
trong suốt cuộc đời hoạt động 
cách mạng và lãnh đạo nhà 
nước lúc nào Bác tô  (thủ tướng 

Phạm Văn Đồng) cũng quan tâm hết 
sức mình đến sự nghiệp nâng cao 
dân trí và đào tạo nhân tài.

ngày 20-3-1955, tại kỳ họp thứ 4 
Quốc hội khóa i trên cương vị người 
đứng đầu chính phủ, Bác tô đã phân 
tích phải thống nhất và củng cố 
ngành phổ thông, chú trọng phát 
triển các lớp trên của trung học (cấp 
iii); đặc biệt chú trọng phát triển 
ngành chuyên nghiệp và đại học. 
ngay từ ngày ấy bác tô đã nghĩ đến 
Đại học Quốc gia. Bác gợi ý: chúng 
ta phải xây dựng trường đại học Hà 
nội thành nơi đào tạo nhân tài của 
nước nhà.

ngày 12-4-1961, tại kỳ họp thứ 2 
Quốc hội khóa ii, Bác tô nhấn mạnh: 
nhiệm vụ cơ bản và bức thiết nhất là 
ra sức bồi dưỡng, đào tạo trong một 
thời gian không lâu một đội ngũ cán 
bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công 
nhân lành nghề, số lượng đủ ,chất 
lượng tốt, có giác ngộ xã hội chủ 

nghĩa và có hiểu biết về kỹ thuật, về 
nghiệp vụ. trong việc này cần chú 
trọng cán bộ cho công nghiệp và 
hợp tác xã. Đồng thời phải ra sức 
làm tốt hơn, nhanh hơn việc nâng 
cao trình độ văn hoá cho cán bộ, cho 
nhân dân lao động, phổ biến rộng rãi 
những hiểu biết cần thiết về kỹ thuật 
sản xuất và xây dựng . không chỉ 
bằng lời nói ,thủ tướng đã ban hành 
chỉ thị 114/ttg (tháng3-1957) với nội 
dung: các cấp chính quyền phải lãnh 
đạo thực hiện kế hoạch thanh toán 
nạn mù chữ và bổ túc văn hoá ở địa 
phương...Phải giữ vững đội ngũ cán 
bộ, giáo viên BDHV, không nên thay 
đổi công tác, cần miễn giảm dân 
công cho họ ,bồi dưỡng họ về năng 
lực, tinh thần và vật chất. Sau chỉ thị 
này 7 tháng thủ tướng đã mở cuộc 
vận động tổng tiến công giặc dốt, lấy 
tên là chiến dịch Điện Biên Phủ diệt 
dốt. nhờ quyết tâm của nhân dân cả 
nước mà trong 3 năm (1956-1958) ở 
miền Bắc  đã có đến 2,16 triệu người 
thoát nạn mù chữ. nếu như năm học 
1957-1958 mới có 3000 người tốt 
nghiệp BtVH cấp i có 174 người tốt 

nghiệp BtVH cấp ii thì đến năm học 
1959-1960 con số này đã tăng lên 
đến 27.300 và 1.474 người.

 ngày 8-4-1965, tại kỳ họp thứ 2 Quốc 
hội khoá iii ,trước âm mưu mở rộng 
chiến tranh của giặc mỹ,  Bác tô đã 
động viên nhân dân: nhiệm vụ sản 
xuất và chiến đấu là một sự thúc đẩy, 
một sự cổ vũ mạnh mẽ đối với các 
ngành kinh tế quốc dân, cũng như 
đối với các ngành văn hoá , giáo dục, 
y tế, văn nghệ. tất cả các ngành, các 
cấp đều phải đẩy mạnh hoạt động 
với tốc độ nhanh hơn, khí thế mạnh 
hơn và phải đạt những tiến bộ rõ rệt 
hơn. Hưởng ứng lời kêu gọi của thủ 
tướng mặc dầu trong muôn vàn khó 
khăn của công cuộc chống mỹ cứu 
nước sự nghiệp giáo dục của chúng 
ta vẫn nhanh chóng phát triển, xã 
nào cũng có trường cấp i, rất nhiều 
xã có trường cấp ii, các huyện đều có 
1 hay vài trường cấp iii. các trường 
Đại học đi sơ tán về nông thôn, miền 
núi, nhưng vẫn đảm bảo duy trì đầy 
đủ chương trình học tập lý thuyết và 
thực hành. chúng ta vẫn tiếp tục cử 
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đi  đào tạo hàng chục nghìn cán bộ 
tại Liên Xô, trung Quốc và các nước 
Đông âu.

tháng 5 - 1968 ,tại kỳ họp thứ 4 Quốc 
hội khoá iii ,Bác tô đã phấn khởi 
thông báo: Sống và chiến đấu hằng 
ngày giữa bom đạn của địch, nhân 
dân ta càng tỏ ra ham học hơn bao 
giờ hết... Số học sinh và sinh viên của 
chúng ta tăng lên không ngừng, nhà 
trường của chúng ta đi sát thực tế; 
mở ra những triển vọng mới  của nền 
giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt nam, 
gắn liền học với làm.

ngày 20-2-1973, tại kỳ họp đặc biệt 
của Quốc hội khoá iV ,sau khi phân 
tích thắng lợi vĩ đại của việc ký kết 
Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hoà bình ở  Việt nam, 
Bác tô đã sớm đề xuất nhiệm vụ: Phải 
có kế hoạch đào tạo  một đội ngũ cán 
bộ có chất lượng cho sự nghiệp phát 
triển toàn diện của đất nước .

ngày 2-9-1975, sau chiến thắng lịch 

sử của chiến dịch Hồ chí minh, tại lễ 
kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 30, Bác 
tô đã nhắc đến thành tựu giáo dục 
ở miền Bắc: chúng ta đã ra sức phát 
triển nền văn hoá xã hội chủ nghĩa...
chúng ta đã đạt được những thành 
tựu đáng phấn khởi, nhất là trong 
lĩnh vực giáo dục phổ thông và đại 
học.

một mặt Bác tô luôn luôn cổ vũ các 
thành tựu trong giáo duc, nhưng 
mặt khác Bác rất nghiêm khắc đối 
với những bất cập, nhất là những sai 
lầm, khuyết điểm trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo.

chính Bác tô là người đề ra yêu cầu 
trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra 
thầy, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra học. 
Bác tô đã nhiều lần phân tích cặn kẽ 
về trách nhiệm thiêng liêng và vai trò 
vẻ vang nhưng cực kỳ khó nhọc của 
người thầy. nói chuyện nhân ngày 
nhà giáo Việt nam, 20-11-1984 ,Bác 
tô đã khẳng định: Phải có đội ngũ 
giáo viên giỏi thì mới có chất lượng 

giáo dục cao...nhân dân ta có truyền 
thống tôn trọng và đề cao nghề dạy 
học. các thầy giáo, cô giáo hãy xứng 
đáng với vị trí cao quý của nghề 
mình... cần có chính sách để tuyển 
được học sinh giỏi, có phẩm chất tốt 
vào các trường sư phạm...một việc 
nữa cần giải quyết là tiêu chuẩn hoá 
giáo viên. nước ta trước đây có nhiều 
hệ sư phạm, nay cần phấn đấu để sau 
một thời gian các giáo viên đều đạt 
tiêu chuẩn đào tạo đã quy định, tiến 
tới chỗ giáo viên cấp i phải có trình 
độ cao đẳng rồi trình độ đại học, giáo 
viên cấp ii và cấp iii phải qua Đại học 
sư phạm...ngành giáo dục và từng 
nhà trường phải xem việc cải thiện 
đời sống giáo viên ,nhất là cải thiện 
điều kiện ăn, ở của giáo viên là yêu 
cầu quan trọng bậc nhất để bảo đảm 
dạy tốt, là một vấn đề thời sự nóng 
hổi có liên quan trực tiếp đến việc 
giải quyết mọi vấn đề của sự nghiệp 
giáo dục .

Về thực trạng của học sinh, Bác 
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tô đã có nhiều tâm sự hết sức 
tâm huyết: tại sao học sinh của 
mình mới 11-12 tuổi mà bận 
suốt ngày, bận hơn cả tôi nữa 
kia! mình còn có thì giờ nghỉ 
ngơi một tý, nhưng học sinh thì  
không có thì giờ nghỉ ngơi. cô 
giáo bắt nó giờ này làm việc này 
giờ kia làm việc kia. nó phải làm 
đủ thứ. các đồng chí phải coi lại. 
Bác tô đánh giá: thế hệ thanh 
niên của chúng ta, những người 
hiện đang học ở trường phổ 
thông, trường đại học và trung 
học chuyên nghiệp, là những 
con người đẹp đẽ, là vốn quý 
nhất của chúng ta... thế hệ thanh 
niên này thật quý báu, đáng tin 
cậy và đầy hy vọng. Bác tô mong 
muốn: Giáo dục phổ thông, ngay 
ở trường phổ thông cơ sở, bằng 
cả việc giảng dạy nội khoá và cả 
hoạt động ngoại khoá, phải đạt 
đến kết quả làm cho người học 
sinh biết mình sống trong một 
huyện, một tỉnh, một thế giới 
và một vũ trụ như thế nào, quá 
khứ, hiện tại và tương lai của loài 
người và của dân tộc ra sao, bản 
thân con người mình là như thế 
nào và mình phải làm gì để cống 
hiến xứng đáng cho nhân dân, 
cho đất nước. Bác tô căn dặn 
học sinh, sinh viên: cái học được 
trong nhà trường phổ thông 
và đại học chưa nhiều lắm đâu. 
nhưng nếu người thanh niên 
biết dùng vốn đó để tiến lên thì 
có thể sẽ trở thành những nhà 
bác học. chúng ta muốn thanh 
niên ta trở thành những bác học, 
nhiều chừng nào tốt chừng ấy .

 Về giáo dục đại học Bác tô tỏ ra 
hết mực quan tâm, lo lắng. Bác 
gợi ý: ngay như ở mỹ ,các trường 
đại học của họ cũng gắn với lao 
động sản xuất chặt chẽ lắm. các 
trường đại học ký hợp đồng với 
các xí nghiệp lớn để nghiên cứu, 
nghiên cứu những cái gì đem lại 
cho họ nhiều lợi nhuận. không 
phải chỉ về khoa học, về kỹ thuật, 
mà cả về kinh tế, về ngoại giao 
nữa .

Về sử dụng cán bộ trẻ Bác tô đề 
xuất: Học sinh mới ra trường dầu 
có bằng cấp gì cao bao nhiêu đi 
nữa cũng phải tham gia lao động 
sản xuất, để tự học sinh học hỏi 
thêm, tự học sinh xác định được 
sự hiểu biết của mình ,và cũng 
từ đó mà làm cho tài năng được 
nảy nở. Đứng về mặt xã  hội ,điều 
quan trọng nhất là dùng học 
sinh tốt nghiệp vào việc có ích 
lợi, dùng vào việc mà mình đã 
bỏ tiền, bỏ gạo ra để đào tạo và 
học sinh đã bỏ sức ra để học tập, 
chứ không nên để ở cơ quan làm 
công việc hành chính.

Về các thiếu sót trong giáo dục 
đại học, Bác tô tận tình chỉ bảo: 
trước mắt, để bắt đầu thực sự 
chỉnh đốn nền giáo dục đại học 
nước ta, cần khắc phục cho được 
những sai lệch nổi cộm dưới 
đây:

chấm dứt việc mua bằng, mua 
chức, bán điểm. Đây là sự mua 
bán đủ kiểu, đủ cách, dưới 
nhiều dạng rất khác nhau: mua 
bằng,mua chức, mua điểm.

tôi có nhiều dịp được làm việc 
với Bác tô trong một khoảng 
thời gian khá dài. ngoài cảm 
nghĩ Bác là một nhà cách mạng 
chân chính, một mẫu mực về 
đạo đức, một nhà văn hoá uyên 
bác, tôi còn nhìn thấy rất rõ bác 
là một nhà giáo dục tài năng 
và đầy tâm huyết với sự nghiệp 
trồng người.
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