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Ý kiến của công luận trên báo chí, 
nhất là trên mạng rất phong phú 
về đề án chi 70 nghìn tỷ đồng 

cho giáo dục. tôi hiểu rằng hiện nay 
giáo dục đang quản lí một khối lượng 
trường lớp quá lớn: tới 12357 trường 
mầm non, 28413 trường phổ thông, 
282 trường trung cấp chuyên nghiệp, 
149 trường đại học, 277 trường cao 
đẳng, Đấy là chưa kể đến các trường, lớp 
thuộc hệ Giáo dục thường xuyên. trong 
những năm tới để đáp ứng nguyện vọng 
của toàn xã hội và đáp ứng với yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
thì nhất định số trường , lớp, số học sinh, 
sinh viên còn tăng lên rất nhiều. Vì vậy 
chi một khoản tiền lớn cho ngành giáo 
dục là điều dễ hiểu.

tuy nhiên, ai cũng biết nước ta còn rất 
nghèo. nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội và nhiệm vụ củng cố quốc phòng, 
bảo vệ tổ quốc đang cần chi rất nhiều 
tiền. Vậy mà ngân sách lại có hạn, giống 
như một chiếc bánh, phần này xén nhiều 
thì còn rất ít cho rất nhiều phần khác.

Vì vậy cần tính toán thật kỹ lưỡng, thật 
khoa học để việc gì cần chi thì mới chi, 
cái gì chi đem lại hiệu quả cụ thể thì mới 
chi. tôi đồng tình với ý kiến của GS.tSKH 
Đào trọng thi, chủ nhiệm ủy ban Văn 
hóa, Giáo dục, thanh thiếu niên và nhi 
đồng của Quốc hội. Đó là: chúng ta phải 
từng bước công khai, minh bạch việc sử 
dụng ngân sách. Và không những chỉ có 
minh bạch mà còn phải đánh giá được 
hiệu quả sử dụng ngân sách… chúng ta 
phải thực hiện kiểm toán. Việc này phải 
thực hiện thường xuyên chứ không chỉ 
vì tăng ngân sách nên mới làm. Kiểm 
toán cả trong việc sử dụng ngân sách 
chung dành cho giáo dục lẫn việc sử 
dụng ngân sách giáo dục trong các hoạt 
động khác nhau của cơ sở giáo dục…
Một khi chúng ta chưa đủ khả năng cả 

về đội ngũ lẫn đầu tư và cơ sở vật chất 
để làm tăng nhanh chất lượng giáo dục 
thì cần phải tập trung vào một số điểm 
đột phá phù hợp với khả năng đầu tư và 
nhu cầu…”.

tôi chỉ xin nhấn mạnh một chuyện thôi. 
Đó là nếu chưa làm nhanh việc xây dựng 
một bộ chương trình đáp ứng được nhu 
cầu về hội nhập quốc tế và phù hợp với 
hoàn cảnh đất nước thì không nên chi 
thêm một đồng nào cho việc biên soạn 
sách giáo khoa. chương trình của ta, lấy 
ví dụ như môn Sinh học, tôi đã sưu tầm 
được trên 70 cuốn sách giáo khoa Sinh 
học ở nhiều nước và rất ngạc nhiên khi 
thấy ta chả giống ai cả. thời gian thì rất 
ít mà mọi môn học ở bậc đại học đều 
đưa hết vào chương trình Sinh học ở 
bậc phổ thông. trong khi từ rất lâu rồi 
học sinh pháp không học Sinh học mà 
chỉ học Khoa học về sự sống và trái đất. 
ngay một nước rất nghèo như nepal mà 
chương trình của họ cũng thật sự đáng 
được chúng ta tham khảo: hết lớp 10 
coi như học xong kiến thức phổ thông 
(thế hệ chúng tôi chỉ học có 9 năm). 
Hai lớp 11 và 12 chia thành 4 chuyên 
ban, mỗi chuyên ban chỉ học có… 4 
môn (ta học 12-13 môn chính và nhiều 
môn phụ, môn tự chọn khác). chính vì 

vậy nên sách giáo khoa Sinh học của 
mỗi lớp 11, 12 của họ đều dầy trên 700 
trang (còn cần gì dạy thêm, học thêm 
nữa). Hãy cho các Hội khoa học chuyên 
ngành tham gia biên soạn chương trình 
với điều kiện xin các sứ quán nước ngoài 
cấp cho chương trình phổ thông của họ 
để ta tham khảo. Khó khăn gì mà phải 
đợi tới 2015 mới bắt đầu làm (và bao 
giờ mới xong?). chuyện sách giáo khoa 
thì nhà nước không cần tốn một đồng 
nào khi đã có được một chương trình tốt 
có thể dùng yên ổn trong nhiều năm. 
Giống như nhiều nước trên thế giới 
việc biên soạn và in sách giáo khoa là 
chuyện của các nhóm chuyên gia và các 
nhà xuất bản. Việc chọn bộ sách nào là 
quyền của mỗi học sinh. Sách nào kém, 
không bán được thì tự phá sản. Sách 
nào sai chương trình thì bị đình chỉ phát 
hành. Đâu có khó khăn gì, nếu không vì 
chuyện … lợi nhuận? 

tôi chỉ xin góp ý rất ngắn như vậy để 
nhường chỗ cho chính kiến của các 
chuyên gia giáo dục, các thày, các cô 
đang đứng lớp.
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