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hính sách ngôn ngữ (Language
Policy）chỉ chính sách trong lĩnh
vực sử dụng ngôn ngữ của một
xã hội. Những chính sách đó phản ánh mối
quan hệ xã hội với những ngôn ngữ có thể sử
dụng, bao gồm những chính sách về vai trò,
nguyên tắc và quyết định của ngôn ngữ(1).
Chính sách ngôn ngữ được thể hiện qua việc
thực hiện những biện pháp quy hoạch ngôn
ngữ. Cụ thể, chính sách ngôn ngữ chính là
định hướng và nguyên tắc phải tuân theo khi
một nước, một khu vực, một dân tộc đặt quy
định về ngôn ngữ văn tự, đồng thời cũng là
nhiệm vụ khi thực hiện những công việc
đó(2). Là một nước đa dân tộc và đa ngôn
ngữ, chính sách ngôn ngữ ở Trung Quốc đã
thể hiện sự kết hợp với tính đa dạng và tính
thống nhất một cách rõ ràng. Hiến pháp
nước CHND Trung Hoa có viết "Các dân tộc
đều có quyền tự do sử dụng và phát triển
tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình" và "Nhà nước
phổ biến rộng rãi tiếng Phổ thông thông
dụng trong toàn quốc". Hai chính sách đó đã
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phản ánh rõ thái độ ngôn ngữ của Chính phủ
Trung Quốc.
I. s¬ l−îc ng«n ng÷ v¨n tù ë
trung quèc

Trung Quốc có tất cả 56 dân tộc, các loại
ngôn ngữ đạt tới gần một trăm thứ tiếng,
phân thành các họ ngôn ngữ như Hán Tạng,
Thái, Nam Đảo, Nam Á, Ấn Âu v.v... Dù
cùng một loại ngôn ngữ, nhưng nội bộ lại
gồm nhiều loại phương ngữ khác nhau nhiều
đến mức thậm chí không thể giao tiếp được.
Chẳng hạn: Tiếng Hán có gần 10 loại
phương ngữ như tiếng miền Bắc, tiếng Ngô,
tiếng Mân v.v... Tiếng Hán là thứ ngôn ngữ
có sức mạnh nhất trong các thứ tiếng ở
Trung Quốc với ưu thế mạnh về số người sử
dụng đông và phạm vi sử dụng trong các
lĩnh vực rộng. Tuy nhiên, ngôn ngữ của các
dân tộc thiểu số với số lượng người sử dụng
ngôn ngữ dân tộc thiểu số đó cũng phát huy
vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu
trong cuộc sống xã hội. Ví dụ tại nhũng vùng
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tập trung các dân tộc Uây-ua, Tạng, tuyệt đại
đa số đồng bào dân tộc chỉ sử dụng ngôn
ngữ dân tộc của mình, ngôn ngữ đó được sử
dụng rộng rãi trong các lĩnh vực xã hội, kinh
tế, chính trị và giáo dục, thậm chí phát triển
sang các dân tộc lân cận. Ngoài ra, các dân
tộc Tạng, Mông Cổ, Ca-dắc v.v...cũng có
chữ viết của mình để đồng nhất với tiếng nói
của dân tộc họ. Hiện nay, ngoài chữ Hán ra,
Trung Quốc còn có 20 dân tộc thiểu số đang
sử dụng 30 thứ chữ viết. Vì bản chất của
chính sách ngôn ngữ có liên quan đến lợi ích
thiết thân của dân tộc, cũng liên quan tới sự
đoàn kết của các dân tộc, liên quan đến công
việc ổn định lâu dài của đất nước, nên những
công việc đó luôn được Chính phủ Trung
Quốc hết sức coi trọng .
II. chÝnh s¸ch ng«n ng÷ chÝnh
ë trung quèc thêi cËn ®¹i

Trong lịch sử, Chính phủ Trung Quốc
luôn coi trọng việc thống nhất và chuẩn hóa
ngôn ngữ văn tự. Chính sách Thư đồng văn
đời Tần, thiết lập chức danh Tiến sĩ về học
vấn đời Hán Ngụy, ban hành sắc lệnh truyền
bá tiếng Quan Thoại đời Thanh v.v... đều đã
thể hiện rõ điều đó. Tuy nhiên, tiếng Hán và
chữ Hán với điều kiện thuận lợi được hình
thành trong lịch sử đã ngày càng củng cố vai
trò chính thống trong cộng đồng xã hội với
tư cách là ngôn ngữ cộng đồng. Từ cuối
những năm đời Thanh đến thời Dân Quốc,
Trung Quốc đang loạn trong giặc ngoài, những
phong trào tư tưởng đang ào ào như vũ bão,
trong khi Chính phủ tỏ ra lực bất tòng tâm
trong việc chế định và thực hiện chính sách
ngôn ngữ thì ngược lại, đông đảo nhân dân đại
chúng đã lấy những người làm công việc liên
quan đến ngôn ngữ làm trung tâm, trở thành
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đội quân chủ lực trong việc thúc đẩy công
việc chuẩn mực hóa ngôn ngữ .
Với bối cảnh là nguyện vọng tốt đẹp
mong đổi mới nhằm làm dân giàu nước
mạnh, một số học giả cuối đời Thanh phát
động việc khắc phục trở ngại chữ Hán và
phong trào Thiết Âm Tự để phổ cập giáo dục.
Trong vòng 20 năm từ cuốn "Nhất mục liễu
nhiên nhập môn" về "Thiết âm tân tự Trung
Quốc" của Lư Tráng Chương (卢戆章) năm
1892 đến cuốn " Thiết Âm Tự Thuyết Minh
Thư" của Trịnh Đông Hồ (郑东湖) năm
1910, đã có tất cả 28 phương án được thiết
lập và phát biểu. Hình thể chữ cái của những
phương án đó bao gồm chữ La-tinh, nét chữ
Hán, dấu tốc ký v.v...Sau khi nước Dân chủ
Trung Hoa thành lập thì Phong trào phiên
âm tiếng Hán bước vào một giai đoạn mới.
Cùng năm đó, bộ Giáo dục nước Dân chủ
Trung Hoa quyết định bắt đầu từ việc thống
nhất cách đọc của chữ Hán để thống nhất
quốc ngữ, và đã áp dụng phương án ghi âm
chữ cái. Năm 1913, bộ Giáo dục thẩm định
ngữ âm tiêu chuẩn của hơn 6500 chữ Hán,
lập ra "Quốc âm hội biên thảo", trong lịch sử
còn gọi là Lão quốc âm. Trên cơ sở đó, năm
1919 lại xuất bản cuốn " Quốc âm tự điển",
và chính thức ban hành thực hành Lão quốc
âm. Nhưng vì Lão quốc âm trên thực tế đã
thoát khỏi nền tảng đông đảo nhân dân, nó
chỉ là một loại ngữ âm nhân tạo do nhiều thứ
ngữ âm tập hợp nên mà thôi, nên ít lâu sau
đã gặp phải sự phản đối kích liệt của cộng
đồng xã hội với đại biểu là hệ thống các
trường học. Năm 1926, Lão quốc âm trong
Quốc âm tự điển toàn bộ sửa thành Tân
Quốc Âm với phát âm giọng Bắc Kinh. Năm
1932, xuất bản "Quốc âm thường dụng tự
hội", viết tắt của Quốc âm tự điển, bộ Giáo
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dục chính thức tuyên bố địa vị hợp pháp của
Tân quốc â m. Tuy quá trình chuẩn mực hóa
ngữ âm gặp phải khá nhiều trục trặc, nhưng
chữ cái ghi âm với phong trào Bạch thoại
văn đã được truyền bá khá thuận lợi. Năm
1920, các bài văn viết bằng Văn ngôn trong
trường phổ thông cơ sở toàn quốc đều được
thay bằng các bài văn Bạch thoại, tất cả từ
mới đều được chú âm bằng chữ cái phiên âm.
Tính đến năm 1958, chữ cái phiên âm đã được
sử dụng gần 40 năm tại đại lục Trung Quốc,
hiện nay Đài Loan vẫn còn giữ cách chú âm
này. Điều đó đã góp phần rất lớn cho việc
thống nhất ngữ âm, phổ biến rộng rãi quốc ngữ
và dùng rộng rãi kiến thức phiên âm.
II. chÝnh s¸ch ng«n ng÷ chñ
yÕu ë trung quèc thêi hiÖn ®¹i

Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân
dân Trung Hoa năm 1949, công việc về văn
tự ngôn ngữ bước vào một giai đoạn mới,
hàng loạt chính sách ngôn ngữ mang tính
chất hướng dẫn đã được lập ra. Có thể chia
ra thành hai giai đoạn: giai đoạn sau dựng
nước và giai đoạn sau cải cách.

1) Giai đoạn sau dựng nước
(1949-1978)
Năm 1951, báo Nhân Dân đăng tải một
bài xã luận với đầu đề Sử dụng chính xác
ngôn ngữ của Tổ quốc, đấu tranh vì sự trong
sạch và lành mạnh của ngôn ngữ. Từ đó đã
dấy lên cao trào nhân dân cả nước coi trọng
vấn đề ngôn ngữ. Năm 1954, Ủy ban cải
cách chữ viết Trung Quốc trực thuộc Quốc
Vụ viện Trung Quốc được thành lập, thông
qua Phương án giản hóa chữ Hán (sơ thảo)
và Đại cương kế hoạch công việc năm 1955
(bản thảo), đã nêu ra 3 công tác chuẩn bị
phải làm tốt cho nhiệm vụ công việc sang
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năm là: đặt ra Phương án giản hóa chữ Hán,
chế định Phương án phiên âm chữ cái của
tiếng Hán, nghiên cứu và thúc đẩy việc dạy
học Ngữ âm tiêu chuẩn (tiếng Phổ thông).
Năm 1955, Sơ thảo đính chính Phương án
giản hóa chữ Hán và Bảng xử lý Chữ dị thể
đợt I được thông qua. Năm 1956, Trung
ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phê duyệt
tổng phương châm Cải cách chữ viết là: Chữ
Hán phải tiến hành cải cách, cải cách chữ
Hán phải đi theo phương hướng phiên âm
của cộng đồng chữ viết thế giới, trước khi
thực hiện phiên âm hóa phải giản hóa chữ
Hán để thích ứng với việc sử dụng ngôn ngữ
trước mắt, đồng thời phải tích cực tiến hành
các công việc thúc đẩy phiên âm hóa. Ngoài
ra còn xác định tiêu chuẩn cho ngôn ngữ
cộng đồng của dân tộc Hán hiện đại là
"Tiếng Phổ thông lấy giọng Bắc Kinh làm
ngữ âm chuẩn mực, lấy tiếng miền Bắc làm
phương ngôn cơ sở, lấy các bài băn Bạch
thoại hiện đại kinh điển làm chuẩn mực hóa
ngữ pháp" . Năm 1958, Chính phủ Trung
Quốc xác định rõ 3 nhiệm vụ lớn trước mắt
về công việc ngôn ngữ và chữ viết, đó là:
Giản hóa chữ Hán, phổ biến rộng rãi tiếng
Phổ thông, chế định và thực hiện rộng rãi
Phương án chữ cái tiếng Hán(3). Phương án
chữ cái tiếng Hán qua nhiều năm dày công
sửa soạn đã được thông qua và phê chuẩn
một cách chính thức, đã được đi vào các lớp
học của các trường tiểu học toàn quốc với tư
cách là một môn học bắt buộc. Phương án
chữ cái tiếng Hán là một bộ chữ cái dùng để
ghi âm cùng cách đánh vần viết chữ để ghép
vần viết ra tiếng Phổ thông chuẩn mực hóa,
là phương án chữ cái đã được luật pháp quy
định của nước Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa. Về mặt thúc đẩy việc phổ biến rộng rãi
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tiếng Phổ thông, Chính phủ Trung Quốc đã
lập ra phương châm chỉ đạo là "Ra sức khởi
xướng, trọng điểm thực hành, từng bước phổ
biến" . Thời gian đầu phổ biến tiếng Phổ
thông, căn cứ tình hình thực tế trong nước
lúc đó, vì ngôn ngữ đã chọn rất dễ phổ cập,
đồng thời cũng coi trọng quyền lợi sử dụng
và phát triển ngôn ngữ dân tộc của các dân
tộc anh em, đã áp dụng nhiều sách lược khác
nhau để thực hành chính sách. Ví dụ, thực
hành một cách trọng điểm trong các vùng
dân cư dân tộc Hán, trong các vùng dân cư
dân tộc thiểu số thì lấy "khuyến khích học
tập tiếng Phổ thông" làm chính(4). Trong thời
kỳ này, Chính phủ Trung Quốc đã lập ra
nhiệm vụ công việc tương quan về cải cách
chữ viết, cải cách văn thể, chuẩn mực hóa
tiếng Hán và phổ biến rộng rãi tiếng Phổ
thông, đã chủ yếu nhờ vào lực lượng lập
pháp và hành chính, phát huy mạnh mẽ sức
mạnh của dư luận và cộng đồng xã hội, nhờ
thế mà công tác về ngôn ngữ văn tự đã được
phát triển với tốc độ nhanh xưa nay chưa
từng có. Tuy vậy, sự phát triển đó mới chỉ
kéo dài được đến trước sau năm 1966, Đại
cách mạng văn hóa bùng nổ tại Trung Quốc
đã làm công tác về ngôn ngữ văn tự bất đắc
dĩ phải dừng lại.
2) Giai đoạn sau khi cải cách (từ năm
1978 đến nay)

Sau khi Đại cách mạng văn hóa kết thúc,
năm 1978, Chính phủ Trung Quốc đã lập ra
một sách lược trọng đại, đó là thực hành cải
cách mở cửa. Với các ngành nghề đang ngày
một đổi mới, công tác về ngôn ngữ văn tự
cũng nghênh đón một thời kỳ phát triển mới.
Trước hết là hai cuộc hội nghị và một bộ
pháp quy. Năm 1986, Hội nghị công tác về
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ngôn ngữ văn tự toàn quốc được tổ chức, lập
ra phương châm công tác về ngôn ngữ văn
tự trong thời kỳ mới là: Quán triệt chính
sách và pháp lệnh của nhà nước về công tác
ngôn ngữ và chữ viết, thúc đẩy công việc
chuẩn mực hóa và tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ
chữ viết, tiếp tục thúc đẩy công việc cải cách
chữ viết, nhằm làm cho công tác về ngôn
ngữ văn tự phát huy vai trò trong công cuộc
xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.
Nhiệm vụ chính được lập ra là: Làm tốt công
việc chuẩn mực hóa tiếng Hán hiện đại, ra
sức thúc đẩy phổ biến rộng rãi tiếng Phổ
thông, nghiên cứu và chỉnh lý chữ Hán hiện
hành, lập ra các tiêu chuẩn liên quan; tăng
thêm một bước thúc đẩy Phương án phiên
âm tiếng Hán, nghiên cứu và giải quyết
những vấn đề tương quan trong thực tế sử
dụng; nghiên cứu vấn đề xử lý thông tin chữ
Hán của tiếng Hán, tham gia thẩm định
những thành quả khoa học tương quan, tăng
cường nghiên cứu lý luận cơ sở và việc ứng
dụng của ngôn ngữ chữ viết, làm tốt công
việc khảo sát xã hội, tư vấn xã hội và công
tác dịch vụ.
Năm 1997, Hội nghị công tác về ngôn
ngữ văn tự toàn quốc lần thứ 2 lại được triệu
tập. Hội nghị lần này đã chỉ rõ phải tiếp tục
quán triệt phương châm chính sách về ngôn
ngữ chữ viết trong thời kỳ mới của nhà nước,
đã căn cứ vào nhu cầu phát triển xã hội của
một nhà nước xuyên thế kỷ và nhiệm vụ cụ
thể của ngôn ngữ chữ viết trong thời kỳ mới
để tiến hành điều chỉnh một cách thích hợp
nhằm giúp công việc tiến hành toàn diện, cụ
thể và hoàn thiện hơn nữa.... Năm 2001, luật
pháp dành riêng cho ngôn ngữ chữ viết của
Trung Quốc đầu tiên, Luật ngôn ngữ chữ
viết thông dụng quốc gia nước Cộng hòa
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Nhân dân Trung Hoa ra đời và được thực thi.
Bộ luật đã nêu rõ quy định sử dụng ngôn
ngữ chữ viết thông dụng quốc gia, đã xác
định cụ thể một cách rất rõ 4 chính sách
ngôn ngữ của Trung Quốc trong giai đoạn
hiện nay là :
a) Chính sách ngôn ngữ chữ viết thông
dụng của nhà nước: Tiếng Phổ thông và chữ
Hán chuẩn mực là ngôn ngữ chữ viết thông
dụng của nhà nước, nhà nước khuyến khích
phổ biến rộng rãi tiếng Phổ thông, thực hành
chữ Hán chuẩn mực.
b) Chính sách ngôn ngữ dân tộc: Ngôn
ngữ chữ viết của các dân tộc bình đẳng với
nhau, nghiêm cấm sự phân biệt ngôn ngữ
chữ viết dưới mọi hình thức: Các dân tộc có
quyền tự do học tập, sử dụng và phát triển
ngôn ngữ chữ viết của dân tộc mình. Nhà
nước khuyến khích các dân tộc học tập ngôn
ngữ chữ viết lẫn nhau. Nhà nước khuyến
khích phổ biến rộng rãi tiếng Phổ thông,
thực hành chữ Hán chuẩn mực, nhưng không
hạn chế việc sử dụng và phát triển ngôn ngữ
chữ viết của các dân tộc thiểu số. Ở khu tự
trị dân tộc và vùng ở tập trung các dân tộc
thiểu số, ngôn ngữ chữ viết thông dụng nhà
nước và ngôn ngữ chữ viết của dân tộc thiểu
số thông dụng tại bản địa có thể đồng thời sử
dụng. Việc sử dụng ngôn ngữ chữ viết của
các dân tộc thiểu số có thể chấp hành theo
những quy định của Hiến pháp, Luật tự trị
khu vực dân tộc và luật pháp khác.
c) Chính sách ngôn ngữ về phương ngôn:
Tiếng địa phương tồn tại một cách khách
quan, có giá trị sử dụng riêng của bản thân
nó. Nhà nước khuyến khích sử dụng tiếng
Phổ thông, không phải vì muốn triệt tiêu
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phương ngôn, vì thế phương ngôn sẽ vẫn tồn
tại lâu dài trong một số lĩnh vực hoặc trong
những khu vực đặc biệt. Phổ biến tiếng Phổ
thông là yêu cầu nhân dân trong khu vực
phương ngôn học thêm tiếng Phổ thông
thông dụng của nhà nước trên cơ sở biết nói
phương ngữ của mình, để tiện sử dụng trong
các trường hợp giao tiếp công cộng.
d) Chính sách về chữ phồn thể: Chữ
phồn thể có những trường hợp cần thiết sử
dụng và cũng có giá trị sử dụng của chúng.
Thực hành chính sách sử dụng chữ Hán
chuẩn mực, không phải bắt buộc tất cả
trường hợp đều không được sử dụng chữ
phồn thể và chữ dị thể, mà là phải hạn chế
việc sử dụng chữ phồn thể và chữ dị thể
trong một phạm vi nhất định(5).
Thứ hai là đã chế định ra phương châm
và mục tiêu cụ thể về công việc ngôn ngữ
chữ viết.
a) Về mặt phổ biến tiếng Phổ thông:
Năm 1986, nhà nước đặt công việc phổ biến
tiếng Phổ thông làm nhiệm vụ trước tiên
trong thời kỳ mới. Năm 1992, công việc phổ
biến tiếng Phổ thông được thay đổi từ "Ra
sức khởi xướng, trọng điểm thúc đẩy, từng
bước phổ cập" thành "Ra sức thúc đẩy, tích
cực phổ cập, từng bước nâng cao". Đồng
thời nêu ra yêu cầu cao hơn về mặt hành
động của Chính phủ, mở rộng phạm vi phổ
cập, nâng cao trình độ ứng dụng tiếng Phổ
thông toàn dân. Năm 1997 đưa ra mục tiêu
về công tác phổ biến tiếng Phổ thông trong
thời kỳ xuyên thế kỷ, đó là: Trước năm 2010,
tiếng Phổ thông được phổ cập sơ bộ trong
phạm vi toàn quốc, tư tưởng ngăn cách về
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phương ngôn trong giao tiếp được xóa bỏ,
công dân có trình độ trung cấp trở lên được
trang bị khả năng sử dụng tiếng Phổ thông,
và giao tiếp bằng tiếng Phổ thông một cách
tự giác trong các khu vực công cộng. Các
nhân viên làm việc liên quan mật thiết với
khẩu ngữ giao tiếp phải có trình độ tiếng Phổ
thông đạt yêu cầu tương ứng. Trước giữa thế
kỷ 21, tiếng Phổ thông được phổ cập trong
phạm vi toàn quốc, trong giao tiếp không
còn sự ngăn cách về phương ngôn.

tắc minh bạch và kinh tế, nguyên tắc phù
hợp quy luật cấu trúc, nguyên tắc coi trọng
sự thông dụng trong quốc tế, nguyên tắc về
quan niệm và phẩm chất của đại Hán ngữ,
nguyên tắc ứng dụng và động thái, nguyên
tắc hướng dẫn v.v…(6)

b) Về mặt chữ Hán: Bao gồm việc giản
hóa, chỉnh lý và chuẩn mực hóa. Yêu cầu
phải có thái độ công tác cẩn thận trong việc
giản hóa chữ Hán, làm cho hình thể chữ Hán
giữ sự ổn định tương đối; quy định rõ tiêu
chuẩn về số lượng chữ, hình thể chữ, phát
âm chữ và thứ tự chữ cho chữ Hán hiện đại,
thực hiện tiêu chuẩn hóa chữ Hán. Tăng
cường công việc quản lý về sử dụng chữ
Hán trong xã hội, cải biến hiện tượng sử
dụng chữ lộn xộn trong xã hội, phấn đấu đến
năm 2010 cơ bản thực hiện chuẩn mực hóa
sử dụng chữ Hán.

e) Về mặt xử lý tin tức ngôn ngữ chữ viết:
Tăng cường sức mạnh quản lý vĩ mô trong
việc xử lý tin tức tiếng Trung, từng bước
thực hiện ưu hóa thống nhất sản phẩm kỹ
thuật thông tin tiếng Trung.

c) Về mặt chuẩn mực hóa từ vựng: Phải
xác định tiêu chuẩn chọn lựa các từ đa âm và
các từ dị hình, đặt ra phương châm công tác
là "Tích cực vững chắc, từng bước tiến lên,
phân biệt xử lý, chỉnh lý lần lượt ". Quy định
rõ tiêu chuẩn chuẩn mực các từ mới và các
chữ mới. Tiêu chuẩn đó chủ yếu phải xem trị
số giao tiếp, tức là mức độ giao tiếp đúng
với chuẩn mực, nguyên tắc chuẩn mực lớn là
phải có lợi cho nguyên tắc giao tiếp. Thông
thường phải căn cứ nguyên tắc hạ vị tổng
hợp, ví dụ như nguyên tắc cơ bản, nguyên
tắc tất yếu, nguyên tắc phong phú, nguyên
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d) Về mặt phiên âm tiếng Hán: Nhấn
mạnh tác dụng thực tế của phiên âm tiếng
Hán, quy định việc tiến thêm bước nữa trong
việc mở rộng phạm vi sử dụng phiên âm
tiếng Hán.

Cuối cùng là biện pháp và cách làm thực
thi chính sách ngôn ngữ.
a) Tiến thêm một bước trong việc phát
huy tác dụng lập pháp và hành chính. Về
mặt lập pháp ngôn ngữ, quan trọng nhất là
Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa được ban hành và thực thi năm 1982,
Luật pháp ngôn ngữ chữ viết thông dụng nhà
nước của nước Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa. Ngoài ra, nhiều bộ luật nhà nước khác,
như Luật Tự trị khu vực dân tộc nước Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa và Luật Giáo dục
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng có các
quy định về ngôn ngữ chữ viết cũng như
cách sử dụng của chúng. Về mặt hành chính,
chủ yếu là xây dựng và hoàn thiện các cấp
cơ cấu quy hoạch ngôn ngữ và mạng lưới
công việc, phối hợp và phát huy tác động
của các ngành, bộ. Tăng cường đào tạo, xây
dựng đội ngũ quy hoạch ngôn ngữ, nâng cao
trình độ quản lý về vấn đề ngôn ngữ và chữ
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viết trong xã hội. Bắt đầu từ năm 1998, tuần
thứ 3 của tháng 9 hàng năm tổ chức hoạt
động "Tuần tuyên truyền phổ biến rộng rãi
tiếng Phổ thông" trong cả nước.

danh từ khoa học kỹ thuật, các tiêu chuẩn
chuẩn mực về ngôn ngữ chữ viết trong việc
xử lý thông tin ngôn ngữ chữ viết của các
dân tộc thiểu số.

b) Tiếp tục tăng thêm sức mạnh trong việc
tuyên truyền của các phương tiện thông tin,
tạo thành xu thế dư luận chính xác. Đặc biệt
với việc tuyên truyền như Luật Ngôn ngữ
chữ viết thông dụng nhà nước, Tuần tuyên
truyền phổ biến rộng rãi tiếng Phổ thông,
Cuộc thi tiếng Phổ thông toàn quốc, quản lý
chữ viết trong xã hội, đánh giá công việc
ngôn ngữ chữ viết của thành thị, quản lý việc
xử lý thông tin ngôn ngữ, phải càng tập
trung và càng mạnh mẽ, để cho các ngành
nghề trong xã hội hiểu thêm về việc ngôn
ngữ và ý nghĩa của chúng, từ đó tích cực
tham gia và giành nhiều thành quả to lớn
hơn nữa.

d) Thúc đẩy nhanh việc phổ cập rộng rãi
tiếng Phổ thông, mở rộng phạm vi triển khai
công việc đào tạo và kiểm tra tiếng Phổ
thông. Về mặt phổ biến rộng rãi tiếng Phổ
thông, từ coi trọng phổ cập tại các vùng
phương ngữ miền Nam ở giai đoạn đầu, phải
chuyển sang tăng cường phổ cập tại các
vùng miền Tây, phải kết hợp công việc này
với công việc khai thác miền Tây và công
việc giáo dục ở miền Tây, đẩy mạnh việc đào
tạo tiếng Phổ thông cho cán bộ giảng dạy và
việc đào tạo ngôn ngữ dân tộc tại miền Tây.
Đã chế định "Tiêu chuẩn kiểm tra trình độ
tiếng Phổ thông", "Đại cương kiểm tra trình
độ tiếng Phổ thông", biên soạn xuất bản
"Cương yếu thi hành kiểm tra trình độ tiếng
Phổ thông" để kiểm nghiệm trình độ tiếng
Phổ thông của các giáo viên ở trường phổ
thông, phát thanh viên, người hướng dẫn
chương trình và nhân viên công tác tại các
cơ quan nhà nước. Ngoài ra, còn tăng cường
việc nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ, đào tạo
nhân tài chuyên ngành cao cấp v.v...(7)

c) Đặt ra và thực hiện rộng rãi các tiêu
chuẩn chuẩn mực về ngôn ngữ chữ viết.
Năm 1985 Chính phủ Trung Quốc ban hành
"Bảng thẩm định ngữ âm của những từ đa
âm tiếng Phổ thông". Năm 1988, ban hành
"Bảng chữ Hán thường dùng hiện đại",
"Bảng chữ Hán thông dụng hiện đại" và
"Quy tắc cơ bản về cách sửa chữa phiên âm
của các từ tiếng Hán". Năm 1990 hiệu đính
và ban hành "Cách dùng dấu hiệu tiếng Hán".
Năm 1997 ban hành "Chuẩn mực nét chữ
của chữ Hán thông dụng hiện đại". Năm
2001 ban hành "Bảng chỉnh lý các từ dị hình
đợt I" (sơ thảo). Thêm vào đó, còn có các
quy định về chữ viết trong máy tính, phương
tiện thông tin, địa danh, quảng cáo thương
hiệu, sách báo xuất bản, khu công cộng, các
thành quả đã được thẩm định về thuật ngữ
Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (128) – 2012

Những năm gần đây, Chính phủ Trung
Quốc chú trọng việc phổ biến rộng rãi và
phổ cập tiếng Hán ở nước ngoài, vì thế đã thi
hành những chính sách và biện pháp về mặt
ngôn ngữ tương quan. Năm 1987, Trung
Quốc thành lập Ban lãnh đạo giảng dạy tiếng
Hán cho người nước ngoài của nhà nước
(gọi tắt là "汉办"), chủ yếu phụ trách đặt ra
chính sách, phương châm và kế hoạch phát
triển việc phổ biến rộng rãi tiếng Hán trên
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quốc tế; ủng hộ các cơ cấu giáo dục của các
ngành, các cấp và các nước triển khai việc
giảng dạy tiếng Hán; chế định tiêu chuẩn
giảng dạy tiếng Hán quốc tế; biên soạn và
phổ biến rộng rãi các loại giáo trình dạy
tiếng Hán. Ngày 21 tháng 11 năm 2004, Học
viện Khổng Tử do Chính phủ Trung Quốc
xây dựng đã treo biển thành lập tại Seoul,
thủ đô Hàn Quốc. Học viện Khổng Tử chính
do Ban lãnh đạo giảng dạy tiếng Hán cho
nười ngước ngoài phụ trách, là một cơ cấu
giáo dục không mưu cầu lợi nhuận do Trung
Quốc hợp tác với nước ngoài, cốt để triển
khai những công việc giảng dạy tiếng Hán
và giao lưu hợp tác văn hóa giáo dục trong
và ngoài nước. Tính đến tháng 10 năm 2010,
đã có tất cả 691 trường gồm 322 Học viện
Khổng Tử và 369 giảng đường Khổng Tử
được xây dựng trên toàn cầu, các trường
được phân bố trên khắp nơi của 96 nước và
khu vực(8).
Năm 2004, Trung Quốc phê chuẩn văn
kiện "Dự án Nhịp cầu Hán ngữ," đưa ra 8
hạng mục nhằm thúc đẩy việc phổ biến rộng
rãi công việc giảng dạy tiếng Hán đối ngoại.
Nội dung cụ thể là:
a) Tăng nhanh việc xây dựng Học viện
Khổng Tử tại nước ngoài, tích cực triển khai
các công việc giảng dạy tiếng Hán cho người
nước ngoài. Ví dụ, dạy tiếng Hán không lấy
bằng, đào tạo giáo viên dạy tiếng Hán tại địa
phương, tuyên truyền nền văn hóa đặc sắc
của Trung Hoa.
b) Ra sức phát triển việc giảng dạy tiếng
Hán cho người nước ngoài bằng máy tính.
c) Triển khai Dự án tiếng Trung AP do
Hội đồng trường đại học Mỹ khai thác, học
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sinh trường Phổ thông Trung học của Mỹ có
thể lấy được học phần Đại học qua việc theo
học dự án này.
d) Tiếp tục thi hành "Kế hoạch Tình
nguyện viên Trung Quốc làm giáo viên tiếng
Hán Quốc tế" và "Phương pháp thẩm định
khả năng giảng dạy tiếng Hán với tư cách là
ngoại ngữ", qua đó nâng cao chất lượng
giảng dạy của các giáo viên dạy tiếng Hán.
e) Tăng nhanh phổ biến rộng rãi Cuộc thi
trình độ tiếng Hán (HSK), nâng cao hiệu lực
công chứng bằng HSK.
f) Trọng điểm xây dựng các cơ sở giảng
dạy tiếng Hán cho người nước ngoài dựa vào
các trường đại học nổi tiếng trong nước.
g) Giúp đỡ các trường đã triển khai việc
dạy học tiếng Hán của nước ngoài xây dựng
Thư viện tiếng Trung Quốc, và biếu tặng các
loại sách báo tiếng Trung.
h) Mở rộng ảnh hưởng Cuộc thi tiếng
Hán sinh viên Thế giới của "Nhịp cầu Hán
ngữ"(9).
Tóm lại, từ thời cận, hiện đại đến nay,
chính sách ngôn ngữ của Trung Quốc được
chế định và thi hành theo tình hình thực tế
của nhà nước, đã giành được những thành
tích đáng kể. Đặc biệt là hiện nay, toàn cầu
hóa kinh tế đã mang đến những cơ hội tốt
cho văn hóa ngôn ngữ đến với thế giới,
Chính phủ Trung Quốc đặt vấn đề ngôn ngữ
chữ viết lên thành một trọng điểm chiến lược
phát triển. Chẳng hạn năm 2007, Trung tâm
nghiên cứu chiến lược ngôn ngữ Trung Quốc
với mục đích nghiên cứu chính sách ngôn
ngữ, quy hoạch ngôn ngữ đã thành lập tại
Đại học Nam Kinh. Nhiệm vụ chính của cơ
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cấu này là đưa ra dự án khoa học về vấn đề
ngôn ngữ quan trọng trong và ngoại nước,
thúc đẩy một số bộ, ngành có liên quan của
Chính phủ phải đặt ra và thực thi những
chiến lược ngôn ngữ của nhà nước. Nói
chung có thể thấy rằng, Trung Quốc đang
tiến lên một cách tích cực về mặt xây dựng
một nội lực mềm cho ngôn ngữ văn hóa.
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