thứ ba, tích cực nâng cao chất lượng nghiên cứu môn khoa học triết học xã
hội trong các trường đại học, cao đẳng. Phát huy tối đa ưu thế của nhà trường là
nơi tập trung đông đảo các chuyên gia học giả triết học, tổ chức triển khai các đề
tài quan trọng, không ngừng thúc đẩy sáng tạo lý luận, cố gắng đạt được những
thành quả nghiên cứu cơ sở quan trọng có giá trị học thuật, có sức ảnh hưởng
trong xã hội và những ứng dụng thành quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề
hiện thực quan trọng. Nắm được định hướng chính là xây dựng chủ nghĩa xã hội
mang màu sắc Trung Quốc, cần kết hợp giữa nghiên cứu lý luận cơ sở và nghiên
cứu vấn đề hiện thực, kiên trì với tư tưởng giải phóng, thực sự cầu thị, tân tiến
cùng thời đại, nghiêm túc nghiên cứu các vấn đế quan trọng phải đối mặt trong
quá trình xây dựng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và xây dựng đảng xã hội
chủ nghĩa, nâng cao khả năng sáng tạo tổng hợp triết học xã hội trong nhà
trường.
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14.Các biện pháp để phát triển triết học xã hội trong nhà trường
Muốn phát triển triết học xã hội trong nhà trường, cần kiên trì với “kim chỉ
nam” là chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và
tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, tăng cường xây dựng cơ sở nghiên cứu và
giảng dạy triết học xã hội, nâng cao khả năng nghiên cứu và giảng dạy triết học
xã hội; tăng cường xây dựng đội ngũ nhân tài, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
công tác đào tạo nhân tài và nâng cao chất lượng nghiên cứu triết học xã hội;
tăng cường lãnh đạo, nâng mức đầu tư, chú trọng cải cách. Để thúc đẩy sáng tạo
hệ thống giáo trình và hệ thống lý luận triết học xã hội, cần đề ra các thể chế, cơ
chế và điều kiện thuận lợi.
Đẩy mạnh việc xây dựng, nâng cao khả năng nghiên cứu và giảng dạy triết
học xã hội. Tập trung lực lượng xây dựng cơ sở nghiên cứu trình độ cao. Các cơ
sở này cần lấy trọng tâm nghiên cứu là các vấn đề định hướng cho các môn học,
vấn đề lý luận và thực tiễn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước. Tập trung nguồn tài nguyên có ưu thế, hình thành khả năng sáng tạo tổng
hợp nhiều môn giao thoa với nhau; cần đào tạo nhân tài và đội ngũ sáng tạo dẫn
đầu trào lưu nghiên cứu học thuật trong nước, tăng cường khả năng đối thoại
học thuật với quốc tế; cần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, phát huy vai trò “kho tư tưởng”, “kho nhân tài”.
Tăng cường xây dựng đội ngũ nhân tài triết học xã hội, tạo điểu kiện cho
việc đào tạo nhân tài sáng tạo và nâng cao chất lượng nghiên cứu triết học xã
hội. cần sáng tạo hình thức đào tạo nhân tài, kiện toàn hệ thống đào tạo nhân tài
cơ sở và nhân tài trù bị, hình thành ở họ tố chất lý luận tốt, bao quát rộng về lý
luận, phương pháp phân tích chính xác. Cần tập trung đào tạo những nhân tài
mũi nhọn có khả năng đứng đầu về học thuật,có khả năng nghiên cứu tất. cần
tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho việc tuyển lựa các nhân tài lý luận chủ
nghĩa Mác, tạo nên những chuyên gia lý luận chủ nghĩa Mác thông hiểu Đông
Tây, có sức ảnh hưởng lớn cả trong và ngoài nước. Cần tăng cường đào tạo
những con người ưu tú trong học thuật còn đang tiềm ẩn, tạo nên các nhân vật
dẫn đầu trong các môn, các chuyên ngành. Cần tăng cường đào tạo nhân tài
chuyên ngành chủ nghĩa Mác trong các trường đại học, cao đẳng, tạo nên lớp
nhân tài trù bị có tố chất tất, có chí hướng nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác.
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Tăng cường lãnh đạo, nâng mức đầu tư, chú trọng cải cách, đề ra các thể
chế, cơ chế và điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng nghiên cứu triết học
xã hội trong nhà trường. Tăng cường và cải tiến lãnh đạo đối với triết học xã
hội, cần có tổ chức bảo đảm cho sự phát triển của triết học xã hội trong nhà
trường. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển triết học xã hội của các trường,
bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa và lâu dài. Nâng mức đầu tư kinh phí cho
công tác nghiên cứu triết học xã hội, xây dựng, kiện toàn thể chế nhiều nguồn
đầu tư kinh phí cho nghiên cứu mà nòng cốt là chính phủ, từng bước nâng cao tỷ
lệ kinh phí dành cho nghiên cứu triết học xã hội so với các nghiên cứu khoa học
khác. Chú trọng cải cách thể chế nghiên cứu khoa học, hình thành cơ chế quản
lý nghiên cứu triết học xã hội có định hướng rõ ràng, có đánh giá giám sát, cạnh
tranh chuyển đổi có trình tự, chuyển hóa thành quả nhanh, tổ chức vận hành hiệu
quả cao, kích thích tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của nhân viên
nghiên cứu triết học xã hội. Thúc đẩy liên hệ, hợp tác giữa nhà trường với chính
phủ, doanh nghiệp, đoàn thể, tạo mọi điểu kiện để những người nghiên cứu triết
học xã hội có thể thâm nhập thực tế, xã hội.
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