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Tóm tắt:

Trong hoat động của các trường đại học hiện nay, nghiên cứu khoa học đã trở 
thành một nội dung rất quan trọng. Tuy số lượng các trường đại học VN phát 
triển rất nhanh, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội, cũng như các 

trường đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong những năm 
vừa qua, nhưng vai trò nghiên cứu khoa học vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quốc gia. 
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề, nghiên cứu tổng quan một số kết quả 
nghiên cứu khoa học trong hệ thống các trường đại học VN, thông qua phương pháp 
phân tích, tổng hợp và so sánh để đưa ra các hàm ý quản trị đối với công cuộc phát triển 
nghiên cứu khoa học hiện nay. 
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Abstract:
In today activities of universities, scientific research has become a very important 

content. Although the number of Vietnam universities has grown rapidly and satisfied 
the needs of human resources for our society, as well as universities have also issued 
many policies to promote it in recent years, the role of scientific research has not yet 
met the national requirements. Recognizing the importance of this problem, our study 
summarizes some scientific research results in the Vietnam university system, by using 
the methods of analysis, synthesis and comparison to suggest management implications 
for the current development of scientific research. 
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