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PGS.TS. LÂM MINH CHÂU
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

PGS.TS Lâm Minh Châu

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo ở Trường ĐH Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã có những 
bước chuyển mình rất lớn, trong đó nêu bật 
tầm quan trọng của công bố quốc tế, lấy 
công bố quốc tế để đánh giá nhà khoa học. 
Đây là một môi trường lý tưởng để bản thân 
tôi cũng như các nhà nghiên cứu trẻ hiện 
nay có nhiều điều kiện phát triển.

Trong thời gian qua, Ban Khoa học Công 
nghệ và ĐHQGHN đã dành sự quan tâm 
đặc biệt cho công bố quốc tế lĩnh vực nhân 
văn với các chính sách hỗ trợ, khen thưởng 
cho nhóm nghiên cứu, tiệm cận với đại học 
lớn trên thế giới. Nhóm nghiên cứu mạnh 
là cái nôi để thúc đẩy các sản phẩm công 
bố quốc tế. Trong thời gian tới, chúng tôi 
mong muốn ĐHQGHN tạo điều kiện về mặt 
thời gian, ví dụ như cơ chế nghỉ phép để 
nhà khoa học chuyên tâm vào việc nghiên 
cứu. Đồng thời với những nhóm nghiên cứu 
mạnh, cần có những điều chỉnh để phát 
triển những mô hình quan trọng, những 
nghiên cứu độc lập. ĐHQGHN nên đầu tư 
vào phòng thí nghiệm mạnh và vào những 
cá nhân có nghiên cứu sâu, thường xuyên 
liên tục. Mặc dù vậy, nếu đưa công bố quốc 
tế thành tiêu chuẩn thì cần có những tiêu 
chuẩn của những tạp chí công bố, đó phải 

là những tạp chí có uy tín quốc tế. Với khoa học 
Xã hội và Nhân văn mới đang trong quá trình hội 
nhập nên các nhà nghiên cứu cần có hướng dẫn 
cụ thể, chọn lọc để nhà khoa học tránh được địa 
chỉ kém chất lượng, ĐHQGHN cần có quy định, 
hướng dẫn cụ thể định hướng cho nhà khoa học. 
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