nghiªn cøu trung quèc sè 3(67)-2006

54

NguyÔn Thu Ph−¬ng*
Chö BÝch Thu**

−íc sang thÕ kû 21, khi xu
thÕ toµn cÇu ho¸ ®ang mµi
mßn dần kh¸i niÖm “ch¶y
m¸u chÊt x¸m” ®Ó thay vµo ®ã bằng sù
xuÊt hiÖn cña mét kh¸i niÖm míi – “l−u
th«ng chÊt x¸m”, th× còng lµ lóc cuéc
c¹nh tranh vÒ nh©n tµi gi÷a c¸c n−íc trë
nªn gay g¾t ch−a tõng cã. C¸i gäi lµ “l−u
th«ng chÊt x¸m” chÝnh lµ thùc tÕ chÊt
x¸m sÏ di chuyÓn ®Õn n¬i mµ nã cã ®iÒu
kiÖn ph¸t triÓn tèt nhÊt, v× vËy quèc gia
nµo thµnh c«ng trong viÖc thu hót nh©n
tµi, quèc gia ®ã sÏ ph¸t triÓn m¹nh vµ
giµnh ®−îc −u thÕ v−ît tréi trªn tr−êng
quèc tÕ. ý thøc ®−îc rất sớm tầm quan
trọng của vÊn ®Ò nµy, ngay tõ năm 1978
®Õn cuèi nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû 20,
người Trung Quốc ®· tËp trung tiÕn
hµnh c«ng t¸c båi d−ìng vµ ®µo t¹o nh©n
tµi qua ®ã ®· t¹o dựng thµnh c«ng
nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng cho sù ra ®êi
cña chiÕn l−îc c−êng quèc nh©n tµi.
Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm tÝch luü ë giai
®o¹n ®Çu tiÕn hµnh c¶i c¸ch, ChÝnh phñ
Trung Quèc cßn ®Æc biÖt chó träng tíi
nhu cÇu ph¸t triÓn míi cña ®Êt n−íc
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trong mèi t−¬ng quan chung víi thÕ giíi
®Ó đưa ra s¸ch lược cã tÝnh khả thi cao
®¸p ứng mục ®Ých x©y dựng một đội ngũ
nh©n tµi mạnh. Song, ®Ó cã được mét
h−íng ®i ®óng, c¸c nhµ l·nh ®¹o Trung
Quèc ®· ph¶i tr¶i qua mét cuéc hµnh
tr×nh dµi vÒ nhËn thøc vµ trong mét vµi
giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, hä ®· ®Èy trÝ thøc
vµo ngâ côt ®Ó tù lµm mÊt ®i mét phÇn
néi lùc quan träng cho sù ph¸t triÓn cña
d©n téc. ChÝnh v× vËy, tr−íc khi ®i vµo
träng t©m cña bµi viÕt, chóng t«i xin
®−îc tr×nh bµy mét c¸ch gi¶n l−îc nhÊt
nh÷ng khã kh¨n mµ Trung Quèc ®· gÆp
ph¶i khi quyÕt ®Þnh lùa chän thùc thi
chiÕn l−îc c−êng quèc nh©n tµi.
* TS. ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc
** NCV ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc

1. Tõ nh÷ng sai lÇm cña C¸ch m¹ng
v¨n ho¸ ®Õn sù lùa chän g¾n c«ng t¸c
nh©n tµi víi sù nghiÖp c¶i c¸ch më cöa
1.1. N¨m 1949, sau niÒm vui ®ãn chµo
sù ra ®êi cña n−íc Céng hßa Nh©n d©n
Trung Hoa, chÝnh quyÒn non trÎ b¾t ®Çu
b¾t tay vµo c«ng cuéc t×m kiÕm mét
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h−íng ®i riªng phï hîp víi nhµ n−íc míi
x· héi chñ nghÜa (XHCN). Qu¸ tr×nh t×m
đường nµy, trªn thực tế ®· t¸c động
m¹nh tới tÇng líp trÝ thức Trung Quốc.
Trong giai đoạn đầu, thay thế chÝnh
quyền cũ, chÝnh quyÒn míi vẫn giữ lại bộ
m¸y nh©n viªn chủ yếu lµ giới trÝ thøc
nhµ nước, ngoại trừ những người phạm
tội nghiªm trọng. Nhưng, ®©y còng lµ
thời kỳ c¸c nhµ l·nh ®¹o Trung Quèc b¾t
®Çu béc lé sù thiÕu thèng nhÊt trong
c¸ch x¸c ®Þnh thuéc tÝnh giai cÊp, ®Þa vÞ
x· héi cña giíi trÝ thøc. Điều nµy dÉn
®Õn sù m©u thuÉn gi÷a viÖc nhµ n−íc
thùc thi chÝnh s¸ch dung n¹p trÝ thøc,
t¹o c«ng ăn việc lµm cho hơn 2 triệu phần
tử trÝ thức… víi rµo c¶n v« h×nh ®−îc
dùng nªn tõ quan niÖm quy trÝ thøc t−
s¶n hoÆc tiÓu t− s¶n vµo lo¹i “ph¶n
®éng”, “xÊu xa”, “chØ sö dông ®−îc chø
kh«ng thÓ tin cËy ®−îc” cña kh«ng Ýt bé
phËn ®¶ng viªn céng s¶n. Trong bèi c¶nh
Trung Quèc lùa chän xo¸ bá chÕ ®é
phong kiÕn cò ®i theo con ®−êng ph¸t
triÓn XHCN cña Liªn X«, nh÷ng lóng
tóng trong chÝnh s¸ch ®èi víi trÝ thøc
cïng sù th¾ng thÕ cña trµo l−u kú thÞ trÝ
thøc ®· g©y ra nhiÒu sai lÇm nghiªm
träng cña C¸ch m¹ng v¨n ho¸. Nãi cụ thể
hơn, trong vßng 10 n¨m tõ 1966 ®Õn
1976, víi nhiÒu ®ît phª ph¸n t− t−ëng
Khæng – M¹nh, đấu tố, ®µy ¶i, giam cầm
trÝ thøc, cuéc c¸ch m¹ng nµy ®· ch«n vïi
tµi n¨ng cña hµng chôc ngµn nhµ khoa học,
song, hậu quả nÆng nÒ h¬n lµ nã ®· “kÐo
lïi lÞch sö cña c¶ mét d©n téc ®«ng d©n
nhÊt thÕ giíi” 1.
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Sau nh÷ng thÊt b¹i ban ®Çu, ChÝnh phñ
Trung Quèc ®· cã ®−îc sù b×nh t©m trë l¹i ®Ó
nh×n nhËn kh¸ch quan h¬n t×nh h×nh ®Êt
n−íc. Hä nhËn ra: “HiÖn nay… kÕt qu¶
ph¸ ho¹i sù nghiÖp gi¸o dôc cña L©m
B−u vµ “lò bèn tªn” lµm cho chóng ta
hôt ®i h¬n mét tr¨m v¹n häc sinh ®¹i
häc ®óng tiªu chuÈn, ¶nh h−ëng nghiªm
träng tíi sù nghiÖp x©y dùng hiÖn ®¹i
hãa ®· thÓ hiÖn ra mét c¸ch qu¸ râ
rµng.” 2
Trước thực tế trªn, ChÝnh phñ Trung
Quốc lóc bấy giờ buéc ph¶i cã nh÷ng
thay ®æi tÝch cùc h¬n ®Ó c¶i thiÖn t×nh
tr¹ng khñng ho¶ng nh©n tµi.
1.2. Mặc dï lµ t¸c gi¶ cña bøc tranh
Trung Hoa hçn lo¹n, tr× trÖ vµ ®· cã mét
thêi gian dµi thï hËn Khæng häc, thï
hận trÝ thøc, nh−ng chÝnh Chñ tÞch Mao
Tr¹ch §«ng l¹i lµ ng−êi ®Çu tiªn nhËn
ra cÇn ph¶i “häc tËp ng−êi x−a v× ng−êi
nay”. ¤ng cho r»ng, muèn ph¸t triÓn
Trung Quèc th× ph¶i coi con người lµ bÝ
quyết của sự thµnh c«ng. TiÕp sau ®ã,
§Æng TiÓu B×nh víi tÇm nh×n vÜ m«
mang tÝnh chiÕn l−îc ®· ®Ò ra mét
h−íng ph¸t triÓn míi cã kh¶ n¨ng gi¶i
quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña ®Êt
n−íc: “Chóng ta cÇn x©y dùng mét n−íc
XHCN kh«ng nh÷ng cã v¨n minh vËt
chÊt cao mµ cßn cã v¨n minh tinh thÇn
cao” 3. ¤ng chñ tr−¬ng “giải phãng tư
tưởng, thực sự cầu thị” nh− mét thø kim
chØ nam gióp người Trung Quốc từng
bước n©ng cao nhận thức khi bước vµo
c«ng cuéc hiÖn ®¹i hãa đất nước. Trong
sự nghiệp cải c¸ch nµy, Đặng Tiểu B×nh
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đặc biệt chó trọng tới việc bồi dưỡng ph¸t
triÓn nh©n tµi trªn c¬ së t«n träng tri
thøc, t«n träng nh©n tµi.
VËy t¹i sao §Æng TiÓu B×nh vµ c¸c
nhµ l·nh ®¹o Trung Quèc sau nµy l¹i coi
nh©n tµi lµ bÝ quyÕt cña sù thµnh c«ng
trong tiÕn tr×nh c¶i c¸ch?
VÒ vÊn ®Ò nµy, c¸c nhµ l·nh ®¹o
Trung Quèc cho r»ng, viÖc cải c¸ch mở
cửa tr−íc hÕt được bắt đầu từ lĩnh vực
kinh tế. Muèn thùc hiÖn ®−îc môc tiªu
®ã, ng−êi Trung Quèc phải tiÕn hµnh giải
phãng vµ ph¸t triển sức sản xuất. Nh−
vËy, xÐt ë mét ph−¬ng diÖn nhÊt ®Þnh,
vÊn ®Ò giải phãng vµ ph¸t triển sức sản
xuất cũng ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh giải
phãng nguån lùc nh©n tµi. ChÝnh v× vËy,
ngay từ những năm đầu cải c¸ch mở cửa,
Đặng TiÓu B×nh ®Æc biÖt quan t©m ®Õn
tÇm quan trọng của việc x©y dựng đội
ngò nh©n tµi. Theo «ng: “Muèn thùc hiÖn
®−îc hiÖn ®¹i hãa, ®iÒu then chèt lµ ph¶i
®Èy khoa häc kü thuËt lªn… ChØ nãi
su«ng th× kh«ng thùc hiÖn ®−îc hiÖn ®¹i
hãa, mµ cÇn ph¶i cã tri thøc, cã nh©n tµi.
Kh«ng cã tri thøc, kh«ng cã nh©n tµi th×
lµm sao mµ tiÕn lªn ®−îc?”4. Th¸ng 10
năm 1984, trong Hội nghị cố vấn về
những quyết định chuyển đổi thể chế
chÝnh trÞ, «ng nãi: “Văn kiện gồm cã 10
điều, quan trọng nhất lµ ®iÒu 9, nãi tãm
t¾t lµ t«n träng tri thøc, t«n träng nh©n
tµi”.
Ở một gãc ®é kh¸c, theo sự ph©n tÝch
chung của nhiều nhµ nghiªn cứu n−íc
ngoµi, sở dĩ Trung Quốc cần ph¸t triÓn
nh©n tµi lµ v×, sau C¸ch m¹ng v¨n hãa,
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người Trung Quốc đ· tụt hậu hơn so với
nhiều nước ph¸t triÓn trªn thế giới trong
khi muốn thực hiện được mục tiªu biÕn
kinh tÕ tËp trung thµnh kinh tÕ dùa vµo
thÞ tr−êng Ýt tËp trung h¬n, biÕn x· héi
n«ng nghiÖp nghÌo nµn thµnh x· héi
XHCN kh¸ gi¶ h¬n hä cần phải cã mặt
bằng d©n trÝ cao. ChÝnh sự mất c©n ®èi
giữa định hướng ph¸t triển đất nước với
thực tế nguồn nh©n lực hạn chế ®· khiến
Trung Quốc khi bắt đầu cải c¸ch phải đối
mặt vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt trước Ýt nhất
ba vấn đề nan gi¶i: Thø nhÊt lµ lµm thÕ
nµo ®Ó tiªu diÖt c¸i nghÌo cè h÷u t¹i
n«ng th«n; thø hai lµ lµm g× ®Ó gi¶i
quyÕt hËu qu¶ nh÷ng xung ®ét sÏ n¶y
sinh gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n, gi÷a
miÒn §«ng vµ miÒn T©y, gi÷a doanh
nghiÖp nhµ n−íc vµ n«ng th«n khi Trung
Quèc b−íc vµo c¬ chÕ thÞ tr−êng; thø ba
lµ lµm sao ®Ó cã thÓ ®Þnh gi¸, sö dông vµ
ph¸t huy mét c¸ch tèi ®a n¨ng lùc cña
giíi trÝ thøc - những người đãng vai trß
then chèt trong c«ng cuộc cải c¸ch?
C¸c ph©n tÝch trªn ®· nãi lªn thực tế,
Trung Quốc trong những năm bắt đầu
tiến hµnh c¶i c¸ch đang đứng trước nhiều
th¸ch thức lớn mµ nếu kh«ng dựa vµo đội
ngũ trÝ thức, dùa vµo nh©n tµi th× sÏ rất
khã khăn trong việc giải quyết những vấn
đề của chÝnh họ. Nhưng muốn dựa vµo trÝ
thức trong hoµn c¶nh tÇng líp nµy đang
bị khủng hoảng cả về chất vµ lượng, bản
th©n c¸c nhµ l·nh đạo Trung Quốc cần
phải t×m ra một con đường khả thi để cã
thể kh«i phục lại niềm tin vµ ph¸t huy
được tối đa vai trß của hä. Mét trong
nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Çu tiªn ®−îc
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§Æng TiÓu B×nh −u tiªn thùc hiÖn ®ã lµ
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò “phÇn tö trÝ thøc”. §©y
lµ vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ l·nh ®¹o Trung
Quèc buéc ph¶i tiÕn hµnh triÖt ®Ó sau
khi đ· tr¶ gi¸ rất đắt trong C¸ch m¹ng
v¨n ho¸. V× vËy, ®èi mÆt víi thùc tÕ “Mü
cã 120 v¹n ng−êi lµm c«ng t¸c nghiªn
cøu, Liªn X« cã 90 v¹n” trong khi Trung
Quèc “chØ cã 20 v¹n bao gåm c¶ giµ yÕu,
bÖnh tËt”5 vµ tôt hËu 20 n¨m so víi hä vÒ
tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, c¬ së vËt
chÊt, vèn trÝ thøc, §Æng TiÓu B×nh nhËn
®Þnh, muèn c¶i thiÖn t×nh tr¹ng thiÕu
hôt nh©n tµi ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c
gi¸o dôc, lùa chän, båi d−ìng ®éi ngò trÝ
thøc. Trong bµi nãi chuyÖn vÒ néi dung:
T«n träng tri thøc, t«n träng nh©n tµi
ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 1977, «ng ®· ®Ò
xuÊt “NhÊt ®Þnh ph¶i t¹o ra ®−îc mét
kh«ng khÝ t«n träng tri thøc, t«n träng
nh©n tµi trong §¶ng. Ph¶i chèng l¹i t−
t−ëng sai lÇm coi rÎ trÝ thøc” 6 b»ng viÖc
x©y dùng chÕ ®é chøc danh khoa häc,
tiÕn hµnh båi d−ìng ®µo t¹o nh©n tµi,
thùc hiÖn chÕ ®é ®·i ngé l−¬ng ®èi víi trÝ
thøc… Sau khi t¹o ra ®−îc mét kh«ng
khÝ cëi më h¬n ®èi víi trÝ thøc, «ng
c−¬ng quyÕt chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt vµ
lµm râ thuéc tÝnh cña phÇn tö trÝ thøc.
T¹i §ại hội khoa học toµn quốc năm
1987, §Æng TiÓu B×nh tuyªn bố: TrÝ thøc
lµ mét bé phËn cña giai cÊp c«ng nh©n.
Chñ tr−¬ng trªn cïng quan ®iÓm coi:
“Khoa häc kü thuËt lµ lùc l−îng s¶n
xuÊt. Nh©n viªn khoa häc kü thuËt lµ
ng−êi lao ®éng”7 ®· khiến cho c¸c chÝnh
s¸ch của Đảng về trÝ thức cã ®−îc sù x¸c
®Þnh râ rµng vÒ thuéc tÝnh, vai trß còng

nh− gi¸ trÞ vµ søc m¹nh ®· bÞ phñ nhËn
cña giíi nµy. §©y chÝnh lµ ®iÓm tùa lý
luËn c¨n b¶n ®Ó Trung Quèc x©y dùng
vµ thùc thi chiÕn l−îc c−êng quèc nh©n
tµi khi b−íc vµo thÕ kû 21.

2. ChiÕn l−îc c−êng quèc nh©n tµi
Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21,
hßa cïng xu thÕ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ
nhu cÇu nh©n tµi ngµy mét cao trªn thÕ
giíi, nÒn kinh tÕ Trung Quèc còng nh−
sù nghiÖp ph¸t triÓn nh©n tµi Trung
Quèc ®ang chuyÓn dÇn sang giai ®o¹n
lÞch sö míi. C¨n cø vµo yªu cÇu thêi ®¹i,
dùa vµo nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn
phong phó sau n¨m 1978 ®Õn nay, trªn
c¬ së kÕ thõa lý luËn §Æng TiÓu B×nh,
t¹i Héi nghÞ Trung −¬ng lần thứ 5 kho¸
XV n¨m 2000, Trung −¬ng §CS Trung
Quèc ®· đề ra phương ch©m: T«n träng
lao ®éng, t«n träng tri thøc, t«n träng
nh©n tµi, t«n träng s¸ng t¹o. Phương
ch©m quan trọng nµy ®−îc §ảng, Nhµ
nước chủ trương qu¸n triệt thực hiện
trong phạm vi toµn x· hội nh»m ph¸ vỡ
quan niệm dïng người theo kiểu ưu tiªn
con ch¸u c¸n bộ để thay vµo ®ã c¬ chÕ
dïng người dùa vµo tố chất năng lực,
thóc ®Èy nh©n tµi lưu động, tÝch cùc t¹o
m«i trường tèt cho việc thu hót nh©n tµi.
Song song víi viÖc c¶i c¸ch c¬ chÕ lùa
chän nh©n tµi, Héi nghÞ còng nhÊn
m¹nh tíi viÖc ưu tiªn ®Çu t− vµo ph¸t
triÓn gi¸o dôc. §Ó sù ưu tiªn nµy ®i ®óng
h−íng, chiÕn l−îc qu¸n triệt phương
ch©m của Đảng kiªn tr× ph¸t triÓn gi¸o
dục phục vụ cho việc x©y dựng hiện đại
ho¸ XHCN, phục vụ nh©n d©n kết hợp
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chặt chẽ với bồi dưỡng những thế hệ nối
tiếp vµ những người kế cận cã kh¶ n¨ng
l·nh ®¹o ®Êt n−íc trong t−¬ng lai. C¸c
ph−¬ng ch©m trªn dÇn dÇn ®−îc hai cuéc
häp vµo ngµy 23 th¸ng 5 vµ 24 th¸ng 11
n¨m 2003 cña Bé ChÝnh trÞ hoµn thiÖn
thµnh nh÷ng quyÕt s¸ch chÝnh cña chiÕn
l−îc c−êng quèc nh©n tµi.
Vµo hai ngµy 19, 20 th¸ng 12 n¨m
2003, lần đầu tiªn trong lịch sử Trung
Quốc kể từ khi thµnh lËp n−íc, Trung
−¬ng §¶ng đ· tổ chức Hội nghị c«ng t¸c
nh©n tµi toµn quốc. Hội nghị đưa ra “ba
quan niệm”: x©y dùng nh©n tµi lµ nguồn
lực số một; x©y dựng nh©n tµi mét c¸ch
chắc chắn ®Ó tất cả người Trung Quèc đều
cã thÓ thµnh tµi; con ng−êi lµ chủ thể c¨n
b¶n cña ®Êt n−íc. §ång thêi Héi nghÞ
®Æt ra “tø bất duy” nghÜa lµ: kh«ng chỉ
duy nhất về học lực; kh«ng chỉ duy nhất
về chức vụ; kh«ng chỉ duy nhất về tư
c¸ch, th©m niªn; kh«ng chỉ duy nhất về
th©n phận nh»m më réng giíi h¹n lựa
chọn nh©n tµi. “Tø bất duy” nµy ®−îc
x©y dùng trªn c¬ së “bốn t«n trọng”: t«n
trọng lao động, t«n trọng tri thức, t«n
trọng nh©n tµi, t«n trọng s¸ng tạo vµ
một tiªu chuẩn duy nhÊt lµ kiªn tr×
nguyªn tắc tµi đức vẹn toµn. Theo ®ã,
QuyÕt ®Þnh cña Quèc vô viÖn vÒ vÊn ®Ò
tõng b−íc t¨ng c−êng c«ng t¸c nh©n tµi
trong Héi nghÞ nµy chØ râ: “NhiÖm vô c¬
b¶n cña c«ng t¸c nh©n tµi giai ®o¹n míi
lµ thùc thi chiÕn l−îc nh©n tµi. Trong sù
nghiÖp x©y dùng mét n−íc Trung Quèc
mang ®Æc s¾c riªng, ph¶i coi nh©n tµi lµ
nh©n tè quan träng ®Èy m¹nh sù nghiÖp
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nµy; ph¶i ®µo t¹o hµng tr¨m triÖu lao
®éng cã tè chÊt cao, hµng chôc triÖu
nh©n tµi chuyªn ngµnh vµ c¸c nh©n tµi
chuyªn m«n kü thuËt giái, chuyÓn c¬ cÊu
tõ mét n−íc d©n sè ®«ng thµnh n−íc cã
nguån nh©n tµi lín, n©ng cao søc c¹nh
tranh vµ n¨ng lùc tæng hîp cña quèc gia,
hoµn thµnh nhiÖm vô lÞch sö x©y dùng
®Êt n−íc kh¸ gi¶, sù nghiÖp phôc h−ng
Trung Quèc.
Trong chiÕn l−îc nµy, ChÝnh phñ
Trung Quèc ®· c¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c
quy ®Þnh ®Ó x©y dùng nguån nh©n tµi trªn
c¬ së coi viÖc c¶i c¸ch thÓ chÕ vµ c¬ chÕ
nh©n tµi lµ ®éng lùc chñ ®¹o nh»m n¾m
b¾t, båi d−ìng, thu hót nh©n tµi.
§èi víi vÊn ®Ò c¶i c¸ch c¬ chÕ ®¸nh
gi¸ nh©n tµi, chiÕn l−îc c−êng quèc nh©n
tµi chñ tr−¬ng ph¶i ®¸nh gi¸ nh©n tµi
chñ yÕu b»ng n¨ng lùc vµ thµnh tÝch
c«ng viÖc, c¨n cø theo bèn nh©n tè quan
träng lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc, tri thøc,
n¨ng lùc, thµnh tÝch. §iều đÆc biÖt lµ
chiến lược đ· dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c
cña nh©n tµi trong §¶ng, nh©n tµi trong
qu¶n lý doanh nghiÖp, nh©n tµi trong kü
thuËt, để ®−a ra tiªu chÝ: nh©n tµi trong
§¶ng lµ do quÇn chóng ®¸nh gi¸, nh©n
tµi trong qu¶n lý kinh doanh lµ do thÞ
tr−êng vµ ng−êi bá vèn ®¸nh gi¸, nh©n
tµi trong kü thuËt lµ do x· héi vµ ng−êi
trong ngµnh ®¸nh gi¸.
Trong c¶i c¸ch c¬ chÕ sö dông nh©n
tµi, chiÕn l−îc còng ®−a ra c¬ chÕ chän
ng−êi, dïng ng−êi mét c¸ch c«ng b»ng,
b×nh ®¼ng trªn c¬ së c¹nh tranh cã lîi
cho nh©n tµi. ChiÕn l−îc cßn nhÊn m¹nh
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viÖc më réng d©n chñ, t¨ng quyÒn gi¸m
s¸t ®«n ®èc, lµm s©u s¾c thªm chÕ ®é
chän lùa c¸n bé ®Ó thóc ®Èy thÞ tr−êng
ho¸ qu¶n lý kinh doanh doanh nghiÖp,
c¶i c¸ch tuyÓn dông c¸n bé qu¶n lý, c¶i
c¸ch chÕ ®é nh©n sù c¸n bé. §iÒu nµy
thÓ hiÖn râ h−íng t− duy míi mẻ vµ tÝch
cùc cña ChÝnh phủ Trung Quèc trong
việc c¶i c¸ch chÕ ®é nh©n sù. Trong c¬
chÕ s¸ng t¹o, mở rộng thÞ tr−êng nh©n
tµi, chiÕn l−îc còng tËp trung ®¸p øng
nhu cÇu hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ tr−êng
XHCN, nhu cÇu hoµn thiÖn c¬ chÕ thÞ
tr−êng nh©n tµi th«ng qua sù c¹nh
tranh c«ng b»ng, t«n träng quy luËt
ngµnh nghÒ, c¬ cÊu vËn hµnh, cung cÊp
dÞch vô cña c¸c tæ chøc m«i giíi, tõ ®ã
tõng b−íc ph¸t huy vai trß cña thÞ
tr−êng trong viÖc ®iÒu tiÕt nguån nh©n
tµi t¹o sù t−¬ng th«ng gi÷a thÞ tr−êng
nh©n tµi vµ thÞ tr−êng lao ®éng.
Cã thÓ thÊy, chiÕn l−îc c−êng quèc
nh©n tµi ®· ph¶n ¸nh mét sù thay ®æi
lín trong quan ®iÓm ph¸t triÓn nh©n tµi
cña Trung Quèc. NÕu thùc thi tèt chiÕn
l−îc nµy cã nghÜa lµ Trung Quèc cã thÓ
n¾m b¾t kÞp thêi thời cơ chiến lược quan
trọng, ®¸p øng yªu cầu tất yếu cña sù
nghiÖp x©y dùng mét x· héi kh¸ gi¶
mang ®Æc s¾c Trung Quèc, ®ång thêi t¹o
ra ®−îc nguån lùc m¹nh øng phã víi sù
c¹nh tranh quèc tÕ ®ang ngµy mét gay
g¾t vµ th«ng qua ®ã c¸c nhµ l·nh ®¹o
n−íc nµy sÏ chøng minh mét c¸ch thuyÕt
phôc năng lực, địa vị cÇm quyÒn của
§ảng trong t×nh h×nh míi.
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Nh−ng tÊt c¶ nh÷ng ph−¬ng ch©m,
chÝnh s¸ch vµ chiÕn l−îc trªn ®©y míi
chØ lµ sù ®Ò cËp cña chóng t«i ë ph−¬ng
diÖn lý luËn cña §¶ng Céng s¶n Trung
Quèc. Cßn trªn thùc tÕ, chÝnh s¸ch ph¸t
triÓn nh©n tµi g¾n liÒn víi sù c−êng
thÞnh cña Trung Quèc tõ n¨m 1978 ®Õn
nay cã mang l¹i hiÖu qu¶ nh− mong
muèn kh«ng vµ chóng gi¶i quyÕt ®−îc
®Õn ®©u nh÷ng vÊn ®Ò ®−îc ®Æt ra?
Trung Quèc ®· vµ ®ang tr¶ lêi c©u hái
nµy b»ng nh÷ng thµnh tùu cô thÓ cña
viÖc thùc thi c«ng t¸c nh©n tµi trªn toµn
quèc ë c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau.

3. Thµnh tùu cña chiÕn l−îc ph¸t
triÓn nh©n tµi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra
víi giíi trÝ thøc Trung Quèc
3.1. Víi nh÷ng thay ®æi ngµy mét tÝch
cùc h¬n vÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nh©n
tµi nh− vËy, trong 25 n¨m tiÕn hµnh c¶i
c¸ch, Trung Quèc ®· l«i cuèn hµng chôc
ngµn trÝ thøc vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn
kinh tÕ ®Êt n−íc. “Hä ®· minh oan cho
550.000 trÝ thøc bÞ xö lý trong C¸ch
m¹ng v¨n hãa, kÕt n¹p 2.000.000 trÝ thøc
Trung Quèc vµo §¶ng Céng s¶n trong
vßng 10 n¨m (1979 – 1988)… Tõ 1984
®Õn 1987, Nhµ n−íc Trung Quèc ®·
ch¨m lo thÝch ®¸ng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm
viÖc, ®iÒu kiÖn sèng cña h¬n 1.000 nhµ
khoa häc cã nhiÒu cèng hiÕn. C¸c trung
t©m trao ®æi nh©n lùc khoa häc c«ng
nghÖ ®−îc thµnh lËp (n¨m 1985 c¶
Trung Quèc cã 1203 trung t©m). Nhê ®ã
hä ®· t¹o ®−îc dßng ch¶y cña c¸n bé
khoa häc – c«ng nghÖ tõ miÒn nµy sang
miÒn kh¸c, nhÊt lµ tõ thµnh phè lín vÒ
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thµnh phè nhá vµ n«ng th«n.”8 Khi thùc
hiÖn chiÕn l−îc lÊy “Gi¸o dôc vµ khoa
häc kü thuËt x©y dùng ®Êt n−íc giµu
m¹nh” (khoa gi¸o h−ng quèc) mµ §¶ng
Céng s¶n vµ ChÝnh phñ Trung Quèc ®Ò
ra n¨m 1995, ®Õn th¸ng 5 – 2001, c¶

ch−¬ng tr×nh gửi người đi häc ngắn ha.n.
Theo nguån cña ChÝnh phñ Trung Quèc,
trong hai n¨m 2003 vµ 2004, cã 9400 c¸n
bé ChÝnh phñ hoÆc cña §¶ng, vµ 5100
nhµ qu¶n lý c¸c c«ng ty quèc doanh ®·
ra n−íc ngoµi häc, chñ yÕu theo ch−¬ng

n−íc ®· cã 1082 tr−êng ®¹i häc vµ häc
viÖn, l−u l−îng häc sinh t¹i tr−êng lµ

tr×nh ng¾n h¹n mét th¸ng. Nh×n chung,
nh÷ng ng−êi quay vÒ ®ãng vai trß lín

3.450000 ng−êi; cã 760 c¬ së ®µo t¹o
nghiªn cøu sinh víi sè l−îng 200.000

nhÊt lµ trong c¸c tr−êng, viÖn nghiªn
cøu, ng©n hµng, c«ng ty (nhµ n−íc, t−
nh©n), c¸c tæ chøc luËt, tæ chøc phi chÝnh
phñ,... Mét bé phËn trong sè hä trë thµnh
c¸c nhµ l·nh ®¹o cña Trung Quèc (n¨m
2005, sè ng−êi nµy lµ 25 trong 184 ng−êi
gi÷ chøc Bé tr−ëng, Thø tr−ëng vµ Trî lý
Bé tr−ëng)10. Sự cã mặt vµ mức đé ¶nh
hưởng cña những người nµy trong cơ cÊu
l·nh đa.o ®· cho thÊy sù cởi mở h¬n cña
ChÝnh phñ Trung Quèc ®èi víi nh©n tµi.

nghiªn cøu sinh (th¹c sÜ, tiÕn sÜ) theo
häc 9.
Bªn c¹nh viÖc chó träng ®µo t¹o trong
n−íc, Trung Quèc cßn quan t©m tíi c«ng
t¸c ®µo t¹o trÝ thøc t¹i c¸c n−íc ph¸t
triÓn. Theo thèng kª cña Bé Gi¸o dôc
Trung Quèc, tÝnh tõ n¨m 1978 ®Õn hÕt
n¨m 2004, tæng céng cã h¬n 814.000
ng−êi Trung Quèc tõng häc ë 103 n−íc
vµ khu vùc trªn thÕ giíi, chñ yÕu t¹i Mü
theo con ®−êng du häc b»ng häc bæng
cña chÝnh phñ n−íc tiÕp nhËn, du häc
b»ng h×nh thøc hîp t¸c trùc tiÕp gi÷a c¸c
c¬ së ®µo t¹o, du häc tù tóc. Víi ph−¬ng
ch©m “ñng hé l−u häc, ®éng viªn vÒ
n−íc, ®i vÒ tù do”, “trÝ thøc vÒ n−íc vÉn
®−îc b¶o l−u quyÒn ®Þnh c− l©u dµi vµ

Sau h¬n 25 n¨m thi hµnh chÝnh s¸ch
më cöa, giíi trÝ thøc ®· cã nh÷ng ®ãng
gãp kh«ng nhỏ trong việc tõng b−íc ®−a
Trung Quèc tõ mét ®Êt n−íc nghÌo nµn
l¹c hËu trë thµnh quèc gia cã sù t¨ng
tr−ëng t−¬ng ®èi nhanh vÒ kinh tÕ (tû lÖ
t¨ng tr−ëng GDP tõng n¨m 1994 –2004
lÇn l−ît lµ 14%; 13,1%; 10,9%; 9,3%;

vÜnh viÔn ë n−íc ngoµi”, hiÖn nay, Trung
Quèc ®ang gÆt h¸i thµnh qu¶ cña chÝnh

7,8%; 7,6%; 8,4%; 8,3%; 9,1%; 10%;
10,1%11. Tõ viÖc m« pháng theo mÉu m·

s¸ch khuyÕn khÝch du häc cña m×nh
b»ng lµn sãng trë vÒ n−íc cña những
người cã häc vi.. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004,
kho¶ng 197.800 sinh viªn vµ häc gi¶ ®·
quay vÒ. Trong sè 617.000 người cßn ở la.i
nước ngoµi, kho¶ng 427.000 người đang
đi hä.c, nghiªn cứu hoÆc theo c¸c chương
tr×nh trao ®æi. Ngoµi ra, cÇn kÓ thªm c¸c

n−íc ngoµi ®Õn nay trÝ thøc Trung Quèc
®· s¸ng t¹o ra nh÷ng vËt liÖu cã kh¶
n¨ng ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña
c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, chÕ t¹o thµnh
c«ng m¸y bay, tªn löa, vÖ tinh nh©n t¹o,
®−a tµu ThÇn Ch©u 6 cã ng−êi l¸i vµo vò
trô ®uæi kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn thÕ giíi.
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3.2. Tuy nhiªn, sù t¨ng tr−ëng å ¹t
cña nÒn kinh tÕ Trung Quèc kh«ng chØ
ph¶n ¸nh nh÷ng thµnh c«ng cña ChÝnh
phñ trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn nh©n tµi
mµ tiÒm Èn nhiÒu nguy c¬ cña m« h×nh
kinh tÕ §«ng ¸, ảnh hưởng kh«ng nhỏ
tới sự ph¸t triển của trÝ thức Trung Quốc
thời hiện đại. VÝ dụ như, viÖc më cöa v¨n
hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc lµm cho
v¨n hãa ®−¬ng ®¹i Trung Quèc trë nªn
phong phó, ®Çy ®ñ h¬n, nh−ng còng t¹o
c¬ héi cho c¸c gi¸ trÞ v¨n hãa ngo¹i sinh
chi phèi vµo nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng
x· héi vµ Ýt nhiÒu lµm mai mét, hoÆc ®¶o
lén mét sè gi¸ trÞ truyÒn thèng. Nh÷ng
t¸c ®éng tr¸i chiÒu ®ã ®· khiÕn cho nhÞp
sèng của trÝ thức hiÖn ®¹i ë Trung Quèc
trë nªn gÊp g¸p hơn, nhiều ¸p lực hơn,
đồng thời còng khã n¾m b¾t h¬n.
MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ
tr−¬ng g¾n sù nghiÖp ph¸t triÓn nh©n
tµi, ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt víi
ph¸t triÓn kinh tÕ v« h×nh trung ®· t¹o
ra sù biÕn ®æi vÒ c¬ cÊu ngµnh nghÒ vµ
ph©n c«ng x· héi ë Trung Quèc. §iÒu
nµy khiÕn cho hiÖn t−îng ph©n hãa
trong giíi trÝ thøc ngµy mét râ nÐt h¬n,
dÉn ®Õn nh÷ng kh¸c biÖt cô thÓ vÒ ®Þa
vÞ, vai trß x· héi. C¨n cø vµo c¸ch giíi
®Þnh nh©n tµi, hay nh÷ng tiªu chÝ rót ra
trªn thùc tiÔn, cã thÓ chia giíi trÝ thøc
Trung Quèc hiÖn ®¹i thµnh bèn lo¹i
chÝnh: Thø nhÊt, nh÷ng trÝ thøc trùc
tiÕp tham gia s¶n xuÊt vËt chÊt bao gåm
c¸c c«ng tr×nh s−, c¸n bé nghiªn cøu
trong c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ ®éi ngò
l·nh ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. Thø hai,
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tÇng líp trÝ thøc lµm c«ng t¸c v¨n hãa vµ
truyÒn thô khoa häc, bao gåm c¸c nhµ
nghiªn cøu khoa häc, thÇy gi¸o, nhµ
gi¸o, ng−êi lµm c«ng t¸c v¨n hãa v¨n
nghÖ, nhµ b¸o, luËt s−… Thø ba, tÇng
líp trÝ thøc tham gia c«ng t¸c qu¶n lý,
bao gåm nh©n viªn phô tr¸ch, gi¶i quyÕt
sù vô trong c¸c c¬ quan §¶ng, chÝnh
quyÒn, c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt.
Thø t−, ®éi ngò häc sinh, sinh viªn trong
c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp
d¹y nghÒ - lùc l−îng nßng cèt cã ý nghÜa
quyÕt ®Þnh trong sù nghiÖp x©y dùng
kinh tÕ x· héi hiÖn ®¹i cña Trung Quèc.
NÕu nh×n từ c¸ch ph©n ®Þnh t−¬ng ®èi
nµy, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh: hiÖn
nay, giới trÝ thức đương đại Trung Quốc
®· cã sù tån t¹i yªn æn vµ vai trß quan
träng h¬n h¼n thêi C¸ch m¹ng v¨n hãa
vµ diện mạo của họ cũng đa dạng hơn so
với mÉu h×nh chung về con người trong
mục tiªu ph¸t triÓn cña chÝnh quyền.
Nh−ng vÉn cã một số băn khoăn næi lªn
khi ng−êi ta nhËn thÊy viÖc ChÝnh phñ
chñ tr−¬ng thu hót, ph¸t triÓn nh©n tµi
trong vµ ngoµi n−íc, với thực tế dï được
trọng dụng nhưng phần ®«ng c¸c nh©n
tµi trë vÒ chØ gi÷ vÞ trÝ cÊp phã trong c¬
cÊu l·nh ®¹o ë c¸c c¬ quan nhµ n−íc vµ
chÊt x¸m tõ Trung Quốc vẫn l−u th«ng
tíi c¸c n−íc ph¸t triÓn. “Theo c¸c thèng
kª cña Liªn hiÖp quèc, trong gÇn 10 n¨m
trë l¹i ®©y, trong sè c¸c nhµ khoa häc,
c¸c kü s− hµng ®Çu n−íc Mü th× cã h¬n
30.000 ng−êi lµ ng−êi gèc Hoa mang
quèc tÞch Mü trong ®ã chiÕm 1/4 hÇu nh−
®Òu lµ nh©n tµi bËc cao cña Trung
Quèc... N¨m 2001, Mü thu hót 115.000
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nh©n tµi cã visa H-1B kü thuËt bËc cao
th× 10% trong sè ®ã lµ ng−êi Trung
Quèc12. Bªn cạnh ®ã lµ mét sè hoµi nghi
nảy sinh tõ sù m©u thuÉn gi÷a chiÕn
l−îc ph¸t triÓn nh©n tµi cña Trung Quèc
trªn lý thuyÕt víi thùc tÕ ®Çu t− cho gi¸o
dôc trong nh÷ng n¨m đÇu thËp niªn 90
lµ 27% GNP trong khi ®¸ng lÏ ph¶i lµ
41%13 vµ cuèi n¨m 2002 kinh phÝ cho
gi¸o dôc míi chØ chiÕm 5,21% GDP14. Về
vấn ®Ò nµy, chóng t«i cho rằng, gốc rễ
s©u xa của vấn đề một phần do di chøng
tõ th¸i ®é kú thÞ trÝ thøc thêi Mao,
nh−ng mét phÇn còng do nh÷ng khã
kh¨n cña Trung Quèc khi tiÕn hµnh c¶i
c¸ch.
Ngoµi sù t¸c ®éng mang tÝnh ®Þnh
h−íng cña Nhµ n−íc, trÝ thøc Trung
Quèc cßn lµ tËp hîp cña nhiÒu c¸ nh©n
trong dßng ch¶y cña më cöa v¨n hãa.
Tõng cã mét qu¸ khø u buån đối với
chÝnh quyÒn trong thêi kú C¸ch m¹ng
V¨n hãa, nay ph¶i ®èi diÖn víi mét c¬
chÕ x· héi chuyÓn tõ quyÒn lùc tËp trung
cao ®é sang x· héi quyÒn lùc ph©n phèi
hîp lý, ®éi ngò trÝ thøc hiÖn ®¹i kh«ng
tr¸nh khái c¶m gi¸c bÊt an tr−íc mong
muèn cã ®−îc vai trß quan träng, æn
®Þnh trong x· héi víi nhu cÇu ®−îc ph¸t
triÓn tù th©n c¸c gi¸ trÞ nh©n c¸ch míi
trong tiÕn tr×nh héi nhËp. ThÕ nh−ng, sự
thực th× trÝ thøc Trung Quèc ®· cã mét
sù kÕt nèi thµnh c«ng qu¸ khø víi hiÖn
t¹i, mÆc dï vÉn cã sù thiªn vÞ h¬n mét
chót víi nh÷ng yÕu tè mang h¬i thë míi.
Sù tiÕp xóc gi÷a c¸c häc thuyÕt §«ng T©y ®ang h×nh thµnh ë trÝ thøc Trung
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Quèc “nh÷ng quan niÖm gi¸ trÞ míi”
n»m ngoµi chñ nghÜa c¸ nh©n gia ®×nh,
chñ nghÜa qu©n b×nh tiÓu n«ng cña v¨n
ho¸ ph−¬ng §«ng vµ chñ nghÜa c¸ nh©n,
sù m©u thuÉn kh«ng ngõng cña v¨n hãa
hiÖn ®¹i ph−¬ng T©y. Nh÷ng gi¸ trÞ nµy
ch−a hoµn chØnh nªn chóng ta t¹m gäi
nã lµ gi¸ trÞ sinh ra tõ mét sù trén lÉn.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay, khi c¸c c¶i
c¸ch về cơ chế tuyển chọn nh©n tµi ®ang
ph¸ vì nh÷ng rµo c¶n tr−íc ®©y ®èi víi
trÝ thức, thóc ®Èy sù l−u th«ng nh©n tµi
gi÷a Nhµ n−íc vµ t− nh©n, gi÷a miÒn
§«ng vµ miÒn T©y, gi÷a thµnh thÞ vµ
n«ng th«n, ®iÒu hoµ nh©n tµi gi÷a trong
n−íc vµ quèc tÕ, nh»m t¹o ra søc sèng
míi cho viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬
chÕ thÞ tr−êng, trÝ thøc Trung Quèc
®· cã sù c¶i thiÖn râ rÖt về điều kiện lao
động cũng như vÞ trÝ x· héi. Điều ®ã cho
thấy vai trß cña trÝ thøc hiện nay lµ rÊt
quan träng, nh−ng nh×n vµo tè chÊt cña
chÝnh m×nh, trÝ thøc Trung Quèc ®· thùc
sù thµnh c«ng trong viÖc ho¹ch ®Þnh
t−¬ng lai tèt h¬n cho ®Êt n−íc dùa trªn
nh÷ng tÝnh to¸n hîp lý vµ tho¶ m·n
nh÷ng nhu cÇu ph¸t triÓn cña chÝnh hä
hay ch−a? C©u tr¶ lêi vÉn cßn ë phÝa
tr−íc.
Kết luận: Sau h¬n 1/ 4 thÕ kû lùa chän
con ®−êng tiÕn hµnh c¶i c¸ch më cöa
trªn cơ sở coi con người lµ bÝ quyÕt cña
sù thµnh c«ng, coi gi¶i phãng nh©n tµi lµ
động lực ®Ó ph¸t triển ®Êt n−íc, Trung
Quèc ®· lËp nªn kú tÝch bÊt ngê: víi 1,3
tû d©n, quèc gia nµy ®· thµnh c«ng trong
viÖc thóc ®Èy sù nghiÖp khoa häc kü
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thuËt lªn nh÷ng tÇm cao míi vµ ®Æc biÖt
lµ ®· t¹o ®−îc tiÒm lùc kinh tÕ cao gÊp 6
lÇn so víi tr−íc c¶i c¸ch. Víi nh÷ng
thµnh tùu to lín ®ã, người Trung Quốc
®· chøng tá sù ®óng ®¾n cña hä khi kiªn
tr× sù nghiÖp ph¸t triÓn nh©n tµi cña
m×nh. Tr−íc th¸ch thøc míi mang tÇm
vãc lÞch sö, chóng ta vÉn ®ang chøng
kiÕn vµ chê ®îi vµo nh÷ng đãng gãp của
giới trÝ thức cho mét Trung Quèc hïng
m¹nh h¬n – nh− mét sù kh¼ng ®Þnh vai
trß thiết yÕu cña hä ®èi víi sù ph¸t triÓn
cña ®Êt n−íc.
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