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LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian, với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình
của cô giáo hƣớng dẫn, tác giả đã hoàn thành Luận văn “Giải pháp tăng
cƣờng thu hút cán bộ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học”.
Tác giả xin chân thành cảm ơn đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thu, là
cô giáo trực tiếp hƣớng dẫn khoa học, ngƣời đã dành rất nhiều thời gian và
tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu và giúp tác giả hoàn thành Luận văn tốt
nghiệp.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS Vũ Cao Đàm, là thầy
giáo đã ủng hộ ý tƣởng nghiên cứu khi tác giả tham khảo ý kiến của thầy
giáo.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo trong Trƣờng Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn và tập thể cán bộ, giáo viên Ban Đào tạo
Sau Đại học của Viện Chiến lƣợc và Chính sách KH&CN đã tạo điều kiện
và giúp đỡ trong quá trình học tập và hoàn thành tốt khoá học.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới các Lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng
nghiệp của Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Năng lƣợng nguyên tử Việt
Nam, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Khoa học xã
hội Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo điều kiện cho
tác giả điều tra khảo sát, hỗ trợ cung cấp các tài liệu quý báu làm cơ sở lý
luận và thực tiễn cho Luận văn tốt nghiệp.
Trong quá trình thực hiện, tác giả luôn nhận đƣợc sự giúp đỡ tích cực
từ các chuyên gia, đồng nghiệp dƣới nhiều hình thức tiếp cận, nên mặc dù
gặp nhiều khó khăn do có những hạn chế về số liệu thống kê, về điều kiện
thời gian nhƣng tác giả đã cố gắng để đạt đƣợc kết quả nhất định. Tác giả rất

mong nhận đƣợc sự chỉ bảo, góp ý của các thầy, cô giáo và bạn bè đồng
nghiệp để hoàn thiện hơn trong những nghiên cứu tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn.
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Phụ nữ Việt Nam chiếm 51,8% dân số và 50% lực lƣợng lao động
toàn xã hội. Lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ phụ
nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Điều đó cũng đƣợc thể hiện rõ nét trong hơn 70 năm qua kể từ khi
cách mạng Việt Nam có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân
tộc ta đã giành đƣợc những thành tựu trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân là chiến thắng hai ngoại xâm lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Trong công cuộc đổi mới đất nƣớc, vai trò quan trọng đó của phụ nữ Việt
Nam lại một lần nữa đƣợc khẳng định. Với trách nhiệm thiên phú là ngƣời
vợ, ngƣời mẹ, phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc trong việc
sinh thành và nuôi dƣỡng các thế hệ công dân nƣớc Việt, đồng thời cũng
chính là ngƣời chăm lo, bảo tồn gia đình với tƣ cách là những tế bào của xã
hội, theo chuẩn mực “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Trong thời đại hƣớng tới nền kinh tế tri thức, nguồn lực trí tuệ (còn
gọi là nguồn nhân lực chất lƣợng cao) luôn luôn giữ vai trò quan trọng hàng
đầu trọng sự nghiệp phát triển khoa học – công nghệ (KH&CN) cũng nhƣ
kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Là một bộ phận quan trọng của nguồn
nhân lực chất lƣợng cao đó, đội ngũ cán bộ nữ trí thức đã có những đóng
góp không nhỏ trong việc đƣa ra những luận cứ khoa học cho việc hoạch

định chính sách phát triển đất nƣớc cũng nhƣ việc ứng dụng KH&CN vào
tăng trƣởng kinh tế. Thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn của hơn 20 năm đổi
mới, Đảng và Nhà nƣớc ta đã có nhiều chủ trƣơng, chính sách về công tác
cán bộ nữ, nhằm mở rộng cơ hội phát triển và không ngừng nâng cao vị thế
của phụ nữ Việt Nam nói chung, trong đó có phụ nữ trí thức nói riêng. Dựa
trên cơ sở đổi mới tƣ duy về vai trò của phụ nữ, nhiều chủ trƣơng, chính
sách của Đảng đã và đang từng bƣớc đi vào cuộc sống, thể hiện ở tƣ tƣởng
bình đẳng nam, nữ trong các văn bản và chính sách của Đảng và Nhà nƣớc
nhƣ: Hiến pháp năm 1946 “phụ nữ được quyền bình đẳng với nam giới
trong mọi lĩnh vực”. Hiến pháp năm 1980 đã chi tiết hoá hơn quan điểm của
Đảng và Nhà nƣớc về bình đẳng và sự quan tâm đối với phụ nữ “Nhà nước
và xã hội có trách nhiệm nâng cao năng lực về chính trị, văn hoá, khoa học
và công nghệ, chuyên môn cho phụ nữ và không ngừng nâng cao vai trò của
phụ nữ trong xã hội”. Trong Luật Khoa học và Công nghệ năm 2006 đã thể
hiện thêm sự quan tâm đến cán bộ nữ trong lĩnh vực KH&CN “có chính
sách khuyến khích trong việc đào tạo và sử dụng nguồn lực nữ trong hoạt
động khoa học và công nghệ”. Tiếp đó, Luật Bình đẳng giới đã nêu rõ vấn
đề bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ “ Nam, nữ bình
đẳng trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ; Nam, nữ bình
đẳng trong việc tiếp cận các khóa đào tạo về khoa học và công nghệ, phổ
biến kết quả NCKH, công nghệ và phát minh, sáng chế”. Bộ Chính trị đã
ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/04/2007 về công tác phụ nữ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, có nêu “Xây dựng
đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao trong đó đề cập đến vấn đề quy
hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ nữ, chính sách phát triển đội ngũ
cán bộ nữ”. Nội dung các văn bản trên đều nhất quán một quan điểm: Thực
hiện tốt chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, đẩy mạnh việc bồi dƣỡng

đào tạo nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, có cơ chế
chính sách đối với phụ nữ để họ có thể phát huy ngày càng cao năng lực của
mình vào các lĩnh vực hoạt động nói chung và lĩnh vực KH&CN nói riêng,
đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH)
đất nƣớc.
Mặc dù vậy, do nhiều nguyên nhân, trong đó do cả ảnh hƣởng của văn
hoá truyền thống Á Đông, tiếng nói của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực
nghiên cứu khoa học (NCKH) vẫn còn khá khiêm tốn so với nam giới và
trong tƣơng quan với nhiều hoạt động xã hội khác. NCKH là công việc có
tính chất đặc thù, đầy thách thức đối với chị em, đòi hỏi chị em phải không
ngừng rèn luyện mình để tự tin khẳng định mình trong công việc. Có một số
vấn đề luôn đƣợc đề cập tới nhƣ việc nâng cao năng lực nghiên cứu của cán
bộ nữ, đẩy mạnh bình đẳng giới trong NCKH, chính sách hỗ trợ và động
viên cán bộ nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu hoặc bảo vệ thành
công các luận án,... Tuy nhiên, không phải mọi điều kiện làm việc đều thuận
lợi cho việc phấn đấu của họ.
Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Giải pháp tăng cường thu hút cán bộ nữ
trong hoạt động NCKH”, một mặt nhằm đáp ứng mong muốn của đa số các
nhà khoa học nữ có những chính sách phù hợp để các nhà khoa học nữ có
điều kiện phát huy hết năng lực của mình, mặt khác tác giả mong có đƣợc sự
quan tâm và nhìn nhận đúng nỗ lực của nữ giới từ phía các nhà lãnh đạo các
cấp và những đồng nghiệp khác giới và cả những đồng nghiệp cùng giới.
2. Lịch sử nghiên cứu
Phụ nữ và những vấn đề về phụ nữ là đối tƣợng nghiên cứu của nhiều
nhà nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc. Cùng với sự nổi lên của nhiều

cách tiếp cận khác nhau, những nghiên cứu về phụ nữ đang dần trở thành
một lĩnh vực NCKH đặc biệt.
Ở Việt Nam, trong những năm gần đây xuất hiện rất nhiều nghiên cứu
xung quanh vai trò của phụ nữ trong phát triển nhƣ: vai trò của lao động nữ;
vai trò của đội ngũ trí thức nữ; thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý nữ; phụ
nữ với quyền lực; phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị,.… Năm 1997,
Viện Nghiên cứu Chiến lƣợc và Chính sách KH&CN (Bộ Khoa học và Công
nghệ) đã thực hiện đề tài cấp Bộ “Một số luận cứ cho chính sách sử dụng
cán bộ khoa học và công nghệ nữ”, mặc dù đề tài có những phân tích
chuyên sâu về các khía cạnh xã hội – tâm lý, về năng lực của nữ khoa học,
nhƣng tại thời điểm đó, khi mà Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bình
đẳng giới và một số văn bản triển khai công tác nữ trong lĩnh vực khoa học
chƣa đƣợc ban hành nên vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực NCKH vẫn chƣa
đƣợc nhìn nhận một cách khách quan trên quan điểm về giới.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Đƣa ra bức tranh về hoạt động NCKH của phụ nữ; Phát hiện những
cản trở và hạn chế đến hoạt động NCKH của phụ nữ trong điều kiện của
nƣớc ta hiện nay; Tìm hiểu các nguyên nhân của cản trở và hạn chế đến hoạt
động nghiên cứu của phụ nữ và đề xuất các giải pháp tăng cƣờng thu hút cán
bộ nữ trong hoạt động NCKH.
4. Phạm vi nghiên cứu:
- Thời gian: từ năm 2000 – nay
- Đối tƣợng: Hoạt động NCKH của nữ cán bộ.

5. Mẫu khảo sát
02 viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ: Viện Ứng
dụng công nghệ, Viện Năng lƣợng nguyên tử Việt Nam.
02 viện nghiên cứu trực thuộc Chính phủ: Viện Khoa học xã hội Việt
Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
6. Vấn đề nghiên cứu
Hiện trạng NCKH của nữ cán bộ hiện nay nhƣ thế nào? Những yếu tố
nào cản trở và hạn chế hoạt động NCKH của phụ nữ Việt Nam hiện nay?
Đâu là nguyên nhân của những cản trở và hạn chế trên? Giải pháp nào để
tăng cƣờng thu hút phụ nữ trong hoạt động NCKH?
7. Giả thuyết nghiên cứu
Tư tưởng khoa học: thực hiện thật sự công bằng và bình đẳng giới đối
với phụ nữ trong lĩnh vực NCKH. Cụ thể: Đánh giá đúng vai trò của phụ nữ
trong nghiên cứu; Tạo môi trƣờng bình đẳng cho phụ nữ trong nghiên cứu
(giao nhiệm vụ, hợp tác, tạo điều kiện làm việc, đánh giá); Quan tâm đúng
mức đến nâng cao năng lực cho phụ nữ làm công tác nghiên cứu (đào tạo,
chia sẻ thông tin); Thực hiện bình đẳng trong tôn vinh phụ nữ trong lĩnh vực
nghiên cứu.
8. Phƣơng pháp chứng minh luận điểm
- Nghiên cứu tài liệu: tổng quan các chính sách về giới, đặc biệt là
chính sách đối với nữ cán bộ NCKH; tổng quan kinh nghiệm nƣớc ngoài;
tổng quan các nghiên cứu trƣớc đó về phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu.
- Điều tra xã hội học: lập phiếu điều tra tại 02 Viện nghiên cứu trực
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Năng
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đại diện cơ quan quản lý về KH&CN.
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9. Luận cứ khoa học
- Luận cứ lý thuyết: Sử dụng lý thuyết về bình đẳng giới, lồng ghép
giới, công bằng xã hội, lý thuyết về sử dụng nhân lực khoa học trong thời
đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa…
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lục, nội dung nghiên cứu đƣợc trình bày trong 3 chƣơng sau:
CHƢƠNG 1: Cơ sở lý luận trong việc thu hút cán bộ nữ tham gia hoạt
động nghiên cứu khoa học
CHƢƠNG 2: Thực trạng tham gia hoạt động nghiên cứu của các nhà
khoa học nữ
CHƢƠNG 3: Giải pháp tăng cƣờng thu hút cán bộ nữ trong hoạt động
nghiên cứu khoa học
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