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Tổ chức khoa học và thuật ngữ chung bao gồm cả quản lý khoa học và công tác cán bộ. Song, đây
chúng tôi muốn tách riêng phạm trù tổ chức để nói đến việc xây dựng cơ cấu tổ chức nhằm tạo ra hệ
thống các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý và cơ quan phục vụ nghiên cứu theo một quy hoạch
chặt chẽ, hợp lý, có chức năng nhiệm vụ rõ ràng, thích hợp với hoàn cảnh xây dựng kinh tế và xã hội ở
nước ta. Việc lựa chọn mô hình để xây dựng một phương án tổ chức tối ưu, phù hợp với đặc điểm và
hoàn cảnh kinh tế-xã hội của một nước, bao giờ cũng được đặt ra trong việc xây dựng chính sách khoa
học và kỹ thuật của nước đó. Đối với nước ta, nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và
kỹ thuật đã nói rõ: “Phấn đấu xây dựng thành công nền khoa học và kỹ thuật tiên tiến của nước Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có trình độ hiện đại, bao gồm khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và
khoa học kỹ thuật, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của nước ta”.
Căn cứ vào phương hướng trên, Bộ chính trị đề ra yêu cầu tổ chức lại hệ thống các cơ quan nghiên cứu
và triển khai trên nguyên tắc phân công hợp lý về chức năng và nhiệm vụ. Bộ Chính trị cũng đề ra việc
thành lập Viện hàn lâm khoa học Việt Nam là cơ quan nghiên cứu khoa học cao nhất của Nhà nước, có
chức năng nghiên cứu cơ bản các khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đồng thời phụ trách những
hướng nghiên cứu có triển vọng trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật có ý nghĩa quyết định đối với sự
phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và kỹ thuật của đất nước.
Trên cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật, ở Hội nghị khoa học
này, chúng ta có thể đề cập đến ba khía cạnh có liên quan đến tổ chức khoa học:
1. Trên phạm vi cả nước, chúng ta có thể nhìn lại hệ thống các viện nghiên cứu khoa học nói
chung, các viện nghiên cứu về khoa học xã hội nói riêng, trong đó có các viện trực thuộc Ủy ban Khoa
học xã hội Việt Nam, đề đề xuất với Trung ương biện pháp kiện toàn hệ thống cơ quan nghiên cứu và
triển khai phù hợp với nguyên tắc phân công hợp lý về chức năng nhằm tạo ra những điều kiện để thực
hiện các mục tiêu của chính sách khoa học và kỹ thuật của Đảng. Hiện nay, cả nước ta có 165 viện
nghiên cứu trong đó có 3 viện nghiên cứu về khoa học xã hội, gồm cả nghiên cứu cơ bản nghiên cứu
ứng dụng và triển khai. Riêng Ủy ban Khoa học xã hội Việt nam có 17 Viện nghiên cứu, vừa nghiên
cứu chuyên ngành, vừa nghiên cứu tổng hợp theo khu vực hoặc vùng lãnh thổ. Làm thế nào để sắp xếp
lại cho hợp lý, xác định tỷ lệ thích hợp giữa các khu vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và
triển khai để trên cơ sở đó thiết lập những cơ sở nghiên cứu, thành lập Viện Hàn lâm khoa học Việt
Nam là vấn đề không đơn giản cũng không phải là quyền hạn chúng ta. Song, với tư
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cách những nhà nghiên cứu và người quản lý khoa học xã hội, chúng ta nên đề xuất những kiến trên cơ
sở nghiên cứu những nguyên tắc tổ chức khoa học và kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý khoa học của
mỗi chúng ta.
Đối với khoa học xã hội, vì những đặc điểm riêng của nó, vừa là cơ quan khoa học, vừa là công cụ
của Đảng, một bộ phận hữu cơ trong lãnh đạo tư tưởng, quan điểm và xây dựng đường lối, chính sách
của Đảng, cho nên, trong phạm vi nào đó, hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động của nó cũng khác với
khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Chính vì sự khác nhau đó, khiến chúng ta phải suy nghĩ đến
việc xây dựng một mô hình quản lý cũng như việc xác lập các mối quan hệ giữa các cơ quan nghiên
cứu với các cơ quan của Đảng và Nhà nước khác với khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật.
Ngay của khi viện Hàn lâm khoa học Việt Nam ra đời, lúc đó khoa học xã hội và khoa học tự nhiên
đã được hợp nhất trong một tổ chức chung với sự lãnh đạo tập trung và thống nhất, các viện nghiên
cứu khoa học xã hội vẫn tồn tại những cơ chế hoạt động riêng chứ không thể rập khuôn như các cơ
quan nghiên cứu về khoa học tự nhiên. Vì vậy, khi bàn đến việc xây dựng hệ thống các viện nghiên
cứu trong phạm vi cả nước, chúng ta không nên quên đặc điểm và đặc thù của các khoa học xã hội so
với khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Đó cũng là kinh nghiệm của nhiều nước anh em khi xây
dựng các cơ quan khoa học và chế định chính sách khoa học.
2. Trong phạm vi một loại hình tổ chức cụ thể như các ngành khoa học xã hội, cũng có nhiều vấn
đề đặt ra về phương diện cơ cấu tổ chức. Về phương pháp luận mà nói, thì bất cứ tổ chức nào cũng
phải đảm bảo tính hệ thống, tính bao quát đồng thời không mất tính cụ thể, đảm bảo những nguyên tắc
chung nhất nhưng lại không được bỏ qua những chi tiết tưởng như vụn vặt. Ở trên, chúng tôi muốn các
đồng chí suy nghĩ đến hệ thống tổ chức khoa học trong phạm vi quốc gia.
Trong hệ thống tổ chức của một cơ sở nghiên cứu như Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam cũng có
ba loại hình tổ chức: cơ quan quản lý, viện nghiên cứu là cơ quan phục vụ nghiên cứu. Bên cạnh ba
loại hình trên có các hội đồng khoa học, hội đồng Ủy ban, hội đồng biên tập, hội đồng xuất bản, các
tạp chí khoa học, hệ thống tin khoa học… Bên cạnh đó, còn có các hội khoa học, các tổ chức của Đảng
và các đoàn thể quần chúng. Tất cả các tổ chức ấy đều cần thiết, gắn bó với nhau tạo nên một cơ thể
khoa học thống nhất. Vấn đề đặt ra là phải biết cấu tạo các tổ chức ấy như thế nào cho hợp lý, phù hợp
với đặc điểm của cơ quan nghiên cứu khoa học, đồng thời cùng phải biết xác định những mối quan hệ
theo chức năng của các tổ chức ấy với nhau theo mối quan hệ ngang hoặc mối quan hệ dọc để tạo nên
hiệu lực của tổ chức. Kinh nghiệm nhiều năm ở Ủy ban ta cho hay rằng, các tổ chức có thể gọi là ở cấp
trung gian giữa Trung ương với các viện nghiên cứu này tuy không trực tiếp tạo ra sản phẩm khoa học,
nhưng lại giữ vai trò hết sức quan trọng không có nó thì sự tồn tại của các viện nghiên cứu sẽ trở nên
vô nghĩa, nhưng nếu bản thân các tổ chức có chức năng quản lý ấy yếu kém, thiếu đồng bộ thì cũng
không phát huy được tác dụng tích cực của các viện nghiên cứu. Bởi vì, các viện nghiên cứu là nơi
thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu, hay nói theo thuật ngữ khoa học thì đó là nơi tạo ra
kết quả R + D. Về vấn đề này, Giáo sư tiến sĩ Vas-Zotán Péter nói: Nếu như R + D này có kết quả
không tốt thì sẽ có không có tất cả các giai đoạn tiếp sau nữa.
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Nhưng nếu các giai đoạn R+D là rất tốt, song do sự quản lý tồi, thì cũng không có các giai đoạn sau,
nghĩa là sự quản lý tồi làm mất tất cả các thành quả của nghiên cứu khoa học”.
3. Sau cùng chúng ta phải nói đến tầm quan trọng của các viện nghiên cứu. Có thể nói, trong hệ
thống tổ chức khoa học, các viện nghiên cứu có vị trí quan trọng nhất, vì không có nó sẽ không có R+
D và cũng sẽ không có các gian đoạn tiếp theo nghĩa là không có gì cả. Vì vậy, việc tìm kiếm những
mô hình tổ chức các viện nghiên cứu như thế nào để tạo ra những giá trị khoa học cao nhất luôn luôn
đặt ra cho các cơ quan khoa học. Viện nghiên cứu không chỉ là nơi tạo ra giá trị R + D, mà còn là nơi
đào tạo cán bộ, nơi ứng dụng, thậm chí triển khai kết quả nghiên cứu vào cuộc sống. Đối với khoa học
xã hội, hai chức năng nghiên cứu cơ bản và đào tạo cán bộ đã quá rõ, còn chức năng thứ ba, chức năng
ứng dụng chỉ có trách nhiệm phần nào thể hiện trên các tạp chí khoa học. Để đánh giá kết quả nghiên
cứu của các viện với chức năng chủ yếu là nghiên cứu cơ bản, không thể chỉ căn cứ vào số ít công
trình và tạp chí khoa học, mà phải thấy tác động của nó ngoài xã hội, thể hiện trong việc sử dựng các
kết quả nghiên cứu nhằm ứng dụng và triển khai những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước có liên quan
đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Chính vì vậy đối với khoa học xã hội, giai đoạn tiếp
theo R + D là vô cùng quan trọng, mà giai đoạn ấy lại không thuộc trách nhiệm của các viện nghiên
cứu. Đó là trách nhiệm của các cơ quan quản lý khoa học cấp trên, cơ quan của Đảng và Nhà nước ở
cấp Trung ương. Ở đây, chúng ta muốn nói đến mối quan hệ của các viện nghiên cứu khoa học xã hội
không chỉ với các cơ sở bên dưới, mà chủ yếu với các cơ quan của Đảng và Nhà nước cấp trên. Đó là
chỗ khác nhau giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Chính chỗ khác nhau đó đã quy định tính
đặc thù trong quản lý khoa học xã hội mà chúng tôi sẽ nói ở phần sau.
Về mô hình tổ chức các viện nghiên cứu, vai trò các phòng, ban chuyên ngành, các nhóm công
trình, cũng như sự kết hợp giữa nghiên cứu liên ngành và chuyên ngành…., tại hội nghị này, các đồng
chí sẽ nghe các báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu qua kinh nghiệm bản thân sẽ đề xuất nhiều ý
kiến lý thú. Chúng tôi sẽ không nhắc lại ở đây. Điều chúng tôi muốn lưu ý hội nghị là nên quan tâm
thêm đến việc tổ chức các viện liên ngành tổng hợp và các viện nghiên cứu theo khu vực hoặc theo
vùng lãnh thổ. Theo chúng tôi, các loại viện nói trên đang gặp khó khăn trong việc tổ chức nghiên cứu
kết hợp giữa chuyên ngành và đề tài khu vực hoặc giữa các viện ở Trung ương với các viện ở địa
phương.
Khi nói đến tổ chức khoa học, ở trên chúng ta đã đề cập đến quản lý khoa học. Bởi vì trong tổ chức
khoa học có hệ thống quản lý khoa học, từ Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước đến các cơ quan
quản lý của các ngành, các địa phương.
Ở đây, chúng tôi muốn nói đến cơ chế quản lý khoa học, việc xác định các mối quan hệ có tính chất
ngôi thứ giữa các tổ chức với nhau, đặc biệt là giữa Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước với Ủy
ban Khoa học xã hội Việt Nam với tư cách là cơ quan quản lý khoa học.Trong cơ chế quản lý khoa
học, còn phải nói đến hệ thống chỉ đạo và điều khiển các hoạt động khoa học từ trung ương đến các
ngành và từ các ngành xuống các địa phương. Đặc biệt đối với khoa học xã hội, như đã nói trên, vì tính
đặc thù của nó cho nên cơ chế quán lý cũng khác với các khoa học khác. Thật là sai lầm nếu áp dụng
một cách máy móc cơ chế và phương pháp quản lý khoa học tự nhiên
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vào khoa học xã hội, hoặc ngược lại. Song, tìm được cơ chế quản lý như thế nào cho thích hợp với mỗi
ngành khoa học lại không đơn giản. Chúng tôi hy vọng, ở hội nghị này vấn đề cơ chế quản lý khoa học
đối với khoa học xã hội sẽ được sáng tỏ hơn.
Quản lý khoa học còn là việc xác định các cơ chế hoạt động cụ thể thực hiện các mục tiêu khoa học
như công tác dự báo chiến lược khoa học, việc thực hiện kế hoạch hóa trong khoa học, việc cấp kinh
phí, chế độ đánh giá và khen thưởng đối với công trình khoa học, quy chế lao động ở cơ quan khoa học
và nói chung là việc điều hành các hoạt động khoa học. Tất cả những vấn đề trên đang đặt ra rất cấp
thiết đối với Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam và chắc chắn đối với nhiều cơ quan khác. Nghị quyết
hội nghị Trung ương lần thứ 6 vừa rồi sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ thêm những vấn đề quan trọng nói
trên. Đặc biệt vấn đề kế hoạch hóa là công cụ hết sức quan trọng của quản lý khoa học, sẽ có những
báo cáo khoa học đi sâu vào vấn đề này.
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