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Bài viết giới thiệu khái quát quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ 

Chí Minh về thu hút, trọng dụng nhân tài và giải pháp đẩy mạnh thu hút, trọng dụng 

nhân tài vào khu vực công ở Việt Nam. 

1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài 

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài 

phù hợp thực tiễn cách mạng ở từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, từ khi đất nước bước 

vào thời kỳ đổi mới (từ năm 1986) đến nay, Đảng đã ban hành nhiều chính sách liên 

quan đến thu hút, trọng dụng nhân tài, đưa nội dung này thành chủ trương, chính 

sách nòng cốt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nước. Nghị quyết 

số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 của Hội nghị Trung ương lần thứ ba, khóa VIII về 

Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đặt 

ra nhiệm vụ: “Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ 

lãnh đạo và quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở; cán bộ khoa học đầu ngành; 

cán bộ quản lý kinh doanh các doanh nghiệp lớn”. 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương lần thứ 

bảy, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, 

đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã yêu cầu: “Quy định khung 

cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, 

trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền 

vững. Xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hướng 

không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay 

ở nước ngoài”1. 

Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành 

và tổ chức thi hành chính sách, pháp luật thu hút, trọng dụng nhân tài. Luật Cán bộ, 

công chức năm 2008 quy định: “Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi 

dưỡng, trong dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng”, “Ưu tiên tuyển 

chọn người có tài năng”. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã đề ra 

mục tiêu liên quan đến chính sách trọng dụng và đãi ngộ nhân tài trong nền công vụ 

như: tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực của công 

chức; thực hiện chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thi tuyển cạnh 

tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý… 



Đặc biệt, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về 

chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa 

học trẻ đã quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện; các đơn 

vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đã đặt cơ sở pháp 

lý cho các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn 

vị, chủ động xây dựng và ban hành các quy định thu hút, trọng dụng nhân tài. Bộ 

Nội vụ đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược quốc gia thu 

hút, trọng dụng nhân tài để tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng 

để thu hút, trọng dụng nhân tài tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ 

thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Với phương châm “Bốn tốt” (đãi ngộ tốt - 

cơ hội thăng tiến tốt - môi trường làm việc tốt - để sáng tạo tốt), dự thảo Chiến lược 

nhấn mạnh: “Có cơ chế đãi ngộ đặc biệt, tạo lập môi trường làm việc tốt để nhân tài 

phát huy năng lực, thể hiện tài năng cống hiến cho đất nước”; “có chính sách khen 

thưởng những cá nhân, tổ chức tiến cử, phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng 

đúng nhân tài”; “xử lý nghiêm những hành vi lạm dụng quyền lực để gây cản trở, 

trù dập nhân tài...”. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức năm 2019 quy định: “Nhà nước có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và 

đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Chính phủ quy định khung chính sách 

trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ”... Có thể 

nói, những chủ trương, chính sách trên là minh chứng rõ nét về việc Đảng và Nhà 

nước ta đã nhận thức đầy đủ về vai trò của nhân tài và sự cần thiết phải thu hút, trọng 

dụng nhân tài trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế - xã hội. 

Thời gian qua, việc thu hút nhân tài vào khu vực công đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực. Thống kê từ năm 2000-2020 của 03 bộ và 21 địa phương cho thấy: số 

lượng công chức, viên chức được thu hút vào khu vực công là 3.128 người, trong đó 

2.903 người còn công tác, chiếm tỷ lệ 92,8%; 225 người nghỉ việc, chiếm tỷ lệ 7,2%. 

Về trình độ chuyên môn khi được thu hút: tiến sĩ là 68 người, chiếm tỷ lệ 2,41%; 

thạc sĩ là 853 người, chiếm tỷ lệ 30,25%; đại học là 1.899 người, chiếm tỷ lệ 67,34%. 

Về cơ cấu độ tuổi: dưới 25 tuổi là 1.180 người, chiếm tỷ lệ 42,5%; từ 25 tuổi - 30 

tuổi là 1.115 người, chiếm tỷ lệ 40,1%; trên 30 tuổi là 484 người, chiếm tỷ lệ 17,4%. 

Chức vụ sau khi thu hút: chuyên viên 2.375 người, chiếm tỷ lệ 90,13%; lãnh đạo 

phòng và tương đương 223 người, chiếm tỷ lệ 8,46%; lãnh đạo sở và tương đương 

36 người, chiếm tỷ lệ 1,37%; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương 01 

người, chiếm tỷ lệ 0,04%2. 

Dự thảo Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài đã yêu cầu các 

bộ, ngành, địa phương phải ban hành và triển khai thực hiện chính sách cụ thể thu 

hút, trọng dụng nhân tài. Thu hút có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh 



vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững như: chính trị và quản lý điều 

hành nhà nước; khoa học, công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ số, cơ sở dữ liệu, tự 

động hóa; giáo dục; y tế; công nghệ sinh học; văn hóa, thể thao…; phải bảo đảm 

khung tỷ lệ tối thiểu nhân tài trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý và cơ cấu chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

Tuy nhiên, việc thu hút, trọng dụng nhân tài  ở một số bộ, ngành, địa phương 

còn gặp nhiều vướng mắc. Ví dụ, tại tỉnh Bình Dương, một số công chức, viên chức 

sau khi được thu hút đã xin chuyển công tác khi hết thời gian phục vụ, hoặc nghỉ 

việc chấp nhận bồi hoàn chế độ thu hút nhân tài; tại thành phố Đà Nẵng có tình trạng 

các đối tượng khi được thu hút và đào tạo không thực hiện đúng cam kết, nghỉ việc 

trước khi hoàn thành nghĩa vụ làm việc để tìm kiếm công việc khác với mức lương 

cao hơn. Ở Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng rất 

khó để tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ có trình độ cao về công tác3. 

Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng trên là do chênh lệch về mức độ cạnh 

tranh trong thu hút, trọng dụng nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư; cơ chế, 

chính sách chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, tạo sức ép đối 

với cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý còn thiếu quyết 

liệt; chưa hình thành đội ngũ chuyên trách làm công tác quản trị nhân tài; công tác 

tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức còn hạn chế khiến cho cán bộ, công chức, 

viên chức và xã hội chưa thực sự hiểu, tin vào chính sách nhân tài. 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng nhân tài 

Theo Đại Từ điển tiếng Việt: “Nhân tài là người có tài năng, có thể làm được 

việc lớn”4; còn theo Từ điển tiếng Việt phổ thông: “Nhân tài là người có tài năng 

xuất sắc”5. Từ các quan niệm trên, có thể hiểu nhân tài là người có tài năng theo lĩnh 

vực; có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và sức sáng tạo vượt trội được khẳng 

định qua kết quả học tập, thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao; có niềm tin, khát 

vọng nghề nghiệp, cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức, 

xã hội tại thời điểm xác định và cả trong tương lai. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng nhân tài và xác định đây là 

một động lực rất quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Quan niệm 

về trọng dụng nhân tài của Người bắt nguồn từ tư tưởng trọng dân, tin dân, nêu cao 

vai trò làm chủ đất nước của Nhân dân, là sự nối tiếp và phát triển quan niệm cầu 

hiền tài truyền thống của dân tộc trong điều kiện mới của đất nước. Người cho rằng 

nhân tài là người tài đức và nhấn mạnh: “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, 

tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, 

không giúp ích gì được ai”6. Vì vậy, một người được coi là nhân tài phải có cả tài và 

đức, quan trọng hơn là tài và đức ấy phải hướng đến những việc ích nước, lợi dân. 

Cụ thể, “tài” chính là tài năng, tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm để có thể hoàn thành 

tốt nhất công việc của mình; người có tài là người đem hết tài năng của mình ra 



phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Nếu người có tài mà chỉ biết chăm lo lợi ích cho 

riêng mình thì không những vô dụng mà còn có hại cho xã hội. 

“Đức” là đạo đức, là lòng nhiệt tình, là những khát vọng hướng tới “chân, 

thiện, mỹ”; người có đức là người luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện 

bản thân để hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần sẵn sàng nhường bước, ủng 

hộ những người tài năng hơn mình để họ gánh vác việc nước, việc dân. Chủ tịch Hồ 

Chí Minh khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn 

thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có 

đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”7. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về trọng dụng nhân tài và coi 

đây là việc phải làm thường xuyên, liên tục của Đảng, Nhà nước ta: “Đảng phải nuôi 

dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân 

tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”8. 

Khi sử dụng người tài, Người đánh giá tài, đức của cán bộ ở hiệu quả làm việc. Coi 

hiệu quả công việc với tinh thần vì dân, vì nước là căn cứ chính để phát hiện, trọng 

dụng nhân tài, chứ không hẹp hòi, không câu nệ là người trong Đảng hay ngoài 

Đảng. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm tìm kiếm những “người tài đức” và 

động viên họ mang hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. 

3. Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài vào khu vực 

công hiện nay 

Một là, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thi hành chính sách, pháp luật về thu 

hút, trọng dụng nhân tài. 

Cần rà soát, đánh giá việc ban hành và thi hành chính sách, pháp luật về thu 

hút, trọng dụng nhân tài theo quan điểm: “Không phân biệt nhân tài là đảng viên hay 

người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài”9; trong quy 

hoạch, bố trí; đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và biệt phái cán 

bộ. Ưu tiên ban hành chính sách, pháp luật phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài; 

chính sách, pháp luật về đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn; trả lương, xếp lương theo kết quả, hiệu quả công việc; đãi ngộ, khen 

thưởng, tôn vinh theo công trạng, cống hiến. 

Hai là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhân tài và chính sách pháp 

luật thu hút, trọng dụng nhân tài. 

Đổi mới nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị, nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng và tổ chức thi hành chính sách, pháp 

luật thu hút, trọng dụng nhân tài. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác 

thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong sinh hoạt 

đảng và công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị nhằm thay đổi nhận thức, 

hành vi của xã hội về vai trò, vị trí của nhân tài và chính sách thu hút, trọng dụng 



nhân tài với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp. Người đứng đầu cấp ủy và 

chính quyền các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính 

sách, pháp luật thu hút, trọng dụng nhân tài. 

Ba là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân tài gắn với tạo nguồn nhân tài 

mang tính bền vững. 

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với người có tài năng, thành 

tích, công trạng; bảo đảm điều kiện thuận lợi để người có tài năng được thường 

xuyên tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với năng lực, sở 

trường công tác. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng dành riêng cho nhân tài ở các 

cấp cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn, 

nghiệp vụ. Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng để phát hiện 

và tuyển chọn nhân tài trong các cơ sở đào tạo của hệ thống giáo dục và của các cơ 

quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nguồn 

nhân tài lâu dài, bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. 

Bốn là, tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi cho nhân tài. 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt quy định về văn hóa công 

vụ, về đánh giá kết quả làm việc và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, 

đơn vị, tạo môi trường làm việc thuận lợi, phát huy sức mạnh tập thể cùng với sức 

sáng tạo của cá nhân có tài năng. Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân tài, nhà khoa 

học làm việc trong các cơ quan, đơn vị được tham gia học tập, giao lưu với các 

chuyên gia, nhà khoa học trên thế giới để cập nhật tri thức mới, hướng phát triển 

mới, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước cũng như của cơ quan, đơn vị. 

Có chính sách đãi ngộ về vật chất; chính sách khung về tiền lương đối với nhân tài 

để các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ. 

Năm là, tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế về thu hút nhân tài. 

Cần đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác về thu hút nhân tài với các cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín trong nước và trên thế giới. Xây dựng mạng lưới liên 

kết và tổ chức các hoạt động kết nối nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thu hút, 

trọng dụng nhân tài. Đồng thời, tổ chức trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của các 

quốc gia và các tổ chức quốc tế về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật thu hút, 

trọng dụng nhân tài; chủ động và tích cực tham gia các diễn đàn trao đổi, chia sẻ 

kinh nghiệm thành công trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật thu hút, 

trọng dụng nhân tài. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức có tài năng 

tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và đào tạo 

ngắn hạn, dài hạn để bổ sung kiến thức, tri thức mới và phát huy sở trường, năng lực 

và tâm huyết của mình trong công việc. 

Sáu là, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối 

với nhân tài. 



Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định 

kỳ và đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện chính sách thu hút, 

trọng dụng nhân tài nhằm nhân rộng điển hình tốt và ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp 

thời các vi phạm. Đồng thời, các ban, ngành chức năng cần chú trọng công tác xây 

dựng và hoạch định chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thu 

hút, trọng dụng nhân tài. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội tăng cường giám sát theo chuyên đề và giám sát văn bản trong thực 

hiện chính sách, pháp luật thu hút, trọng dụng nhân tài./. 

----------------------------- 
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