
Mong nhiều công chức chính quyền là tiến sĩ – một khái 
niệm cơ bản bị hiểu sai 

Ít ngày trước đây, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi đọc bài báo “Hà Nội mong 100% cán 

bộ Thành ủy ‘quản’ là tiến sĩ” (http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2009/08/865203/). Gần 

đây, nhiều người còn ngạc nhiên hơn khi đọc lời giải thích “Có bằng tiến sĩ mới đột phá tư 

duy” (http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/09/868806/) của tiến sĩ Lê Anh Sắc, chuyên viên 

cao cấp Sở Nội vụ Hà Nội, thành viên soạn thảo “Chiến lược cán bộ, công chức khối chính 

quyền thành phố”. Trong bài phỏng vấn này ông Sắc khẳng định “Đề xuất ra cái mới, có 

khả năng tư duy đột phá phải là những người có bằng tiến sĩ”, và chiến lược cán bộ được 

nhắc lại “Theo đó, đến năm 2020, Hà Nội phấn đấu có 100% cán bộ diện Thành ủy quản lý 

có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBND thành phố quản lý có trình độ trên đại học, 

trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn có 

trình độ đại học, trong đó 50% trên đại học”. Cũng theo bài báo, chiến lược này được Sở 

Nội vụ thành phố hoàn thành trong 3 tháng, dựa trên kết quả của đề tài nghiên cứu của Sở 

“Nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công 

chức trong các cơ quan hành chính thành phố Hà Nội”. 

Nếu chỉ là ý kiến của một cá nhân thì cũng không có gì phải bàn, nhưng nếu đã thành chiến 

lược về cán bộ chính quyền của thành phố thì có những điều cần trao đổi. Điều quan trọng 

là có những khái niệm cơ bản lâu nay đã bị hiểu sai một cách phổ biến trong xã hội ta. Một 

người dân thường có thể hiểu không đúng khái niệm tiến sĩ, nhưng những người làm quan 

khi hoạch định chính sách cán bộ không thể hiểu không đúng, vì việc họ hiểu sai sẽ ảnh 

hưởng đến các chính sách của nhà nước và mục tiêu phấn đấu của nhiều người. Yêu cầu 

những bằng cấp không đúng chỗ cũng liên quan đến chất lượng thấp của đào tạo thạc sĩ và 

tiến sĩ ở ta, đến học giả bằng giả.  

Việc giáo dục và đào tạo của con người từ khi bắt đầu đến trường cho đến hết bậc thạc sĩ 

có bản chất là học, tức các quá trình qua đó từng cá nhân hoặc tập thể biến các tri thức của 

loài người thành tri thức của chính mình. Việc học được chia làm nhiều cấp học với những 

mục tiêu khác nhau. Việc học ở các bậc phổ thông nhằm để có các hiểu biết cơ bản cần cho 

cuộc sống và hoạt động của mỗi người. Việc học ở các trường dạy nghề hay cao đẳng nhằm 

để người học có được kỹ năng và hiểu biết cụ thể để làm một nghề. Việc học ở bậc cử nhân 

nhằm để người học có các tri thức chung của loài người về một nghề (thí dụ nghề y, nghề 

luyện kim, nghề thủy sản, ...). Chương trình cử nhân do vậy thường phải gồm nhiều môn để 

trang bị cho người học toàn bộ kiến thức cơ bản của các ngành trong nghề. Vì người học 

xong bậc cử nhân thường chưa có kiến thức chuyên ngành, cấp học thạc sĩ nhằm trang bị 



kiến thức và rèn luyện kỹ năng của một ngành nào đấy trong nghề cho họ. Thí dụ như 

người kỹ sư tin học khi ra trường có được những kiến thức chung về nghề công nghệ thông 

tin, nhưng nếu sẽ chuyên làm việc về bảo mật thông tin thì có thể phải học thạc sĩ trong hai 

năm về ngành này.  

Khác với các việc học trên, việc đào tạo tiến sĩ có bản chất là nghiên cứu, tức quá trình các 

cá nhân và tập thể tìm và tạo ra các tri thức mới cho loài người. Tiến sĩ là người được đào 

tạo để có khả năng tư duy và kỹ năng nghiên cứu khoa học, không phải khả năng tư duy 

nói chung. Khắp nơi trên thế giới này, tiến sĩ được đào tạo chủ yếu để làm việc giảng dạy 

và nghiên cứu ở đại học, làm việc ở các viện nghiên cứu hay ở các bộ phận nghiên cứu của 

các công ty, không phải để làm việc chính quyền. Tất nhiên, có một số người sau đào tạo 

tiến sĩ làm việc quản lý ở các cơ quan không liên quan đến nghiên cứu khoa học. Họ có thể 

phát huy được những gì đã được rèn luyện, nhưng những khả năng nghiên cứu khoa học 

không phải là khả năng và đòi hỏi tiên quyết của những người làm công việc chính quyền.  

Việc đào tạo ra những người có bằng cấp loại nào là tùy thuộc vào nhu cầu công việc người 

đó làm. Tiến sĩ cũng không phải một cấp học cao hơn thạc sĩ, mà là một loại hình đào tạo 

những người làm nghiên cứu. Ngoài khả năng nghiên cứu và hiểu biết sâu về lĩnh vực 

nghiên cứu hẹp của mình, người có bằng tiến sĩ không nhất thiết có gì hơn người có bằng 

đại học hay thạc sĩ về khả năng tư duy hay hiểu biết nói chung, vì rèn luyện khả năng tư 

duy chính là cốt lõi của việc học ở mọi cấp. Đặc biệt, không có gì đảm bảo sự khác biệt về 

khả năng đề xuất cái mới, khả năng đột phá tư duy của những người có bằng cấp đào tạo 

khác nhau này.  

Người dân thường không biết những cán bộ do thành ủy quản là ai, họ làm việc gì, nhưng 

đa số những người được thành ủy quản lý chắc đều không làm việc ở đại học hay viện 

nghiên cứu, do vậy mong họ 100% là tiến sĩ là một mục tiêu quá khác xa với lẽ thường, tức 

một điều kỳ cục.  

Những năm qua chúng ta đã nghe những đề xuất về xe máy chỉ được vào thành phố tùy 

ngày theo số chẵn số lẻ, về ngực lép cân nhẹ không được đi xe máy, ... Những đề xuất về 

chiến lược cán bộ chính quyền chắc chắn quan trọng hơn nhiều, và một khi những khái 

niệm cơ bản bị hiểu sai và dùng sai, hệ lụy sẽ rất lớn. 
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