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Đã đến lúc dẹp “loạn” tiến sĩ  
chốn quan trường? 

 
(Dân trí) - “Tôi nghĩ là Thủ tướng có thể thấy rõ tác hại của vấn đề tiến sĩ và quan chức, 

một vấn đề chỉ có ở Việt Nam. Nhưng đây cũng là vấn đề có thể giải quyết dễ dàng, giải 

quyết ngay nếu Thủ tướng quyết tâm làm”. 

 

 
(Minh họa: Ngọc Diệp) 

 

Đó là ý kiến của Giáo sư Trần Văn Thọ viết trên Tuổi trẻ ngày 17/1 với đoạn 

thông điệp 2014 của Thủ tướng: “Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy 

tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, 

năng lực và tính chuyên nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải được 

giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ chức, cán bộ, công chức phải căn cứ 

vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ 

chế kiểm soát thực thi công vụ”. 

Chưa ai biết “sáng kiến” đưa học vị thạc sĩ, tiến sĩ như một tiêu chí bổ nhiệm 

quan chức do ai đưa ra, có từ khi nào, nhưng đến nay thì hậu quả đã rõ mồn 

một. Nạn sính bằng, mua bằng, bằng giả ngày càng nghiêm trọng. Có địa 

phương “tham vọng” tiến sĩ hóa toàn bộ cán bộ lãnh đạo. Chợ bằng cấp ngày 

một xôn xao là để phục vụ cho những quan chức có nhu cầu bằng cấp. 

Người ta mua bằng trong nước, rồi ra nước ngoài mua bằng. Nghiên cứu 

sinh đi lấy học vị tiến sĩ ở nước ngoài nhưng không cần học, không biết một 

chữ tiếng Anh bẻ đôi. Sau vụ Trường Đại học Nam Thái Bình Dương 

(Southern Pacific University) bị phanh phui, người ta lại đổ qua Philippines 

lấy bằng tiến sĩ. Học tiến sĩ nhưng thực chất là đi du lịch, kết hợp mua bằng. 
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Nếu như bằng cấp không có giá trị liên quan đến bổ nhiệm, thăng quan tiến 

chức trong hệ thống cơ quan nhà nước, thì không có nạn mua bán bằng cấp 

như mua rau hiện nay. 

Xã hội cũng chẳng ai tin bằng tiến sĩ, thạc sĩ mà quan chức show ra trên 

danh thiếp. Nhắm con mắt cũng biết là tiến sĩ giấy. 

Giáo sư Trần Văn Thọ đề xuất “phải đoạn tuyệt quan hệ giữa văn bằng tiến 

sĩ với tiêu chuẩn, tư cách, trách nhiệm của một quan chức. Cần quyết định 

chấm dứt ngay việc xem văn bằng tiến sĩ là một tiêu chuẩn để đề bạt quan 

chức, cấm quan chức học tại chức để lấy bằng tiến sĩ, cấm quan chức tham 

gia việc đào tạo tiến sĩ”. 

Quá đúng. Làm cán bộ, công chức, làm lãnh đạo trong cơ quan nhà nước 

không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ. Đó là hệ quả của thói chuộng hư danh, 

háo danh, phù phiếm. Cơ quan hành chính cần những công chức chuyên 

nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, có lương tâm nghề nghiệp, có trách nhiệm của 

một công chức, không nhất thiết cần một nhà khoa học. 

Chỉ có nước ta mới có chuyện tréo nghoe như vậy. 

Cấm quan chức tham gia đào tạo tiến sĩ. Quá đúng. Anh là cán bộ nhà nước, 

lo công việc của cơ quan anh, của bộ, ngành anh còn chưa xong, sao lại đi 

tham gia đào tạo tiến sĩ? 

Trách nhiệm đào tạo tiến sĩ là của các trường, viện, không phải là việc của 

quan chức. Hiện nay, có nhiều quan chức có học hàm, học vị (chưa biết thật 

giả), nên tham gia đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ. Vừa cho nó oai vừa có thêm thu 

nhập. Việc này chỉ hỏng nền khoa học nước nhà đồng thời hỏng luôn công 

việc của cơ quan nhà nước. 

Một cán bộ có trách nhiệm với cơ quan không bao giờ nhận đào tạo tiến sĩ 

cho dù có thực lực. 

Một nhà khoa học chân chính không ai đi nhận đào tạo tiến sĩ theo kiểu làm 

thêm giờ vô trách nhiệm như vậy. 

Rất ủng hộ ý kiến đề xuất của Giáo sư Trần Văn Thọ. Dẹp ngay kiểu nhập 

nhằng quan chức và tiến sĩ. 
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