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ua tìm hiểu và phân tích sự phát 

triển văn hóa và con người ở một 

số nước Đông Á, chúng tôi rút ra 

một số bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến 

nghị về phát triển văn hóa và con người Việt 

Nam trong quá trình hội nhập quốc tế như sau: 

1. Cần thể hiện tinh thần “tiến cùng thời 

đại” trong nhận thức về vai trò và tác dụng 

của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội.  

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học 

công nghệ và xu thế lan rộng của toàn cầu hóa 

đã và đang đặt ra trước các quốc gia – dân tộc 

những cơ hội và thách thức mới chưa từng có. 

Điều đó buộc các quốc gia – dân tộc phải 

không ngừng đổi mới tư duy – nâng nhận thức 

của mình lên ngang tầm thời đại, để tận dụng 

và khai thác cơ hội, đồng thời hạn chế và giảm 

thiểu những thách thức đối với sự phát triển 

bền vững. 

Trong các nước Đông Á, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Malaixia và Xinhgapo… đã hội nhập 

quốc tế khá sớm. Trung Quốc là nước hội nhập 

muộn hơn, nhưng từ khi tiến hành cải cách và 

mở cửa cuối năm 1978 đến nay, nước này 

cũng đã nhận thức và tận dụng tốt những cơ 

hội do toàn cầu hóa đưa lại nên đã phát triển 

nhanh chóng. Họ cho rằng, cuộc cạnh tranh 

giữa các nước trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện 

nay là cạnh tranh quốc lực tổng hợp – tức sức 

mạnh tổng hợp quốc gia, bao gồm cả sức mạnh 

cứng (kinh tế, quân sự…) và sức mạnh mềm 

(văn hóa, thể chế chính trị…). Do nhận thức 

như vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đi 

đến khẳng định rằng – văn hóa là một tiêu chí 

quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia; 

đồng thời tiến thêm một bước – đặt vấn đề  
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“nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia”. 

Đây là một biểu hiện của tinh thần “tiến cùng 

thời đại” và cũng là một gợi mở đáng chú ý mà 

Việt Nam có thể tham khảo khi nhận thức về 

vai trò của văn hóa trong quá trình đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời cũng 

thể hiện tinh thần tích cực và chủ động hội 

nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Vì vậy, chúng tôi đề nghị các văn kiện trình 

đại hội 11 của Đảng ta, cũng nên ghi rõ: Văn 

hóa là một tiêu chí quan trọng của sức mạnh 

tổng hợp quốc gia, nâng cao sức mạnh mềm 

văn hóa quốc gia. 

2. Mục tiêu của xây dựng văn hóa là 

vì con người, vì vậy cần nhanh chóng 

xây dựng hệ thống giá trị mới, qua đó 

góp phần xây dựng con người mới thích 

ứng với những biến đổi mới của tình 

hình đất nước và quốc tế. 

Văn hóa là sản phẩm của con người, do con 

người sáng tạo ra, sau đó trở lại phục vụ con 

người, vì con người. Tuy nhiên, tùy theo điều 

kiện lịch sử cụ thể của đất nước ở những chặng 

đường phát triển khác nhau, mục tiêu xây dựng 

văn hóa – qua đó góp phần xây dựng con 

người, cũng khác nhau. 

Ở Xinhgapo, Chính phủ nước này đã tích 

cực xây dựng hệ thống giá trị chung. Năm 

1991, sách trắng giá trị chung do Chính phủ đề 

nghị đã được Quốc hội phê chuẩn. Hệ thống 

giá trị chung này bao gồm: (1) Quốc gia trước 

cộng đồng, xã hội, cá nhân; (2) Gia đình là đơn 

vị cơ bản của xã hội; (3) Ủng hộ cộng đồng, 

tôn trọng cá nhân; (4) Đồng thuận, không xung 

đột; (5) Hài hòa dân tộc và tôn giáo. 

Nội dung cốt lõi của 5 giá trị chung nêu 

trên là thông qua sự hài hòa giữa gia đình, 

cộng đồng, tôn giáo…trong xã hội, để duy trì 

và thúc đẩy quốc gia ổn định, từ đó xây dựng 

một hệ thống quan niệm giá trị đặc sắc 

Xinhgapo. 

 Còn ở Trung Quốc, trước đây trong bối 

cảnh phát triển theo mô hình kinh tế kế hoạch 

truyền thống – theo đó sở hữu toàn dân với hai 

hình thức nhà nước và tập thể đóng vai trò chủ 

đạo, thì việc phát động cuộc vận động “ngũ ái” 

(năm yêu)1, trong đó có yêu quý và bảo vệ tài 

sản công của Mao Trạch Đông là phù hợp. 

Nhưng khi đất nước đã chuyển sang thời kỳ 

mới cải cách và mở cửa, xây dựng kinh tế thị 

trường – một nền kinh tế gắn liền với pháp luật 

(pháp trị), thì việc đề xuất bồi dưỡng những 

công dân “bốn có”2, trong đó có nội dung “có 

kỷ luật” là rất cần thiết. Giờ đây, đứng trước 

những biến đổi mới của tình hình thế giới, đất 

nước và của bản thân Đảng Cộng sản Trung 

Quốc, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào nêu lên quan 

niệm mới “tám điều vinh nhục”3, đồng thời 

xem đây là giá trị hạt nhân của CNXH, cũng là 

rất kịp thời và đúng đắn. 

Đây cũng là gợi mở mà Việt Nam có thể 

tham khảo. Vì vậy chúng tôi đề nghị: Trên cở 

sở kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha ông 

(như nhân nghĩa…), tiếp thu những giá trị hạt 

nhân trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 

(như Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…), 

đồng thời tham khảo những giá trị phổ biến 

của văn hóa Đông Á (như coi trọng gia đình, 
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coi trọng cộng đồng, quốc gia – dân tộc…), từ 

đó nghiên cứu  và xây dựng một hệ thống giá 

trị mới cho thời kỳ mới của Việt Nam – khi đất 

nước đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế 

toàn cầu. 

3. Muốn phát triển bền vững, cần gắn 

kết, lồng ghép văn hóa với kinh tế, chính 

trị, xã hội và bảo vệ mội trường 

Phát triển bền vững đã và đang trở thành 

mục tiêu mà các quốc gia – cả phát triển và 

đang phát triển theo đuổi. 

Thực tiễn Trung Quốc cho thấy, văn hóa do 

không được gắn kết ngay từ đầu và đặt trong 

các chiến lược phát triển kinh tế, nên đã dẫn 

đến tình trạng làm hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng, không chỉ gây tổn hại đến lợi 

ích của người tiêu dùng, mà còn làm mất uy tín 

quốc gia. Trong lĩnh vực chính trị cũng vậy, 

một chính quyền – mặc dù được Đảng cử dân 

bầu, nhưng do nhiều địa phương, lĩnh vực có 

những thiết chế và hành vi thiếu “thân thiện 

với công dân”, nhất là có một bộ phận cán bộ 

công chức, viên chức thoái hóa, biến chất… đã 

làm giảm lòng tin của người dân đối với chính 

quyền và tổ chức Đảng, thậm chí quay lưng lại 

với tổ chức Đảng và chính quyền. Đặc biệt, 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, do chạy theo 

lợi nhuận trước mắt. nhiều doanh nghiệp đã 

không coi trong bảo vệ môi trường, làm cho 

môi trường bị hủy hoại, ngoài ra các hành vi 

của người dân thiếu “thân thiện với môi 

trường”, cũng làm cho vấn đề môi trường ngày 

càng nghiêm trọng thêm. 

Đặc biệt, những sự kiện xảy ra ở Tây Tạng 

(2008) và Tân Cương gần đây đã buộc Trung 

Quốc phải có những điều chỉnh chính sách dân 

tộc. Trong các giai đoạn trước đây, phát triển 

được coi là hạt nhân của chính sách dân tộc. 

Nhiều dự án phát triển kinh tế đã được triển 

khai ở khu vực dân tộc thiểu số. Nhưng do 

không gắn kết văn hóa với kinh tế, nhất là việc 

đưa một số lượng lớn người Hán lên các vùng 

dân tộc thiểu số, nên tuy kinh tế có phát triển, 

nhưng môi trường hay không gian văn hóa của 

các dân tộc thiểu số bị thu hẹp , thậm chí phá 

vỡ. Đó là một trong những nguyên nhân quan 

trọng tạo nên mâu thuẫn sắc tộc, mâu thuẫn tôn 

giáo. Sự tích tụ của những mâu thuẫn này, hơn 

nữa lại bị các thế lực phản động bên ngoài kích 

động, xúi giục – đã dẫn đến xung đột sắc tộc, 

xung đột tôn giáo. Thực tế cho thấy, việc giải 

quyết mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn tôn giáo 

khó khăn phức tạp hơn rất nhiều lần so với 

mâu thuẫn giàu nghèo, mâu thuẫn chênh lệch 

phát triển. Vì vậy, trong chuyến đi khảo sát tại 

tỉnh Vân Nam, sau khi xảy ra sự kiện bạo loạn 

ở Tân Cương, Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm 

Đào đã nên lên quan điểm mới về chính sách 

dân tộc: Tôn trọng lẫn nhau, quan tâm lẫn 

nhau, giúp đỡ lẫn nhau, phát triển cùng nhau.  

Đây cũng là một bài học, một sự gợi mở mà 

Việt Nam cần chú ý trong quá trình phát triển 

kinh tế, xã hội. Bác Hồ cũng đã nhiều lần nhắc 

nhở và nhấn mạnh, nhưng chưa được thực thi 

tốt. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân ta đang triển khai cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tắm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”. Vì vậy, chúng tôi đề nghị nên có 

những chuyên đề biên soạn về Bác Hồ với việc 
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xây dựng văn hóa kinh tế, văn hóa chính trị, 

văn hóa sinh thái .v.v…Đặc biệt, các văn kiện 

trình đại hội 11 của Đảng cần ghi rõ: gắn văn 

hóa với kinh tế, nhất là đối với các dự án phát 

triển kinh tế ở khu vực dân tộc thiểu số. 

4. Cần nhanh chóng xây dựng chiến 

lược hay quy hoạch phát triển công nghiệp 

văn hóa với những mục tiêu rõ ràng, chính 

sách cụ thể và giải pháp khả thi 

Công nghiệp văn hóa đã và đang trở thành 

một điểm tăng trưởng mới của nhiều quốc gia 

trên thế giới. Trong cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 1997 – 1998 ở châu Á và khủng 

hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, nhiều nước 

đã coi trọng phát triển công nghiệp văn hóa, 

đồng thời xem đây là một giải pháp để khắc 

phục khủng hoảng và phục hồi tăng trưởng. 

Ngoài ra, công nghiệp văn hóa còn là ngành ít 

tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nên không gây 

ô nhiễm môi trường như phát triển các ngành 

chế tạo. 

Nhật Bản - ngay từ năm 1995 đã xây dựng 

Sách lược chấn hưng văn hóa, nêu lên phương 

châm “văn hóa lập quốc” của thế kỷ 21. Năm 

2001, nước này đã thông qua Luật cơ bản chấn 

hưng văn hóa nghệ thuật. Trên cơ sở đó - năm 

2002 nội các Nhật Bản thông qua Phương 

châm cơ bản chấn hưng văn hóa nghệ thuật, 

trong đó xác định văn hóa giải trí là trụ cột. 

Hiện tại, văn hóa là sản nghiệp lớn thứ 2 ở 

Nhật Bản – sau ngành chế tạo, chiếm 18% 

GDP. Các sản phẩm của ngành truyện tranh, 

hoạt hình Nhật Bản chiếm 65% thị trường thế 

giới, 80% thị trường châu Âu. Xuất khẩu các 

sản phẩm này của Nhật sang Mĩ gấp 3 lần xuất 

khẩu thép. 

Hàn Quốc năm 1998 cũng đề xuất Phương 

châm văn hóa lập quốc và năm 1999 công bố 

Luật cơ bản chấn hưng văn hóa, nêu lên mục 

tiêu biến Hàn Quốc trở thành nước lớn về văn 

hóa, cường quốc kinh tế tri thức của thế kỷ 

21.Hàn Quốc cũng đã đề ra chiến lược 3 bước 

phát triển công nghiệp văn hóa, theo đó thời 

gian 2001 – 2010 sẽ xây dựng 10 công viên 

sản nghiệp văn hóa, 10 công viên sản nghiệp 

văn hóa truyền thống và 1 – 2 khu công nghiệp 

văn hóa tổng hợp, có sự gắn kết giữa sản xuất, 

đào tạo với nghiên cứu khoa học. 

Ở Trung Quốc, gần đây – cùng với việc xây 

dựng và phê chuẩn quy hoạch 10 ngành nghề 

trọng điểm (gang thép, ô tô, dệt may, luyện 

kim màu,…), Quốc Vụ viện Trung Quốc đã 

chính thức thông qua về nguyên tắc Quy hoạch 

chấn hưng sản nghiệp văn hóa. Điều này cho 

thấy, Chính phủ Trung Quốc đã nhận thức 

được vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của 

việc phát triển công nghiệp văn hóa đối với 

việc phục hồi và phát triển kinh tế. 

Việt Nam – trong chiến lược phát triển văn 

hóa đến năm 2020 cũng đã đặt vấn đề phát 

triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, vấn đề 

đặt ra là những cơ chế chính sách và giải pháp 

để phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời 

với đó là những ngành nghề nào cần được xem 

xét, lựa chọn để ưu tiên đầu tư và phát triển. Vì 

vậy, chúng tôi đề nghị, trên cơ sở chiến lược 

phát triển văn hóa đã ban hành, Chính phủ nên 

giao cho một số ngành liên quan soạn thảo  

quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa với 
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một số ngành trọng điểm như nghe nhìn, văn 

hóa giải trí,văn hóa du lịch…Đồng thời, 

nghiên cứu lựa chọn  một số địa bản có nhiều 

dân tộc thiểu số cư trú (nhất là dân tộc xuyên 

biên giới) xây dựng các công viên văn hóa dân 

tộc. Cuối cùng là xây dựng công nghiệp văn 

hóa trở thành một điểm tăng trưởng mới của 

Việt Nam trong thế kỷ 21. 

5. Việt Nam cần nhanh chóng xây 

dựng chiến lược phát triển con nguời 

toàn diện, tập trung mũi nhọn vào phát 

triển nhân tài 

Trong quá trình hội nhập quốc tế, các nước 

Đông Á đã coi nguồn lực con người có vai trò 

quyết định nhất đến sự phát triển của quốc gia  

và có chiến lược phát triển toàn diện nguồn lực 

con người. Chính vì vậy, trong thời gian qua 

nguồn nhân lực đã góp phần quan trọng vào 

thành công của các nước này trong quá trình 

hội nhập quốc tế. 

Việt Nam sau hơn ba năm gia nhập WTO, 

một trong những thách thức lớn nhất vẫn là sự 

yếu kém của nguồn nhân lực. Tình trạng khan 

hiếm nhân tài ở tất cả các lĩnh vực ngày càng 

sâu sắc. Trẻ - đông nhưng yếu cả về thể lực và 

trí lực là đặc điểm nổi bật của nguồn nhân lực 

Việt Nam trong so sánh với một số nước Đông 

Á tại thời điểm hiện nay - khi gần kết thúc thập 

niên đầu của thế kỷ XXI. Vì vậy, chúng tôi đề 

nghị Việt Nam cần xác định nguồn nhân lực là 

nguồn lực thứ nhất, nhanh chóng xây dựng 

chiến lược phát triển con nguời Việt Nam cả 

về trí tuệ và thể lực. Trong đó cần phải chú 

trọng xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát 

triển nhân tài như một phần quan trọng của 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ 

sở chiến lược đó, Chính phủ cần nhanh chóng 

hoàn thiện cơ chế: phát hiện, thu hút, tuyển 

chọn, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ, 

khuyến khích và tôn vinh, bảo vệ nhân tài. Các 

ngành, các địa phương cần triển khai cụ thể 

các chính sách của Đảng, Nhà nước thành các 

quy định cụ thể, nhằm tạo môi trường công 

bằng, cạnh tranh lành mạnh để nhân tài xuất 

hiện, phát huy tài năng, đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực của thời kỳ mới, đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế. 

 

                                                
chó thÝch: 

1 “Năm yêu” mà Chủ tịch Mao Trạch Đông nêu 
lên bao gồm: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao 
động, yêu khoa học, yêu quý và bảo vệ tài sản 
công. 

2  “Bốn có” do Đặng Tiểu Bình đề xuất bao 
gồm: Có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ 
luật 

3 “Tám điều vinh nhực” mà Tổng Bí thư, Chủ 
tịch Hồ Cẩm Đào nêu lên bao gồm: Lấy yêu Tổ 
quốc làm vinh, làm nguy hại cho Tổ quốc là nhục; 
Lấy phục vụ nhân dân làm vinh, quay lưng lại nhân 
dân là nhục; Lấy sùng bái khoa học làm vinh, ngu 
dốt là nhục; Lấy cần cù lao động làm vinh, lười 
nhác là nhục; Lấy đoàn kết giúp đỡ lần nhau làm 
vinh, lợi mình, hại người là nhục; Lấy thành thực 
giữ chữ tín làm vinh, chỉ thấy lợi mà quên … là 
nhục; Lấy tuân thủ luật pháp làm vinh, vi phạm 
pháp luật loạn kỷ cương là nhục; Lấy gian khổ 
phấn đấu làm vinh, xa hoa dâm đãng là nhục.  


