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VOV.VN-Việc tăng lương cho giáo viên phải song hành với chất lượng giảng dạy. Vì vậy, các
trường sư phạm phải chuyển từ đào tạo theo số lượng sang chất lượng.

heo thống kê của các trường sư phạm trên cả nước, mỗi năm chỉ có khoảng từ 20-30% sinh
viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề. Số lượng còn lại là không tìm được việc làm hoặc
phải làm trái ngành. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng giảng dạy của
giáo viên vẫn còn yếu kém. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đổi mới căn bản và toàn
diện nền giáo dục cũng như đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Để có được đội ngũ giáo viên, nhà giáo giỏi cho đất nước, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng lương
cho họ và tạo điều kiện để sinh viên sư phạm tốt nghiệp là có việc làm ngay. Xung quanh vấn
đề này, phóng viên VOV.VN phỏng vấn GS.TS Đinh Quang Báo, nguyên cán bộ nghiên cứu
cao cấp Viện Nghiên cứu sư phạm (ĐH Sư phạm Hà Nội).

PV: Thưa GS, việc tăng lương cho giáo viên đã được đề cập rõ trongNghị quyết Trung ương
lần thứ 2 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 khóa XI
. Đó là
lương nhà giáo phải được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự
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nghiệp, có phụ cấp tùy theo tính chất công việc và theo vùng. Tuy nhiên,
tại sao
hiện nay, lương
giáo viên
vẫn
xếp thứ 14 trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp
?

GS.TS Đinh Quang Báo: Hiện nay, ngân sách chi cho lĩnh vực Giáo dục là 20% so với tổng chi
của ngân sách Nhà nước. Đây là tỷ lệ thể hiện sự ưu tiên hơn cho giáo dục nhưng thực tế, việc
tăng lương cho nhà giáo và giáo viên lại cần một khoản chi lớn hơn như vậy.

Hiện đất nước ta còn khó khăn, còn nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác cũng cần được đầu tư, cần
được tăng lương mà chưa thực hiện được. Đây là nguyên nhân khiến cho lương của nhà giáo
hiện vẫn xếp thứ 14 trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Ngoài ra, trong khi các ngành khác có khoảng 5 bậc lương thì ngành Giáo dục lại có nhiều bậc
hơn. Điều này cũng khiến cho việc tăng lương của giáo viên chậm lại.

PV: Thưa GS, có ý kiến cho rằng, trong khi ngân sách Nhà nước dành cho việc tăng lương chỉ
có hạn thì việc tăng lương chỉ nên ưu tiên cho những giáo viên giảng dạy ở những vùng miền xa
xôi, có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Ý kiến của GS về vấn đề này như thế nào?

GS.TS Đinh Quang Báo: Thực tế là Chính phủ đã có nhiều chính sách như tăng lương, phụ
cấp để thu hút giáo viên lên các địa phương, vùng, miền khó khăn giảng dạy. Chính vì thế,
trong những năm gần đây, nhiều giáo viên rất mong muốn lên những nơi này để làm việc nên
không còn thiếu giáo viên như trước nữa.

Tôi được biết là hiện nay có nhiều giáo viên lại muốn được lên những địa phương khó khăn để
giảng dạy nhưng một số nơi còn cho là phải bình xét.

Chính vì vậy, vấn đề lưu ý ở đây là không phải chúng ta thiếu giáo viên mà cần quan tâm là
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chất lượng giảng dạy của họ. Để làm được điều này thì các địa phương nên thực hiện việc kiểm
tra, đánh giá xem người nào có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề thì tạo điều kiện
để họ giảng dạy ở những vùng miền khó khăn.

Bên cạnh việc tăng lương, phụ cấp cho giáo viên ở vùng khó khăn thì ngành giáo dục ở các địa
phương cần chú ý tới điều kiện sống tốt để họ yên tâm bám trụ với nghề.

Khi Nhà nước chưa thể tăng lương đồng loạt cho giáo viên ở tất cả các vùng miền thì có thể ưu
tiên cho những giáo viên giỏi công tác tại những địa phương còn khó khăn.

Mặt khác, chúng ta cũng cần chú ý đến chính sách lương thỏa đáng để thu hút những người có
trình độ cao, được đào tạo bài bản ở nước ngoài về làm công tác giảng dạy. Nếu nghiên cứu
sinh học tập ở nước ngoài về nước mà chỉ thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng thì không thể thu
hút được người giỏi vào giảng viên ở các trường học.

PV: Ngoài việc chú trọng đến lương bổng, phụ cấp cho giáo viên, chúng ta cần phải làm gì để
có được đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, kỹ năng và tâm huyết với học trò trong tương lai,
thưa GS?

GS.TS Đinh Quang Báo: Ngoài việc cần cải thiện mức lương cho giáo viên để họ có thể đủ
sống bằng nghề thì Bộ GD-ĐT phải có chiến lược quy hoạch đào tạo giáo viên, đảm bảo cho
sinh viên tốt nghiệp xong là có việc làm.

Trên cơ sở quy hoạch này, Bộ GD-ĐT sẽ giao cho các trường sư phạm đào tạo theo chỉ tiêu
nâng cao chất lượng đào tạo là chính chứ không phải chạy theo số lượng. Vì vậy, chúng ta phải
đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào” bằng nhiều cách như miễn học phí và tạo điều kiện để
sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp là có việc làm ngay như sinh viên các trường quân đội, công
an.

PV: Xin cảm ơn GS!./.
Bích Lan/VOV.VN (thực hiện)
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