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ISR | Phenikaa Uni (URL: https://isr.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tintuc_2019_2_22_7_58_84/thang-8-2020-isr-voi-nature-repec-va-springer) — COVID-19 bùng
phát lần 2 đang gây lo lắng ở Việt Nam. Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh có thể cảm nhận
được rất rõ trong công việc. Ngoài cản trở và đình trệ với sản xuất, công việc biên tập bình
duyệt cũng bị tồn đọng, dẫn đến chờ đợi kéo dài. Tỷ lệ từ chối cũng có khuynh hướng tăng vọt.
Trong bối cảnh tiêu cực, cũng có vài điểm dưới đây giúp tinh thần đội ngũ sảng khoái hơn.
Cuối tháng 7, tạp chí của tổ hợp xuất bản học thuật Springer Nature về khoa học xã hội có tên
SN Social Sciences (ISSN 2662-9283) đã có lời mời GĐ ISR Vương Quân Hoàng tham gia ban biên
tập.
Lời mời đã nhận được sự đồng ý, và trang web tạp chí cũng cập nhật thông tin về đại diện ISR
(Phenikaa Uni) trong ban biên tập (hình 1).

Hình 1. Đại diện ISR Phenikaa Uni trong BBT Springer Nature Social Sciences

Ngay sau khi nhận lời, một số công việc thuộc về trách nhiệm biên tập đầu tiên đã bắt đầu được
giao phó và tiến hành.[1]
Kết thúc tháng 7-2020, dữ liệu IDEAS/RePEc cũng cho thấy ISR vẫn giữ vững vị trí thứ 4 trong
các đơn vị nghiên cứu-đào tạo kinh tế-quản trị ở nước ta. Trích vài đơn vị tốp trên của danh
sách trong hình 2.

Hình 2. RePEc tháng 7-2020
Danh sách này cũng cho thấy một thực tế: Các đơn vị có đầu tư và chính sách phát triển cho
nghiên cứu mạnh mẽ, minh bạch và cụ thể đã và đang vươn lên trông thấy. Cụ thể đó là các
đơn vị tiếng tăm: ĐH Kinh tế Tp.HCM, ĐH Kinh tế Đà Năng, ĐH Mở Tp.HCM, ĐH Fulbright. Cán
bộ Trung tâm ISR cũng tự đánh giá, việc vẫn còn giữ ở tốp 5 của RePEc của Trung tâm có nhiều
phần may mắn. Trong tương lai, khó khăn và thách thức sẽ ngày càng nhiều hơn với việc trụ lại
ở nhóm này.[2]
Tuy nhiên, cũng có thêm thông tin phấn khởi bên lề. Bài trên Nature mẹ (151 tuổi) của ISR, sau
khi xuất bản vào đầu tháng 6, nay đã chỉ mục hóa vào CSDL ISI Web of Science trong tháng 72020, trong hình 3. Điều này giúp cho việc tracking lượng sử dụng thông tin khoa học và trích
dẫn được thuận tiện và minh bạch. [3]
Cán bộ nghiên cứu ISR đều mong bài sẽ có thêm trích dẫn ISI WOS trong tương lai, và là một
niềm vui trong lao động học thuật nhiều khó khăn, gian khổ. Một ngọn đèn thắp thêm tia sáng
hy vọng cho công việc gian khó.

Hình 3. Bài ISR trên Nature đã chỉ mục hóa trong ISI Web of Science, dữ liệu Publons
(ngày 5-8-2020).
Với nguồn lực vật chất vô cùng ít ỏi, số lượng nghiên cứu viên hạn chế, và khối lượng công việc
lớn, đội ngũ đã và đang phấn đấu thực hành tốt tiêu chí đặt ra từ năm 2018 [4] về “tối thiểu
hóa chi phí trong sản xuất khoa học”.

4 tháng còn lại của năm 2020 sẽ rất khó khăn. Tuy vậy, Trung tâm ISR vẫn giữ vững tinh thần và
nỗ lực tối đa để có một năm lao động khoa học đầy xúc cảm, bất chấp những thách thức của
thời cuộc và tình hình dịch bệnh kéo dài.
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