
Dẫn: Thưa quý vị và các bạn! “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt 

Nam thời kì 2011-2020” trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, những năm qua, 

công tác này chưa được coi trọng đúng mức. Vì vậy, đã đến lúc, các địa phương 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ và 

hiệu quả để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã 

hội, nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Mời quý vị và các bạn 

cùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trao đổi với GS.TS Phạm Hồng 

Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Thái Nguyên về vấn đề này. 

 

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS  

trong chiến lược phát triển quốc gia 

 

Thưa GS.TS Phạm Hồng Quang! Với trăn trở của một người làm công tác  

giáo dục miền núi, Giáo sư có suy nghĩ như thế nào về việc xây dựng nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho cả Việt Nam trong chiến lược phát triển của mỗi 

quốc gia? 

Trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, chúng ta phải khẳng định 

và thừa nhận: nguồn nhân lực chất lượng cao là điểm then chốt. Kinh nghiệm ở 

nhiều nước trên thế giới đã chứng minh điều này. Đối với Việt Nam, để bền 

vững và có chất lượng, theo tôi, phải tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực. 

Nguồn nhân lực ở đây thì phải chuẩn bị từ giáo dục phổ thông, một nền tảng 

chắc chắn, cùng với đó chúng ta phải tạo điều kiện cho con em vùng dân tộc 

thiểu số được học hành, bởi chính những vùng này xuất hiện nhiều nguy cơ suy 

thoái về môi trường, suy thoái về kinh tế và con người khi không có chất lượng 

sẽ sinh ra sự bất ổn. Tôi nghĩ, điều quan trọng là Chính phủ thật sự quan tâm đầu 

tư bằng chiến lược phát triển giáo dục. Chúng ta phải xây dựng những mô hình 

đào tạo cán bộ có tầm chiến lược. Kinh tế xã hội và nhu cầu việc làm, cơm ăn áo 

mặc của vùng dân tộc thiểu số hiện nay có thể nói rất lớn và quan trọng. Tuy 

nhiên, nếu cả một vùng, một huyện, cả một dải đất mà không có cháu nào có khả 

năng vào giáo dục đại học thì đấy là nguy cơ rất lớn, nguy cơ thiếu bền vững.  

Thưa Giáo sư, chiến lược phát triển cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có từ 

rất lâu rồi. Nhưng đến bây giờ dường như vẫn chưa phát triển đúng và chưa 

tương xứng với tiềm năng và nhu cầu cần có. Vậy theo Giáo sư, nguyên nhân là 

gì? 

Theo tôi có 2 nguyên nhân. Nguyên nhân về phía bản thân người dân tộc 

thiểu số cũng giống như bất cứ cộng đồng nào, mưu sinh là điều kiện quan trọng 

nhất của họ. Thứ hai, tập trung nguồn lực để đầu tư theo vùng, theo cụm, làm 

sao mỗi vùng có những trung tâm đào tạo lớn cho người dân tộc thiểu số, từ mô 

hình trường dân tộc nội trú phổ thông cho đến giáo dục nghề nghiệp, cao hơn 

nữa là giáo dục đại học, để con em dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, họ đến 

được nơi hiện đại, họ tiếp cận được văn minh và nền văn hóa lớn, về họ xây 

dựng lại vùng của họ, làng bản của họ trở thành mô hình phát triển. Vừa rồi 

Quốc hội đã thông qua đề án lớn đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, bây giờ 

chúng ta đặt trọng tâm vào cách làm, giao cho chủ thể nào, giao cho đơn vị nào, 



giao cho đầu mối nào để phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh chiến lược của 

Đảng, Nhà nước thì kinh tế của địa phương phải tập trung vào những điều kiện 

sống và nhiều địa phương chúng ta trải thảm đỏ để những trí thức có thể thu hút 

về, tại sao người ta không về? Lý do đơn giản nhất, là môi trường đó chưa phải 

là môi trường để họ có sức sáng tạo.  

Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người dân tộc thiểu số, nhất là 

những dân tộc dưới 10.000 người, họ đã tự nỗ lực vươn lên và trong số này 

nhiều người đã là thạc sỹ, tiến sỹ. Vậy theo Giáo sư, bên cạnh sự chủ động của 

người dân, Đảng, Nhà nước phải có chính sách gì dành cho nguồn nhân lực 

này? 

 Tôi cho rằng bất cứ một cộng đồng dân tộc thiểu số nào thì đều có những 

con người ưu tú. Vừa rồi chúng ta đã có nhiều chính sách tốt. Thứ nhất là cử 

tuyển đầu tư cho con em dân tộc thiểu số, là hệ thống trường dân tộc nội trú, tôn 

vinh những trí thức người dân tộc thiểu số để họ có cơ hội cống hiến. Hiện nay 

trong chính sách sử dụng cán bộ của Đảng cũng nói rất rõ về vấn đề cơ cấu, tính 

toán tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số ở những vùng đặc biệt khó khăn. 

Nhưng đến khi chúng ta tìm nguồn và tìm người thì phải tìm theo tiêu chuẩn 

chất lượng. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, bây giờ những người có trình độ đại học, học 

hành tử tế, được đào tạo cơ bản về các địa phương thì phải bố trí cho họ trải 

nghiệm những vị trí quản lý thì khi đó chúng ta mới lọc lựa được cán bộ tốt. 

Điều này không có nghĩa là cứ người có trình độ đại học thì phải đưa vào cơ cấu 

nhưng chúng ta phải chủ động, thậm chí phải tạo điều kiện để ngay từ thời sinh 

viên người ta có khả năng cống hiến. Chỉ khi nào chúng ta tạo cơ hội và sức hút 

như vậy thì khi đó mới có những nguồn lực để luôn luôn duy trì, luôn luôn phát 

triển, để chúng ta tránh được thiếu hụt cán bộ có trình độ cao ở vùng dân tộc 

thiểu số. Chúng ta cần phải chuẩn bị nguồn để thực hiện được chính sách, đó 

mới là chiến lược bền vững. 

Vâng xin cảm ơn GS.TS Phạm Hồng Quang đã có cuộc trao đổi cùng 

phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.  

 

Box dữ liệu: Thành lập ngày 4/4/1994, Đại học Thái Nguyên được xác 

định là trung tâm giáo dục đào tạo lớn của cả nước, là ĐH vùng, đào tạo đa 

ngành, đa lĩnh vực. Hiện ĐH Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai 9 đề án lớn 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh khu vực trung du miền núi 

phía Bắc và cả nước. Con em đồng bào DTTS học ở các bậc đào tạo, sau khi tốt 

nghiệp đã trở thành các chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, hoạt động hiệu 

quả trên các lĩnh vực công tác. Số cán bộ này đáp ứng nhu cầu lớn về nguồn 

nhân lực cho các địa phương trong vùng có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở 

mức cao. Bài học kinh nghiệm của ĐH Thái Nguyên trong xây dựng nguồn nhân 

lực chất lượng cao: không ưu tiên về điểm, mà ưu tiên về điều kiện, ưu tiên cơ 

hội và ưu tiên về các chính sách, làm sao để người học luôn cảm thấy tự tin, 

được bình đẳng, được thỏa mãn sức sáng tạo, và được cống hiến. 
 

 


