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Một số kinh nghiệm của ông cha ta trong thu hút và trọng dụng người
tài

Bài viết tổng hợp và phân tích những kinh nghiệm về thu hút và
trọng dụng nhân tài của ông cha ta trong lịch sử. Để có một đội ngũ quan
lại có đủ đức và tài, ông cha ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyển
dụng bằng những hình thức hữu hiệu như khoa cử, tiến cử, bảo cử, tự tiến
cử và nhiệm tử với sự kiểm soát chặt chẽ về chất lượng; đồng thời, các
chính sách trọng dụng, đãi ngộ cũng như chế tài thưởng phạt nghiêm minh
cũng được ông cha ta sử dụng rất hiệu quả. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích
những kinh nghiệm trong lịch sử, bài viết cũng nêu ra một số kiến nghị có
thể tham khảo, áp dụng vào việc xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng
công chức có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước của ta hiện
nay.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã có rất
nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện, trọng dụng nhân tài, coi người hiền tài là
“nguyên khí của quốc gia”. Chính vì vậy, trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã có lớp
lớp nhân tài trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, họ chính là bộ phận
ưu tú nhất, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây
dựng và phát triển đất nước. Truyền thống coi trọng nhân tài được kế thừa, phát
huy qua nhiều thời kỳ lịch sử, nhất quán thực hiện trong kế sách trị nước, an dân
của nhiều triều đình quân chủ, coi như một tiêu chí hành xử của các bậc minh
quân, đồng thời là một nét đẹp trong đời sống cộng đồng làng xã, trong mỗi gia
đình, dòng tộc.

Về thu hút người tài

Bắt đầu từ đời nhà Lý, việc sử dụng tầng lớp tinh hoa (tầng lớp tri thức Nho
giáo) tham gia trực tiếp vào bộ máy quản lý đã được xem là một nguyên tắc. Năm
1075, Lý Nhân Tông đã xuống chiếu thi Minh kinh bác học và thi Nho học tam
trường. Đây là khoa thi đầu tiên, chọn nhân tài vào Hàn lâm viện, mở đầu cho
truyền thống khoa cử ở Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX. Việc thi cử được tổ
chức rất bài bản, đào tạo quan văn được tổ chức ở Quốc Tử Giám, đào tạo quan võ
được tổ chức ở Giảng Võ đường. Việc lựa chọn Trạng nguyên được chính nhà Vua
ra đề và chấm thi. Đến thời nhà Lê, khoa cử đã được chế định tương đối hoàn
chỉnh. Cứ cách ba năm có một kỳ thi. Thi Hương vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu,
còn thi Hội vào các năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất. Mỗi kỳ thi, thí sinh phải qua ba hoặc
bốn đợt thi (gọi là tam hoặc tứ trường).

Có thể thấy, cầu người hiền tài luôn là phương châm và là một trong
những phép trị nước được các triều đại phong kiến đặt lên hàng đầu. Trong quan
niệm truyền thống, trọng dụng người hiền tài là quốc sách của quốc gia, dân tộc,
quyết định sự hưng thịnh, thành bại của đất nước. Đất nước trong mọi hoàn cảnh
đều cần đến người hiền tài. Vua Quang Trung là người vô cùng sâu sắc trong vấn
đề cầu hiền tài. Vốn là ông Vua xuất thân từ tầng lớp áo vải, nhưng với năng lực
xuất sắc, sự nhạy cảm với thực tiễn, ông thấy được người hiền tài là “rường cột”
của nước nhà, nên đã đặt việc cầu hiền tài cho đất nước lên hàng đầu.

          Bên cạnh hình thức khoa cử thì tiến cử và bảo cử cũng là các biện pháp mà
các triều đại phong kiến Việt Nam thường sử dụng để tuyển chọn nhân tài thông
qua giới thiệu, đề nghị của các quan chức cao cấp trong triều đình. Phép tiến cử và
bảo cử (thời Lý - Trần còn gọi là tuyển cử) được áp dụng khá nhiều dưới thời Hậu
Lê và thời Nguyễn. Tiến cử và bảo cử thường được sử dụng khi xã tắc lâm nguy,
hoặc lúc vương triều mới được gây dựng, nhà nước quân chủ một mặt cần gấp
nguồn nhân lực bổ sung cho đội ngũ quan lại và tướng lĩnh đang thiếu hụt, mặt
khác muốn thông qua chính sách “chiêu hiền, đãi sĩ” mà củng cố uy tín của vương
triều. Phép bảo cử thường được áp dụng khi lựa chọn quan chức ở các cơ quan
quản lý việc quân, việc dân ở địa phương như quan huyện, quan thừa tỉ, quan tổng
binh hoặc các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát như quan Hình bộ, quan
Hiến ty. Đối tượng được bảo cử là những người đang làm quan có uy tín và tài
năng. Phép tiến cử thường được áp dụng đối với những người có tài năng và đức
hạnh nhưng chưa từng làm quan [1].
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SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Việc tiến cử và bảo cử thường được khởi đầu bằng động thái “cầu hiền” của
Vua hoặc triều đình. Chiếu cầu hiền của nhà Vua thường tuyên bố rõ chính sách
chiêu hiền, đãi sĩ, cổ vũ người tài ra phò Vua giúp nước, đồng thời lệnh cho các địa
phương tiến cử nhân tài. Việc tiến cử và bảo cử giúp nhà Vua lựa chọn được quan
chức thực tài phải tuân thu các quy định khá chặt chẽ, như: (1) Phải được giới
thiệu bởi các quan chức nhà nước; (2) Trước khi bổ nhiệm phải qua kỳ sát cử của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (3) Người tiến cử phải chịu trách nhiệm về tư
cách và năng lực của người mà mình tiến cử. Phải tâu trình rõ phẩm hạnh, tài năng
của người được tiến cử. Nếu tiến cử đúng người tài giỏi, đắc dụng thì người có công
tiến cử sẽ được trọng thưởng, ngược lại nếu tiến cử sai người, hoặc lợi dụng tiến cử
để kéo bè kết cánh sẽ bị biếm phạt nặng. Các đình thần và quan lại địa phương
không thực hiện việc tiến cử người hiền tài cũng bị Vua trách phạt. [1].

Hình thức tự tiến cử, tuy ít phổ biến nhưng cũng có không ít trường hợp
người tài tự tiến cử mình. Họ thường là những người có thực tài, có bản lĩnh. Đôi
khi để tự tiến cử, họ phải chứng tỏ tài cao, chí lớn bằng những hành vi phi thường
để thuyết phục người khác dùng mình một cách xứng đáng.

       Ngoài ra, chế độ nhiệm tử (hay gọi là chế độ thế tập, tập ấm, ấm sung - các
thuật ngữ được sử dụng ở các triều đại khác nhau) cũng là một trong những biện
pháp tuyển chọn người tài của ông cha ta. Đây là phương thức tuyển chọn con
cháu của quý tộc công thần và quan chức dựa trên âm trạch của ông cha, và được
áp dụng chủ yếu thời Lý - Trần. Đối tượng được hưởng lệ nhiệm tử khá rộng bao
gồm con cháu những người đã được nhà nước phong quan tước. Thông qua lệ
nhiệm tử, các chức vụ trong chính quyền Trung ương và địa phương được trao cho
người trong hoàng tộc. Lệ nhiệm tử thời Hậu Lê và thời Nguyễn được quy định chặt
chẽ về đối tượng, thể lệ và phạm vi tuyển dụng và được gọi là lệ Ấm sung. Ở thời
Nguyễn, để được tuyển dụng vào các chức vụ nhà nước với phẩm hàm không cao
(từ ngũ phẩm trở xuống), các đối tượng được hưởng lệ Ấm sung thời kỳ này buộc
phải sung vào ngạch Nho sinh để học tập, cứ 3 năm nhà nước sẽ tổ chức khảo
hạch một lần. Chức vụ và phẩm hàm của đối tượng được ấm sung lệ thuộc vào kết
quả thi khảo hạch và dựa trên tước phẩm của ông cha [2]. 

Về trọng dụng người tài

Khi đã chọn được nhân tài, người xưa cũng đã dựa vào nguyên tắc tùy tài
mà giao việc. Việc trọng dụng được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như
những người đỗ đạt được bổ nhiệm vào những chức vụ lớn, nhỏ tuỳ theo mức độ
tài năng và sở trường (cơ chế hậu bổ), được ban tặng bổng lộc (cấp tiền, ruộng
vườn, đất đai, nhà cửa,...). Người đỗ đạt được tôn vinh với hàng loạt lễ nghi long
trọng như Lễ xướng danh, Lễ ban yến (những người đỗ đạt cao được Vua mở tiệc
chiêu đãi), Lễ ban mũ áo, Lễ vinh quy và đặc biệt là cho khắc tên trên bia đá tại
Văn Miếu để lưu danh muôn đời.  

          Đồng thời, để bảo đảm cho quan lại chăm chỉ làm việc, phấn đấu hết sức
mình và thanh liêm khi tại chức, triều đình đã ban hành những quy định nghiêm
khắc, rõ ràng. Để tránh việc kéo bè, kéo cánh, thời phong kiến đã áp dụng hình
thức định kỳ thuyên chuyển quan lại, từ nơi này sang nơi khác, có khi di chuyển rất
xa. Việc bổ dụng quan lại được tuân theo một luật lệ rất nghiêm ngặt là Luật Hồi tỵ
với mục đích nhằm khống chế đội ngũ quan lại, ngăn ngừa việc họ lạm dụng quyền
chức, địa vị để kéo bè kéo cánh, âm mưu chống lại triều đình. Trong bộ Lê triều
Hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức) có quy định: "Quan lại không được lấy vợ, kết
hôn, làm thông gia ở nơi mình cai quản; cũng như không được tậu đất, vườn,
ruộng, nhà ở nơi mình làm quan lớn, không được dùng người cùng quê làm người
giúp việc" [3]. Đến thời Minh Mạng Luật Hồi tỵ còn triệt để hơn, được mở rộng
phạm vi, đối tượng áp dụng và bổ sung những quy định mới, như: Quan lại (trừ
Viên thái y) ở các bộ, trong Kinh và ở các tỉnh, huyện hễ có bố, con, anh em ruột,
chú bác, cô dì cùng làm một chỗ đều phải đổi đi chỗ khác; những quan lại, ai quê ở
phủ, huyện nào thì cũng không được làm việc tại nha môn của phủ, huyện ấy;
quan lại không được làm quan ở chính quê hương mình, quê vợ mình [4],.v.v…

Những quy định này rất cụ thể, đối tượng và phạm vị áp dụng luật rất
rộng, đã góp phần làm cho bộ máy nhà nước được củng cố, tránh được tình trạng
cục bộ, bè phái, địa phương chủ nghĩa.

 Sau một thời gian làm việc, triều đình thường xuyên tổ chức các đợt “khảo
hạch” để bồi dưỡng thêm kiến thức và có chế độ đãi ngộ phù hợp. Cùng với việc
“khảo hạch” quan lại, một số triều đại phong kiến cũng áp dụng chế độ thưởng,
phạt nghiêm minh. Đối với người đỗ cao, làm việc giỏi được cất nhắc, lên chức, cấp
bổng lộc. Mặt khác quy định nhiều hình thức xử phạt để bảo đảm cho các quan lại
phải tuyệt đối trung thành với Vua, thanh liêm, chính trực như hạ lương, giáng
chức, tống giam, cắt hết chức tước, bổng lộc, bị lưu đày hoặc đẩy xuống làm thứ
dân,... Dưới thời Vua Lê Thánh Tông, Lệ thải quan viên ban bố vào năm 1478 chỉ
rõ, quan viên nếu “hèn kém... không làm nổi việc” thì “đều bắt phải nghỉ việc” và
chọn người “có tài năng, kiến thức, quen thạo việc mà bổ vào thay”. Khi thấy bộ
máy quan lại phình to, tốn kém, Lê Thánh Tông chủ trương “Quan viên quá nhiều,
tiêu phí lộc kho, Lục khoa phải tra xét từ năm Quang Thuận thứ 2 đến nay, quan

http://isos.gov.vn/vi-vn/deanduan.aspx
http://isos.gov.vn/vi-vn/anpham.aspx
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viên nào phạm các tội hối lộ, đã bị xử các tội biếm, giáng… mà người ấy hãy còn
tại chức thì bắt phải thôi việc, để triệt những quan tham nhũng”. Lê Thánh Tông
thực hiện chế độ nghỉ việc đối với quan lại lớn tuổi, thể hiện trong sắc chỉ ngay từ
năm thứ ba sau khi lên ngôi “các quan viên văn võ làm việc đến 65 muốn nghỉ
việc, các lại điển, giám sinh, nho sinh, sinh đồ tuổi từ 60 trở lên muốn về làm dân,
thì đều cho người đó nộp đơn ở Lại bộ” [5]. 

Bên cạnh việc trọng dụng người hiền tài, ông cha ta cũng đã chú trọng đến
vấn đề tôn vinh các bậc hiền tài, những người có công lớn với đất nước. Những
người có công trạng lớn đều được đích thân nhà Vua trọng thưởng và khi mất đều
được nhân dân tôn thờ và suy tôn là thần, là thánh.

Kế thừa và phát huy truyền thống trọng dụng người hiền tài của ông cha
trong lịch sử, từ khi được thành lập đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự
quan tâm đặc biệt đến việc thu hút, trọng dụng nhân tài, đánh giá cao năng lực
sáng tạo và khả năng đóng góp to lớn của tài năng cho đất nước. Điều này thể
hiện rất rõ qua những bài học quý báu về thu hút, trọng dụng nhân tài của Chủ
tịch Hồ Chí Minh.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng cho đến khi qua đời, Chủ tịch Hồ
Chí Minh không nói và viết nhiều về sử dụng người hiền tài, nhưng thông qua cách
nhìn nhận, đánh giá, cách ứng xử, trọng dụng, tập hợp người hiền tài vào đội ngũ
những người làm cách mạng, Người đã để lại bài học quý báu cho chúng ta trong
việc đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng người hiền tài phục vụ cho sự nghiệp đấu
tranh và xây dựng Tổ quốc. Năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp thành lập
tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, tập hợp những người trẻ tuổi, giàu
nhiệt tình yêu nước, có tri thức. Đây là sự mở đầu cho việc cầu hiền tài của Người,
chứng tỏ Người sớm nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của nhân tài đối với sự
nghiệp cách mạng. Chỉ sau hai tháng lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Nhân
tài và kiến quốc, đăng trên báo Cứu quốc ngày 14-11-1945. Người cho rằng, khi
xây dựng đất nước cần phải có người tài, mặc dù người tài trong nước là chưa có
nhiều nhưng nếu biết cách lựa chọn, biết cách phê phán, biết cách dùng thì ngày
càng có nhiều người tài. Người cũng đã kêu gọi và khích lệ lòng yêu nước của
những người có tài năng, sáng kiến để họ hăng hái giúp nước nhà. Theo Chủ tịch
Hồ Chí Minh, người hiền tài phải có đủ đức và tài, trong đó tài năng là để giúp ích
cho nước nhà, là đặt lợi ích dân tộc lên trên với tinh thần tận tâm, tận lực.

Cùng với bài Nhân tài và kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn dùng những
biện pháp mềm dẻo, linh hoạt để thu hút người có tài năng và tinh thần yêu nước
tham gia làm việc cho chính quyền mới. Tháng 1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đã tiến
hành thành công, lập ra Quốc hội đầu tiên do nhân dân lựa chọn. Điều đặc biệt,
mặc dù các thành viên Chính phủ rất đa dạng, thuộc các tầng lớp khác nhau,...
nhưng họ đều chung một ý chí, đó là đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng chế độ
mới. Có thể khẳng định, đây là cuộc chiêu hiền đãi sĩ đầu tiên trong chế độ mới của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành bài học quý giá còn nguyên giá trị.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ coi trọng tuyển dụng nhân tài mà Người rất
quan tâm đến bồi dưỡng nhân tài. Ngay từ tháng 7-1926, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
gửi một số thanh niên ưu tú Việt Nam sang Liên Xô để học tập và rèn luyện. Năm
1951, trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa lớp cán
bộ đầu tiên sang Liên Xô đào tạo nhằm chuẩn bị đội ngũ “hiền tài” cho công cuộc
kiến thiết đất nước khi chiến tranh kết thúc. Trong kháng chiến chống Mỹ, Chủ tịch
Hồ Chí Minh gửi nhiều thế hệ thanh niên ưu tú sang đào tạo ở các nước xã hội chủ
nghĩa. Vì thế, sau năm 1975, chúng ta có trên 30.000 cán bộ có trình độ trung cấp
kỹ thuật trở lên, họ trở thành những nhà khoa học đầu đàn, là đội ngũ cốt cán của
Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc [6].

Có thể thấy, để thu hút và trọng dụng người có tài trong việc xây dựng và
bảo vệ đất nước, ông cha ta đã vận dụng nhiều phương pháp khác nhau, với những
thời điểm và với những đối tượng khác nhau, nhưng tựu chung lại, ở tất cả các thời
kỳ trong lịch sử dân tộc Việt Nam, việc thu hút và trọng dụng người hiền tài cần
phải chú ý ba vấn đề sau:

Thứ nhất, phải biết tìm người tài ở đâu và làm thế nào để thu hút được họ.
Có nhiều hình thức thu hút khác nhau như các hình thức khoa cử, tiến cử,bảo cử,
tự tiến cử, thậm chí nhiệm tử là những hình thức mà ông cha ta đã thường sử
dụng. Tuy nhiên, với bất kỳ hình thức nào, việc lựa chọn phải được thực hiện một
cách công bằng, nghiêm minh.

Thứ hai, phải biết sử dụng người tài như thế nào; bố trí người tài vào
những vị trí, chức vụ nào cho phù hợp; việc tổ chức các đợt “khảo hạch” cũng là
một trong những hình thức để giúp người tài bồi dưỡng thêm kiến thức và thanh
lọc đội ngũ quan lại; đồng thời, việc định kỳ thuyên chuyển quan lại và không bố
trí quan lại làm việc ở quê hương bản quán cũng là một hình thức làm cho người tài
toàn tâm toàn ý với công việc và tránh tình trạng cục bộ, bè phái.

Thứ ba, phải biết làm thế nào để bảo vệ người tài; có cơ chế nuôi dưỡng,
phát triển, tôn vinh và trọng đãi người hiền tài; đồng thời, có chế tài thưởng phạt
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nghiêm minh.

Qua nghiên cứu những kinh nghiệm về thu hút, trọng dụng người tài trong
lịch sử Việt Nam, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cần được tham khảo, áp
dụng vào việc xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng công chức có tài năng
trong các cơ quan hành chính nhà nước của ta hiện nay như sau:

Một là, phải quan tâm phát hiện, thu hút và trọng đãi người tài; chú trọng
đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo; có chiến lược phát triển con người, đặc biệt là
chiến lược phát triển nhân tài.

Hai là, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm bảo đảm có sự
tiếp nối các thế hệ công chức lãnh đạo cấp cao có tài năng và coi đây là một trong
những khâu quan trọng trong quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Ba là, công tác tuyển dụng phải được đặc biệt quan tâm. Để được coi là
công chức có tài năng và sau này có thể được cất nhắc, bổ nhiệm vào các vị trí
lãnh đạo chủ chốt, ứng cử viên phải trải qua cuộc tuyển chọn nghiêm ngặt và cạnh
tranh cao.

Bốn là, sự thăng tiến về nghề nghiệp của các công chức có tài năng tùy
thuộc vào trình độ, năng lực, đạo đức nghề nghiệp và kết quả công việc.

Năm là, trong quá trình công tác, để trở thành công chức lãnh đạo, quản
lý, công chức phải được luân chuyển giữ các vị trí công tác khác nhau và làm việc ở
các cơ quan khác nhau, thậm chí ở các cấp chính quyền khác nhau.

Sáu là, quá trình phát triển của công chức có tài năng phải trải qua các giai
đoạn, từ phát hiện đến đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, qua đó tài năng được sàng
lọc, phát triển trong điều kiện được sự chăm sóc, giúp đỡ một cách đồng bộ từ gia
đình, nhà trường đến Nhà nước, xã hội; từ địa phương đến Trung ương.

Bảy là, đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với việc bố trí, sử dụng. Người hoàn
thành tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải được trọng dụng. Các chương trình
đào tạo tài năng, chất lượng cao được thực hiện rộng rãi và có hiệu quả ở các
trường đại học danh tiếng, có uy tín cao.

Tám là, gửi sinh viên, cán bộ tài năng đi du học và tu nghiệp ở các nước
tiên tiến; tăng cường liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới
để tổ chức đào tạo chất lượng quốc tế ở trong nước là điều kiện tiên quyết trong
quy trình phát triển người có tài năng.

Chín là, có chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh thỏa đáng đối với
người có tài năng.

Mười là, có chế tài thưởng phạt nghiêm minh; phải có những biện biện
pháp hữu hiệu nhằm tránh tình trạng “cả nhà, cả họ làm quan trên cùng một địa
phương” hay tình trạng cài cắm “hậu duệ” vào các chức vụ lãnh đạo quản lý khi
không đủ điều kiện, năng lực./.

TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ
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