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“Hữu DanH VÔ tHực”? 

Việc các đoàn học sinh đoạt giải cao trong 
những kỳ thi toán quốc tế, rồi việc một 
số nhà toán học Việt nam thành danh ở 
nước ngoài và cả những tuyên truyền ầm ĩ 
của công luận, khiến nhiều người có “cảm 
giác”, Việt nam chúng ta sớm nắm trong 
tầm tay cơ hội trở thành “cường quốc toán 
học” đến nơi. nhưng dưới con mắt của 
các nhà khoa học “già cội” trong nước 
cũng như nhiều nhà khoa học đang làm 
việc ở nước ngoài thì “quang cảnh” không 
lấy gì làm sáng sủa cho lắm: Vị trí ngành 
toán nước ta còn khá thấp trong làng toán 
quốc tế, mặc dù Việt nam được quốc tế 
đánh giá là “khá” về toán. phó thủ tướng 
nguyễn thiện nhân đã đề ra, “trong vòng 
vài chục năm tới, Việt nam có thể sẽ trở 

thành nền kinh tế đứng thứ 17 thế giới về 
quy mô thì phải phấn đấu trở thành một 
trong 20 nước có nền toán học phát triển 
nhất thế giới”. Vì vậy, để đạt được mục tiêu 
trên chúng ta phải có ngay những “giải 
pháp” đặc biệt hữu hiệu. 

những “cây đa, cây đề” trong làng toán 
như GS. tạ Quang Bửu, GS. Lê Văn thiêm, 
GS. nguyễn Đình ngọc, GS. Hoàng tụy,... 
đã “nhóm lửa” cho lớp thế hệ tiếp sau 
hình thành nên một lực lượng toán học đi 
đầu cả nước. nhưng xét về tổng thể, thì đội 
ngũ những người “nghiêm túc làm toán” 
của ta ngày nay còn quá mỏng. theo nhận 
định của GS. nguyễn tiến Dũng, Đại học 
toulouse (pháp), thì Việt nam có khoảng 
gần 1000 người làm toán nhưng chỉ có 
khoảng 300 người được cho là “tích cực 

làm toán”. còn theo GS.Lê tuấn Hoa, Viện 
phó Viện toán, thì hiện tại chúng ta rất 
thiếu giáo viên có trình độ về toán. nhấn 
mạnh hơn, GS. ngô Việt trung - Viện 
trưởng Viện toán học Việt nam, tâm sự: 
“từ trước tới nay, nhiệm vụ của các viện 
trưởng Viện toán là phải cố gắng giữ cho 
được “quân số” làm toán ổn định”. Sự 
thiếu hụt đội ngũ cán bộ làm toán có thể 
được lý giải rõ ràng: “cơ chế hoạt động 
khoa học”còn chậm chưa bắt nhịp được 
với “cơ chế thị trường” khiến nhiều tài 
năng toán học “gác kiếm” lao vào chốn 
thương trường. Họ đã kịp bổ sung kiến 
thức, mà không phải là toán, để tự chọn 
cho mình con đường tiến thân mới. có 
thể kể đến trong số này như: Lê Đình 
Long (Huy chương bạc iMO 1975), Lê như 
Dương (Huy chương đồng iMO 1978), Lê 
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Quang tiến... ngoài ra, cũng có những 
nhà toán học “đứt gánh giữa đường” vì 
một nguyên do rất thực tế: “tìm kế mưu 
sinh” để lo “cơm áo gạo tiền”. cơ chế 
lương bổng, khen thưởng và các chính 
sách đãi ngộ cho những người làm khoa 
học nói chung và làm toán nói riêng quả 
thực còn chưa tương xứng. Đó cũng chính 
là những trăn trở đeo đẳng của GS. Hoàng 
tụy từ nhiều năm nay. 

trên chỉ là lý do bàn về “lực lượng” làm 
toán, hay tạm gọi là “số lượng”. còn một 
tiêu chí quan trọng hơn cả để đánh giá 
một nền toán học mạnh hay yếu chính 
là ở “chất lượng”. chất lượng ở đây thể 
hiện ở những công trình, hay số bài báo 
công bố trên các tạp chí chuyên ngành 
quốc tế. Quan sát của GS. nguyễn tiến 
Dũng, Đại học toulouse, chỉ ra 
rằng, những bài báo của các 
nhà toán học Việt nam xuất 
hiện trên những tạp chí chuyên 
ngành quốc tế hạng “top” rất 
lác đác. theo thống kê của Hội 
đồng Khoa học tự nhiên, từ 
2001-2005, lĩnh vực toán học 
có khoảng 625 bài báo công 
bố trên tạp chí chuyên ngành 
quốc tế. Số lượng bài công bố 
trên những tạp chí quốc tế tuy 
có tăng nhưng cũng không 
đáng kể là bao nếu đem so 
sánh với đội ngũ người làm 
toán trong nước và với những 
quốc gia được cho là có nền 
toán vào “hàng trung bình” trên thế giới. 
nhưng điều đáng lưu ý là số lượng những 
bài báo trên các tạp chí có uy tín lại giảm 
dần. Một thống kê cho thấy, từ 2003 
- 2005 chỉ có đúng 1 báo của Việt nam 
đăng trên tạp chí toán học quốc tế thuộc vị 
trí “top ten” (Sci). 

“có Bột Mới Gột nên Hồ” 

toán học, nếu nhìn bề ngoài khó có thể 
thấy lợi ích trực tiếp đối với phát triển xã 
hội. nhưng nhìn sâu xa hơn, không có 
toán học thì khoa học nói riêng và mọi mặt 
đời sống xã hội nói chung không thể đạt 
được những thành tựu như ngày nay. Hơn 
nữa, trong tương lai con người vẫn rất cần 
toán. GS. tạ Quang Bửu từng nói, “chỉ có 
cách nhìn thiển cận mới không thấy được 
vai trò của toán học”. theo đánh giá của 
các nhà khoa học làm việc ở nước ngoài, 
trên thế giới, phát triển toán học rất được 

coi trọng. Để phát triển khoa học cơ bản và 
nhiều ngành khoa học ứng dụng trong xu 
thế công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước 
thì ngành toán học trong nước không nằm 
ngoại lệ, cần được coi trọng đầu tư phát 
triển. 

Đa số các nhà khoa học đều đồng ý rằng, 
“trong lĩnh vực khoa học cơ bản thì toán 
học là ngành đầu tư đỡ tốn kém nhất”. có 
chăng, đầu tư ở đây chính là con người. 
theo GS. Hoàng tụy, đầu tư con người 
là tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà 
toán học có môi trường làm việc, để họ 
thoải mái toàn tâm toàn ý cho sáng tạo 
được nảy nở. cũng theo ông, cần thiết 
phải có một mức lương xứng đáng cho 
các nhà khoa học. Với mức lương hiện tại 
không đủ để đáp ứng nhu cầu sống tối 

thiểu, khiến các nhà khoa học vẫn phải lo 
chuyện “cơm áo gạo tiền”, giảm thời gian 
đầu tư cho nghiên cứu cơ bản. Để minh 
họa cho nhận định trên, GS. Đỗ Đức thái, 
phó chủ nhiệm Khoa toán - tin, trường 
ĐHSp Hà nội, cho biết, “Hiện nay, thù 
lao cho 1 giờ hướng dẫn nghiên cứu sinh 
vẫn còn được tính theo cơ chế xưa cũ là 2 
kilôgam gạo - quy ra tiền cỡ chừng mười 
năm nghìn đồng”. Đối với một số cán bộ 
làm toán trong các trường đại học, ngoài 
khoản lương chính còn có thêm thu nhập 
phụ từ những tiết dạy. Một số “trường hợp 
cá biệt” có thể “làm giàu” bằng việc “chạy 
xô” bên ngoài giống như ca sĩ “đi show” 
vậy. Do “một công đôi việc” như thế làm 
cho họ ít có thời gian tập trung cho nghiên 
cứu hơn dẫn đến ít có những bài báo chất 
lượng công bố.

trong trường hợp các nhà khoa học làm 

việc ở những viện nghiên cứu, với mức 
lương hiện tại thì cũng chỉ đủ cho họ “cầm 
cự” để làm toán, chứ chưa thể làm cho họ 
dồn hết sức lực toàn tâm toàn ý để thuần 
túy tập trung cho nghiên cứu. trong tình 
huống này thì “cái khó” không ló được 
“cái khôn”. GS. nguyễn tiến Dũng cho 
biết, ở Mỹ, mức lương trung bình trả cho 
các nhà khoa học làm việc ở một trường 
đại học “loại bình thường” cỡ khoảng 
100,000 uSD/năm. Với mức lương như vậy 
họ có thể yên tâm sống “khá thoải mái” 
mà không phải lo toan vấn đề tài chính, 
chỉ dồn sức cho nghiên cứu. thời gian gần 
đây, trung Quốc cũng đã tạo ra nhiều 
chính sách đãi ngộ với mức lương hấp dẫn 
để làm sao thúc đẩy nghiên cứu nhanh 
nhất, hiệu quả nhất. Và kết quả, nền khoa 

học nước này “thay da đổi 
thịt” khá rõ ràng. 

ngoài vấn đề lương bổng, 
các nhà khoa học cả trong 
và ngoài nước đều than 
phiền kinh phí đầu tư cho 
các hoạt động khoa học 
công nghệ ở Việt nam còn 
rất thấp. theo một tính 
toán của GS. phạm Duy 
Hiển, nguyên Viện trưởng 
Viện năng lượng nguyên 
tử Việt nam, ở nhật, để có 
một bài báo công bố trên 
các tạp chí thuộc loại iSc 
thì cần đầu tư trung bình 

khoảng 1 triệu uSD, ở trung 
Quốc cỡ 150 nghìn uSD, còn ở Việt nam 
vào khoảng 100 nghìn uSD. nhưng khổ 
nỗi, ở nước ta lại tồn tại một “nghịch lý” 
là những tác giả bài báo thường lại không 
phải là những “người cầm trịch” kinh phí 
đề tài. Đáng ra là “quả bưởi” nhưng nhà 
khoa học lại chỉ nhận được “quả quất”. 
pGS. phùng Hồ Hải, Đại học Essen (Đức), 
nhấn mạnh, “cần phải có tài chính đủ 
mạnh cho các hoạt động khoa học”. 

theo GS. ngô Việt trung, “tài trợ cho 
các hoạt động toán khó khăn hơn các 
lĩnh vực khoa học cơ bản khác”. chính vì 
“khó khăn” là vậy buộc các nhà toán học 
nảy sinh “sáng kiến” tìm nguồn tài chính 
từ bên ngoài. GS. Vũ Kim tuấn, Đại học 
west Georgia (Mỹ), “hiến kế” tìm tài trợ 
từ những doanh nhân thành đạt vốn xuất 
thân từ những “lò” toán, những người 
từng đoạt giải này nọ nhưng lại chọn theo 
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đuổi con đường kinh doanh. phản hồi 
lại “ý tưởng” của GS. Vũ Kim tuấn, GS. 
Hoàng tụy cho hay, “ở Việt nam có 
nhiều người làm toán nhưng lại chuyển 
sang kinh doanh, khi quay trở lại, họ 
lại không ủng hộ người làm toán”. có 
thể đơn cử ra đây một câu chuyện vui 
nhưng cũng đáng làm cho chúng ta 
phải suy ngẫm: pGS. nguyễn Việt Dũng, 
Viện phó Viện Toán học Việt nam, kể 
một câu chuyện vui khi anh và đồng 
nghiệp đặt vấn đề xin tài trợ của một 
công ty cho Đại hội toán học toàn quốc 
diễn ra vào 2008 nhân iMO 2007. ngay 
lập tức vị đại diện công ty này trả lời: 
“nếu mỗi đại biểu của hội nghị đồng 
ý mỗi ngày bỏ ra 15 phút đứng ngoài 
đường mặc áo t-Shirt của công ty thì 
chúng tôi sẽ tài trợ ngay!”. 

Dường như “trăm cái khổ đổ... lên đầu nhà 
khoa học”. Lời giải cho bài toán ở đây vẫn 
phải là “có bột mới gột nên hồ”... 

cànG nHiều “cầu” cànG tốt 

phát triển ngành toán học ở Việt nam 
không chỉ là tâm nguyện của những con 
chim đầu đàn như GS. Hoàng tụy, tất cả 
các nhà khoa học trong nước mà còn cả 
với cộng đồng làm toán ở ngoài nước. Vì 
vậy cần tăng cường “hợp tác”, tận dụng 
nguồn chất xám của cộng đồng các nhà 
toán học Việt nam ở nước ngoài. theo ý 
kiến một số nhà khoa học trong nước thì 
nên dùng cụm từ “giúp đỡ từ các nhà 
khoa học Việt kiều” thay vì “hợp tác”, 
bởi vì muốn có “hợp tác” thì hai bên phải 
“xứng đôi vừa lứa”. 

pGS. phùng Hồ Hải nhận định, “Để nền 
toán học nước nhà phát triển thì phải hội 
nhập với nền toán học thế giới. chúng ta 
phải tập trung vào những hướng nghiên 
cứu mà thế giới đang làm. Và để làm được 
điều này thì các nhà toán học đang làm 
việc ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng 
như một cái “cầu”. càng nhiều cầu càng 
tốt”. 

như vậy, tránh tình trạng ngành toán 
trong nước phải “đơn thương độc mã”, 
một mình “tác chiến” thì những trợ giúp 
từ bên ngoài là rất quan trọng. nhưng để 
tăng cường sức mạnh của các nhà toán 
học Việt kiều thì theo GS. Hoàng tụy, “các 
nhà khoa học người Việt đang làm việc ở 
nước ngoài cần thành lập một mạng lưới 
có tổ chức, liên hệ thường xuyên để hỗ trợ 

ngành toán trong nước”. Vai trò của Việt 
kiều được thể hiện ở việc đào tạo nghiên 
cứu sinh, tìm học bổng cho nghiên cứu 
sinh trong nước, tham gia đào tạo những 
khóa học tại Việt nam và hợp tác nghiên 
cứu. 

có một câu hỏi nảy sinh: Làm thế nào để 
các nhà khoa học về nước làm việc? Để trả 
lời câu hỏi này, GS. phạm Hữu tiệp, Đại 
học Florida (Mỹ), cho biết , “Quan trọng 
nhất là môi trường và điều kiện làm việc 
ở nước nhà”. “Được làm việc và sinh sống 
ở Việt nam luôn là mong muốn của rất 
nhiều nhà khoa học đang làm việc ở nuớc 
ngoài. Sự cống hiến cho đất nước của một 
cá nhân không phụ thuộc vào nơi sinh 
sống và làm việc của họ, mà phụ thuộc vào 
ý muốn của anh ta có sẵn sàng làm việc đó 
không”, anh thổ lộ. Hiện nay, nhiều nhà 
khoa học thành danh ở nước ngoài chưa 
muốn về nước là bởi vì môi trường và điều 
kiện làm việc ở nước nhà còn quá thấp. 
Họ sợ rằng, khi trở về, sẽ thành người “vô 
dụng”. ngoài ra còn một lý do khác mà 
GS. Đàm thanh Sơn, Đại học washington 
(Mỹ), chỉ ra là: “Khoa học và kinh tế khác 
biệt nhau. những người làm kinh tế mang 
lại lợi ích cho công ty họ và cho chính họ. 
Khoa học thì khó hơn, những cái ta đặt ra 
đều là của chung của xã hội”. chính vì vậy, 
anh lý giải tại sao các nhà khoa học chưa 
muốn về nước là do “bức tranh khoa học 
nước nhà chưa rõ ràng”. “các nhà khoa 
học cần biết một bức tranh trong tương lai 
xa khi về nước họ có thể làm được gì?”, 
anh nhấn mạnh. Điều làm các nhà khoa 
học ở nước ngoài trăn trở đó là thiếu thông 
tin các hoạt động toán học trong nước. 
Đối với bản thân GS. Lê tự Quốc thắng, 

Học viện công nghệ Georgia (Mỹ), thì 
“chúng tôi ít tìm được những thông 
tin về hoạt động khoa học trong nước, 
website quá nghèo nàn. Không biết 
ai làm cụ thể gì để tìm hướng cộng 
tác?”. 

Muốn “cầu Hiền” tHì pHải “cầu 
tHị” 

từ xưa, cha ông ta đã có ý thức về chiến 
lược “chiêu hiền đãi sĩ”, thu phục hiền 
tài. Vì vậy, theo các nhà khoa học, nếu 
chúng ta thực sự mong muốn các nhà 
khoa học về nước công tác thì phải 
tỏ thái độ cầu thị. GS. Vũ Kim tuấn 
bộc bạch, “những nhà khoa học khi 
về nước cần phải được tôn trọng”. 
nhiều nhà khoa học cho biết, đôi khi 
về nước họ cảm thấy mình “vô dụng” 

bởi vì “không có việc” để làm, nhiều khi họ 
cảm thấy “khoa học nước nhà chưa thực 
sự cần họ”. Để phát huy hiệu quả những 
đợt về nước công tác, theo các nhà khoa 
học, cần thiết phải đưa ra một kế hoạch 
chuyên môn làm việc cụ thể, hiệu quả và 
hơn nữa, cần có một nơi làm việc cho các 
giáo sư, tránh tình trạng “bơ vơ”. nhiều ý 
kiến cũng gợi ý, thời gian những chuyến 
về nước của các giáo sư cũng phải kéo 
dài ít nhất là một học kỳ để làm việc cho 
“ra ngô ra khoai”, một vài khóa học hay 
chuyến viếng thăm lẻ tẻ không mang lại 
hiệu quả cao. Và hơn nữa, mỗi năm, nhà 
nước nên hỗ trợ khoảng 10 suất để các 
nhà khoa học về nước hoặc các nhà khoa 
trong nước có điều kiện ra nước ngoài làm 
việc một thời gian. Một vấn đề khác được 
các nhà khoa học chỉ ra là cần phải có cơ 
chế cho các nhà khoa học khi về nước, như 
lương chẳng hạn, không nhiều thì ít. Điều 
này được pGS. phùng Hồ Hải ví von, “phải 
có lương, tiền đi về (có thể bao gồm trong 
lương) để tỏ thái độ cầu hiền. nếu không, 
giống như việc mời khách đến nhà tiếp đãi 
long trọng nhưng lại không có nước”. 

Và điều quan trọng hơn hết, để tăng 
cường hợp tác và phát huy hiệu quả chất 
xám của cộng đồng các nhà toán học Việt 
nam ở nước ngoài, theo GS. Đàm thanh 
Sơn, “chúng ta cần phải có một bức tranh 
khoa học trong tương lai thật rõ ràng”.

Đức pHườnG

KHOa Học &  pHÁt triển

>> GS. ngô Bảo châu đoạt giải Field 2010                      
Ảnh: Bùi tuấn
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