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1. Bối cảnh chung
1.1. Bối cảnh thuận lợi cho sự phát triển đội ngũ 

giáo sư và phó giáo sư ở Việt Nam
 Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện 

đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ 
trương, chính sách về tiếp tục xây dựng và phát triển 
đội ngũ trí thức nói chung, trong đó có giáo sư (GS), phó 
giáo sư (PGS) - lực lượng lao động trí óc có trình độ học 
vấn cao, đóng vai trò là nòng cốt sáng tạo và truyền bá 
kiến thức.

Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ 
thị về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính 
sách thu hút tri thức là người Việt Nam ở nước ngoài... 
hướng tới mục tiêu phát triển nhanh về số lượng, nâng 
cao chất lượng và phát huy vai trò sáng tạo, cống hiến 
của đội ngũ tri thức. Tinh thần đổi mới căn bản và triệt 
để được đánh dấu bằng Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII 
Ban Chấp hành Trung ương khóa X về Xây dựng đội ngũ 
tri thức trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước (Nghị quyết số 27 ngày 06 tháng 8 năm 
2008), được cụ thể hóa bằng hệ thống các đề án trên các 
lĩnh vực, gắn với sự phân công và ấn định thời gian thực 
hiện cụ thể. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 
8 khóa XI đã đề cập đến những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp 
thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội 
dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo 
đảm thực hiện ở tất cả các loại đào tạo thực sự tạo cơ hội 
mới cho việc tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí 
thức, trong đó có đội ngũ GS, PGS.

 Hệ thống cơ chế, chính sách về xây dựng và phát 
triển đội ngũ trí thức, về đổi mới tổ chức và hoạt động 
của các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục 

ngày càng hoàn thiện. Tinh thần chung là nâng cao 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính năng 
động, tích cực, sáng tạo của tổ chức khoa học, công nghệ 
và cơ sở giáo dục đào tạo. Đáng lưu ý là các cơ chế, chính 
sách có liên quan được quan tâm thể chế hóa kịp thời, 
tạo môi trường thuận lợi cho việc khuyến khích và thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Cùng với những 
đổi mới trong quản lí nhà nước về khoa học, công nghệ 
và giáo dục đào tạo, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lí 
về các lĩnh vực có liên quan là yếu tố tiền đề để tạo lập 
và phát triển thị trường khoa học và công nghệ - môi 
trường quan trọng không thể thay thế trong việc phát 
triển đội ngũ tri thức.

 Quá trình hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập 
kinh tế quốc tế ngày càng tạo điều kiện thuận lợi để các 
nhà khoa học mở rộng quan hệ hợp tác, tăng cường việc 
tiếp cận và tiếp thu các thành tựu, tiến bộ khoa học và 
công nghệ trên thế giới. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận và 
áp dụng các kinh nghiệm phổ biến xây dựng và phát 
triển đội ngũ tri thức của những quốc gia đi trước.

 Cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ trí 
thức nói chung, trong đó có đội ngũ GS, PGS đã có sự 
tăng nhanh về số lượng, từng bước nâng lên về số lượng. 
Nhìn một cách tổng thể, đa số được đào tạo cơ bản, gắn 
bó với sự nghiệp đổi mới, có đóng góp tích cực cho sự 
nghiệp phát triển khoa học và công nghệ và đào tạo 
nguồn nhân lực. Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng 
động thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và quá trình 
hội nhập. 

1.2. Hạn chế, khó khăn đối với sự phát triển đội 
ngũ giáo sư và phó giáo sư ở Việt Nam

Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi như đã đề cập, 
việc xây dựng và phát triển đội ngũ tri thức nói chung, 
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trước hết là GS, PGS đang đứng trước nhiều khó khăn 
thách thức, xét trên cả hai khía cạnh khách quan và chủ 
quan, cụ thể là:

- Nhận thức về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức 
trong xã hội nhìn chung chưa đủ sâu sắc và ngang tầm 
với những đòi hỏi khách quan của sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tính đến thời 
điểm hiện tại, Nhà nước ta vẫn chưa có chiến lược tổng 
thể về phát triển đội ngũ trí thức. Trên thực tế, quá trình 
hình thành, phát triển đội ngũ GS, PGS còn mang nặng 
tính tự phát.

- Hệ thống thể chế, chính sách xây dựng, phát triển 
đội ngũ trí thức còn thiếu và không đồng bộ. Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội chưa thể hiện một cách nhất 
quán quan điểm khoa học, công nghệ và giáo dục đào 
tạo làm “quốc sách hàng đầu” cũng như chưa gắn với các 
giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trên các 
lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Hệ thống giáo dục 
đào tạo còn lạc hậu, chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu về số 
lượng, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Số lượng và chất lượng GS, PGS hiện nay còn tỏ rõ 
sự bất cập, chưa ngang tầm trước yêu cầu phát triển của 
đất nước. Cơ cấu đội ngũ GS, PGS còn nhiều bất hợp lí về 
ngành nghề, độ tuổi, giới tính. Trí thức tinh hoa và hiền 
tài còn ít, nhiều lĩnh vực chuyên gia đầu ngành thiếu 
nghiêm trọng, đội ngũ kế cận hẫng hụt. Hệ thống giáo 
dục còn lạc hậu, chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh, 
có uy tín ở khu vực và quốc tế tạo cơ hội và môi trường 
phát triển nguồn nhân lực trình độ cao.

2. Quan điểm phát triển đội ngũ giáo sư và phó 
giáo sư ở Việt Nam hiện nay 

Để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết số 27-NQTW  
về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kì đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là đến năm 2020 
“xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, 
số lượng và cơ cấu hợp lí, đáp ứng yêu cầu phát triển đất 
nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí 
thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới”. Việc 
xây dựng và phát triển đội ngũ GS, PGS trong thời gian 
tới phải thấu triệt các quan điểm chung là:

Thứ nhất, coi đầu tư cho việc xây dựng phát triển 
đội ngũ GS, PGS - lực lượng lao động trí óc có trình độ 
học vấn cao, đóng vai trò nòng cốt trong sáng tạo và 
truyền bá kiến thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững. 

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp 
nâng tầm trí tuệ của đất nước, của dân tộc, nâng cao 
năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động 
của hệ thống chính trị. Theo đó, đội ngũ trí thức có trình 
độ học vấn cao là lực lượng đi đầu bảo đảm sự gắn kết 
đồng bộ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với phát 
triển khoa học kĩ thuật và phát triển văn hóa-nền tảng 
tinh thần của xã hội.

Thứ hai, Xây dựng đội ngũ trí thức nói chung nhất là 
những người có trình độ chuyên môn cao là trách nhiệm 
chung của toàn xã hội và của cả hệ thống chính trị. Đó là 

nhiệm vụ thường xuyên, bao quát trong chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực, đòi hỏi phải thể hiện nhất quán, 
đồng bộ trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và thực sự trở thành sự quan tâm của 
toàn xã hội.

Thứ ba, mở rộng dân chủ, tôn trọng và phát huy tự 
do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của 
trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh.

Thứ tư, phát huy cao độ nội lực, đồng thời khai thác 
ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại trong điều kiện mới. Theo đó, việc xây dựng và phát 
triển đội ngũ trí thức, trong đó có đội ngũ trí thức có 
trình độ chuyên môn cao, một mặt phải bảo đảm sự phù 
hợp với thực tiễn Việt Nam, mặt khác phải phù hợp với 
thông lệ quốc tế, từng bước vươn tới tiêu chuẩn chung 
của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Thứ năm, phát triển số lượng đi đôi với nâng cao 
chất lượng, trong đó chất lượng là mục tiêu hàng đầu.

3. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo sư và 
phó giáo sư của Việt Nam

3.1. Giải pháp chung
a) Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng nâng cao nhận 

thức của toàn xã hội về vai trò của đội ngũ trí thức nhất 
là GS, PGS - lực lượng lao động khoa học có trình độ 
chuyên môn cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hình thành ý thức 
và tâm lí xã hội tôn trọng, tôn vinh trí thức, thực sự coi 
“hiền tài là nguyên khí quốc gia”, phát huy truyền thống 
“tôn sư, trọng đạo”.

b) Căn cứ tinh thần Nghị quyết số 27, Nghị quyết 
Trung ương 8 khóa XI để sớm xây dựng và ban hành 
chiến lược tổng thể về xây dựng và phát triển đội ngũ 
trí thức, trong đó một trong những nội dung ưu tiên là 
GS, PGS làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch và giải 
pháp cụ thể có hiệu quả trong việc phát triển nhanh về 
số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ GS, PGS trên các 
lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

c) Trên cơ sở sửa đổi, hoàn thiện hệ thống cơ chế, 
chính sách về xây dựng và phát triển trí thức nói chung, 
cần bổ sung những quy định về khuyến khích phát triển 
đội ngũ GS, PGS phù hợp với đặc điểm đặc thù trong 
lao động khoa học cũng như vai trò không thể thay 
thế trong việc phát triển nguồn lực xã hội. Trước hết, 
cần tạo bước đột phá trong các cơ chế, chính sách về 
trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh thu hút đối với GS, PGS, 
trên nguyên tắc không bình quân, cao bằng, phù hợp 
với cống hiến cho khoa học cũng như cho sự phát triển 
chung của cộng đồng.

d) Tạo lập môi trường pháp lí thông thoáng, dân 
chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng tính tích cực 
xã hội, trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo của đội ngũ 
GS, PGS.

3.2. Giải pháp cụ thể
a) Sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan về 
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việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. 
Trước hết là hệ thống các tiêu chí bảo đảm phù hợp với 
thông lệ quốc tế và hướng tới sự tương đồng với các 
nước tiên tiến trong khu vực và các quốc gia có trình độ 
phát triển tương tự như Việt Nam. 

Trong quy định về tiêu chí, cần có sự phân biệt rõ 
hơn giữa khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự 
nhiên và công nghệ để phù hợp với tính đặc thù trong 
hoạt động nghiên cứu và sáng tạo. Riêng về trình tự thủ 
tục, quy trình cần được cải cách triệt để theo hướng đơn 
giản, ít tầng nấc để tạo thuận lợi cho các ứng viên và cả 
đối với hoạt động quản lí nhà nước của các cơ quan có 
liên quan.

b) Sớm xây dựng để đưa vào triển khai ứng dụng 
có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về GS, PGS trên cơ sở 
nền tảng của công nghệ thông tin, tạo tiền đề thuận lợi 
cho công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ GS, PGS, 
góp phần mở rộng công khai hóa và quốc tế hóa các kết 
quả và thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học trên 
các lĩnh vực.

c) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động nghiên 
cứu khoa học theo hướng khuyến khích và có giải pháp 
hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp khoa học công 
nghệ, thúc đẩy mối quan hệ liên kết giữa các viện nghiên 
cứu, các cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp và 
tổ chức kinh tế, tạo môi trường thuận lợi và làm cầu nối 
cho hoạt động nghiên cứu sáng tạo đối với đội ngũ trí 
thức có trình độ chuyên môn cao. 

d) Trên cơ sở các trường đại học trọng điểm đã 
được phê duyệt, Nhà nước cần quan tâm đầu tư thỏa 
đáng cho việc thành lập và phát triển các trường đại học 
nghiên cứu. Cần coi đây là giải pháp trọng tâm để thực 
sự gắn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vào các trường 
đại học. Thông qua phân tầng cơ sở giáo dục đại học để 
có chính sách đầu tư, giao nhiệm vụ và thực hiện quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm với vị trí, vai trò, năng lực bảo 

đảm chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục và đào tạo.
4. Kết luận
Việt Nam đang ngày càng hội nhập quốc tế mạnh 

mẽ cả về kinh tế và khoa học công nghệ, mở rộng 
quan hệ hợp tác, tăng cường việc tiếp cận và tiếp thu 
các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ trên thế 
giới. Đội ngũ GS và PGS là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò 
quyết định và dẫn dắt việc phát triển sự nghiệp đào tạo 
và nghiên cứu khoa học của Việt Nam trong thời kì mới. 
Trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách 
phát triển đội ngũ GS và PGS, tuy nhiên hiệu quả vẫn 
chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nươc trong thời 
kì mới.
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Abstract: The development of professors and associate professors plays an important role in the development of 
education, training and scientific research in Vietnam. The article analyses and evaluates advantages, disadvantages and 
view points on the development of professors and associate professors nowadays, hence proposing solutions for developing 
professors and associate professors, meeting current requirements in Vietnam. According to the author, Vienam now is in 
the process of increasingly  international integration in terms of economics, science-technology, cooperative expansion, 
approaching international technological advances. Professors and associate professors are intellectual force which play 
decisive role in leading the development of education and scientific research in Vietnam in the new period. Therefore, it is 
necessary to pay attention to and issue appropriate policies for professors and associate professors.
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