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Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP1, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 

06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; căn cứ Công văn 

số 11253/VPCP-TCCV ngày 10/12/2019 và Công văn số 2099/VPCP-KGVX 

ngày 19/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính 

phủ đồng ý cho phép tích hợp một số nhiệm vụ và đề án2 vào “Chiến lược quốc 

gia thu hút, trọng dụng nhân tài” (sau đây viết tắt là Chiến lược). Theo đó, Bộ Nội 

vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương xây dựng dự thảo Chiến lược. Trong quá trình xây dựng, Bộ 

Nội vụ đã tiến hành khảo sát, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tiếp thu ý kiến tham 

gia của các bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học để 

hoàn chỉnh Chiến lược trình Thủ tướng Chính phủ như sau: 

 

Phần mở đầu 

NHÂN TÀI VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 

 

I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ NHÂN TÀI 

1. Nhân tài 

Nhân tài được hiểu 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 thực 

hiện nhiệm vụ, công việc được giao; có niềm tin, khát vọng nghề nghiệp, cống 

                                           
1 Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

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. 
2 “Nghiên cứu, xây dựng chế độ, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tổ công tác giúp 

việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử”; Đề án “thu hút nhân tài gốc Việt về làm việc tại Việt Nam” 

và Đề án “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh 

viên, đặc biệt chú trọng đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và ngoài nước để tạo nguồn 

cán bộ lâu dài”. 
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hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức, xã hội tại thời điểm 

xác định và cả trong tương lai. 

Nhân tài cũng đồng thời là bộ phận của đội ngũ trí thức, lực lượng nòng cốt 

của nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong và ngoài phạm vi cơ quan nhà nước; là 

tài nguyên đặc biệt, yếu tố căn bản, gốc rễ để thay đổi diện mạo ngành, lĩnh vực, 

quốc gia, dân tộc. Việc xác định nhân tài dựa trên một số tiêu chí cơ bản như sau: 

a) Đáp ứng các tiêu chí về nhân tài được các bộ, ngành, địa phương được 

cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn ở ngành, lĩnh vực và từng thời điểm theo hướng 

gắn kết giữa phát hiện với thu hút, quy hoạch, bồi dưỡng phát triển tài năng, trong 

đó tập trung vào nhóm đối tượng cán bộ cấp chiến lược; lãnh đạo quản lý giỏi; 

nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia ưu tú, tiêu biểu; nhà khoa hoc trẻ tài năng… 

b) Các tiêu chuẩn chung của các nhóm cán bộ theo Nghị quyết số 26-

NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII và tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định 

pháp luật về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị. 

Tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức là người có tài năng được xác 

định theo hướng dựa trên sản phẩm, kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ được 

giao; trình độ, năng lực đặc biệt, vượt trội; phẩm chất, ý chí thể hiện qua sức sáng 

tạo, niềm tin, khát vọng được cống hiến, đóng góp cho xã hội. 

c) Ứng dụng bộ công cụ đo lường theo các chỉ số IQ (Intelligence Quotient 

- Chỉ số thông minh), EQ (Emotional Quotient - Chỉ số cảm xúc), SQ (Social 

Quotient  - Chỉ số thông minh xã hội), CQ (Creative Intelligence - Chỉ số thông 

minh sáng tạo), PC (Passion Quotient - Chỉ số say mê), MQ (Moral Quotient - 

Chỉ số đạo đức) và các chỉ số khác trong xác định nhân tài.  

2. Phát hiện nhân tài 

Phát hiện nhân tài là việc cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các hoạt 

động dưới nhiều hình thức khác nhau như: tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng; sử 

dụng bộ công cụ đo lường, trắc nghiệm để đo chỉ số IQ và các chỉ số khác; thu 

thập thông tin, tìm kiếm tác giả, công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng; tiến cử 

và tự tiến cử; sử dụng các tổ chức chuyên biệt hay các biện pháp khác phù hợp 

với quy định của pháp luật để tìm được người có tài năng, người có triển vọng tài 

năng đáp ứng  mục tiêu, nhu cầu nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực cụ thể. 

3. Thu hút nhân tài 

Là quá trình tuyển chọn ứng viên có khả năng đặc biệt, năng lực vượt trội 

từ bên ngoài vào làm việc trong cơ quan nhà nước. Thực hiện quy trình riêng, tiêu 
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chí, tiêu chuẩn thu hút cao hơn tuyển dụng thông thường, phổ biến như các biện 

pháp: tạo môi trường làm việc hấp dẫn; công khái cơ hội để phát triển; chế độ 

lương, thưởng xứng đáng với sức cống hiến; dùng người tài để thu hút người tài 

và những biện pháp phù hợp khác. 

4. Trọng dụng nhân tài 

Là tin cậy, giao nhiệm vụ, công việc quan trọng và những quyền hạn tương 

xứng để phát huy tài năng phục vụ mục tiêu phát triển cơ quan, đơn vị, ngành, 

lĩnh vực và cao hơn là đóng góp vào sự phát triển của xã hội, đất nước.  

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 

Trọng dụng nhân tài là yếu tố truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay. 

Ngay trong truyền thuyết về triều đại Hùng Vương đã đề cập đến truyện Thánh 

Gióng và ở đó có việc nhà vua sai sứ giả đi mời gọi nhân tài ra giúp dân, cứu 

nước, đánh giặc Ân. Các triều đại về sau như Lý, Trần, Lê cho đến triều Nguyễn 

thường xuống “Chiếu cầu hiền”, gắn với các kỳ thi tam trường, với 4 môn thi và 

quy chế khắt khe (kinh sách, chế chiếu, thi phú, văn sách) để phát hiện, thực bồi 

và trọng dụng nhân tài. 

Tin tưởng ở sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, rằng ở thời nào cũng 

nhất định có người tài đức, trong tác phẩm Bình Ngô đại cáo viết năm 1428, Anh 

hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đã khẳng định:  

Như nước Việt ta từ trước, 

Vốn xưng văn hiến đã lâu,… 

Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, 

Song hào kiệt đời nào cũng có. 

Nói về tầm quan trọng của nhân tài và trọng dụng nhân tài để xây dựng, 

phát triển đất nước, trong Văn bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám dựng năm 1442,  

Hàn Lâm viện thừa chỉ, kiêm Đông các Đại học sĩ, kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám 

Thân Nhân Trung đã khẳng định: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí 

thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp 

hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục 

nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết. 

Về sau, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ cũng căn dặn: Dựng nước lấy việc 

học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc. 

Đến thời đại Hồ Chí Minh, ngay sau khi tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không lâu, Hồ Chủ Tịch đã đăng công thư trên 
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Báo Cứu quốc, giao Ủy ban hành chính các cấp tìm kiếm nhân tài, tìm người tài 

đức ra giúp nước. Quan điểm có tính nền móng của Cụ Hồ về nhân tài, “đó là 

những người thực sự yêu nước, thương nòi”, đem hết tài năng sức lực cống hiến 

cho Tổ quốc. Người nêu rõ niềm tin tưởng vào đồng bào Việt Nam và chỉ ra tầm 

quan trọng phải có nhân tài trong xây dựng đất nước: Nước nhà cần phải kiến 

thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không 

thiếu người có tài có đức. Chính phủ đầu tiên do Hồ Chí Minh đề nghị Nghị viện 

nhân dân bầu ra bao gồm những người tài không phân biệt đảng phái chính trị, 

nguồn gốc xuất thân, miễn là vì dân, vì nước. Nhờ đó, Người đã đưa cách mạng 

Việt Nam thoát khỏi cuộc khủng hoảng về đường lối lãnh đạo kéo dài suốt từ cuối 

thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX và đưa cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi 

này tới thắng lợi khác.  

Hơn ai hết, Người khiêm tốn, hạ mình để cầu hiền tài giúp dân, giúp nước. 

Người giãi bầy tâm can cùng nhân dân và yêu cầu chính quyền các cấp tiến cử 

hiền tài cho Chính phủ: E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi 

những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay 

muốn sửa đổi điều đó và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải 

lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước 

lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết.  

Không chỉ ra lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn về 

trọng dụng nhân tài trong xây dựng Chính phủ, xây dựng bộ máy Đảng, Nhà nước 

ta và trọng dụng các chuyên gia lớn đầy tài năng. Người là tấm gương mẫu mực 

về trọng dụng nhân tài và coi đây là việc phải làm thường xuyên, liên tục của 

Đảng, của Nhà nước, giống như: người làm vườn vun trồng những cây cối quý. 

Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc 

chung của chúng ta. 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.  

Từ khi Đảng ta ra đời, dù trong thời kỳ hoạt động bí mật, khi đất nước còn 

chiến tranh ác liệt, Đảng ta tuy chưa có chiến lược nhân tài cụ thể, song đã chọn 

được một đội ngũ cán bộ có đức, có tài trung thành với Đảng, với Tổ quốc, dũng 

cảm, kiên cường, bất khuất, không sợ hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 

Đảng và nhân dân giao phó. Các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc giành thắng 

lợi có nhiều nguyên nhân, song chọn và sử dụng đúng nhân tài là điều quyết định. 
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Bước sang thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, nhất là từ khi chuyển từ cơ 

chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan 

điểm về công tác cán bộ vẫn còn bảo thủ, thậm chí còn phạm sai lầm: khi thì coi 

trọng lý lịch, thành phần xuất thân; khi lại quá coi trọng về bằng cấp, học vị; khi 

lại nhấn mạnh trẻ hóa một cách cứng nhắc, v.v... Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

lần thứ tư, khóa XI và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa XII, 

Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã chỉ rõ 

những hạn chế, bất cập, như: các yếu tố tiêu cực như cơ hội thực dụng, chạy chức, 

chạy quyền, dùng tiền để lấy lòng cán bộ cấp trên, địa phương, cục bộ, phe cánh 

hợp gu, cảm tình, thiên vị, v.v... làm cho công tác tuyển chọn nhân tài bị sai lệch. 

Người trung thực thẳng thắn dễ bị bỏ sót, người xu nịnh cơ hội dễ được cất nhắc 

đề bạt, lên chức, lên lương. Chính sách đãi ngộ bình quân, người giỏi làm được 

việc chỉ hưởng như cán bộ làm việc không có hiệu quả. Bố trí, sử dụng cán bộ 

trong nhiều trường hợp không đúng; không ít trường hợp người dốt lãnh đạo người 

giỏi. Công tác đào tạo, bồi dưỡng còn theo nếp cũ, chưa kể bằng giả, học để mà 

học, không coi trọng thực chất, dẫn đến phát sinh tiêu cực trong công tác cán bộ. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba, (khóa VIII) tuy đã có Nghị 

quyết về chiến lược cán bộ, song chưa phải là chiến lược phát triển nhân tài. Vì 

chưa có chiến lược phát triển, trọng dụng nhân tài nên đã dẫn tới sự lãng phí chất 

xám, cũng vì chưa có chiến lược nhân tài nên công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước 

ít được đổi mới, chưa phù hợp sự phát triển nhân tài của đất nước. Qua gần 35 

năm tiến hành sự nghiệp đổi mới đã hình thành hàng ngàn doanh nhân có tài năng 

quản lý kinh doanh, góp phần tăng trưởng của nền kinh tế, trong cơ chế thị trường 

đã xuất hiện nhiều cán bộ, công chức tài năng, thông minh, sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm, đem lại hiệu quả, được quần chúng ủng hộ và tôn vinh. Ngược lại, cũng 

có không ít cán bộ hữu danh vô thực, làm việc không có hiệu quả, thậm chí có cán 

bộ cả đức lẫn tài đều kém nhưng lý do để họ tồn tại là vì cơ chế đánh giá đức, tài 

của cán bộ còn theo nếp cũ, không ít trường hợp còn lệ thuộc vào một vài cá nhân 

có thẩm quyền, chưa thực sự dân chủ, tôn trọng ý kiến đánh giá, bình chọn của 

quần chúng. 

Đất nước thịnh hay suy, có chống được tệ tham nhũng, lãng phí hay không 

đều do công tác cán bộ quyết định tất cả và khi nói nhiệm vụ kinh tế là trung tâm, 

xây dựng Đảng là then chốt thì chiến lược nhân tài đóng vai trò là then chốt của 

then chốt. Bài học thành công của các nước phát triển trên thế giới, trong đó có 

nhiều quốc gia ở Châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… 

đều cho thấy họ dành sự quan tâm đặc biệt cho chính sách trọng dụng và đãi ngộ 

nhân tài. Nếu Đảng và Nhà nước không có chiến lược thu hút và sử dụng nhân tài 
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thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến hậu quả làm cho đất nước không theo kịp tốc độ 

phát triển của thế giới, bởi lãng phí nhân tài là sự lãng phí lớn nhất; không thể 

nâng cao được năng lực cầm quyền của Đảng và Nhà nước nếu chưa coi chiến 

lược nhân tài cũng là chiến lược cán bộ của Đảng. Do đó, cùng với chiến lược cán 

bộ của Đảng, cần phải có chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài của Nhà nước.  

Như vậy, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về thu hút, trọng 

dụng nhân tài đã có từ trước đến nay, nhưng chưa được xây dựng thành chiến lược 

quốc gia hoàn chỉnh, chưa được thể chế bằng một văn bản ở tầm đạo luật (như 

Chiếu cầu hiền xưa kia) có đủ sức thuyết phục và sức mạnh cưỡng chế thi hành 

trên phạm vi cả nước. Hiện nay, vấn đề này chỉ được quy định rải rác trong một 

số văn bản luật, thiếu tính hệ thống và không mang tính chuyên ngành nên chính 

sách thu hút, trọng dụng nhân tài mỗi nơi làm một khác, có tính chiếu lệ, không 

thực chất.  

Bởi các lẽ trên, việc ban hành Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng 

nhân tài làm cơ sở cho việc ban hành các văn bản pháp luật tương ứng là nhiệm 

vụ vô cùng cấp thiết, nhất là trong bối cảnh đất nước đang cần một lực lượng nhân 

lực chất lượng cao trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để thích ứng với những 

biến đổi nhanh chóng, toàn diện từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách 

mạng công nghiệp 4.0) và đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. 

III. CƠ SỞ CHÍNH TRỊ  

Tiếp thu những bài học kinh nghiệm thành công trong lịch sử Việt Nam và 

của các nước phát triển trên thế giới; kế thừa và phát triển quan điểm của chủ 

nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 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 cụ thể. Song, chỉ đến khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới (từ năm 

1986 đến nay), chúng ta mới có tương đối đủ điều kiện để thực hiện một cách toàn 

diện. Đây cũng là thời kỳ Đảng ta ban hành nhiều chính sách liên quan đến thu 

hút, trọng dụng nhân tài cụ thể, đưa nội dung này thành chủ trương, chính sách 

nòng cốt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển đất nước, cụ thể là: 

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. 
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Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nêu rõ: Phát hiện, 

bồi dưỡng, sử dụng đúng và đãi ngộ xứng đáng các tài năng. Phát huy năng lực 

của trí thức trong việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu của Nhà 

nước và xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Đối với thế hệ 

trẻ,….; giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò 

xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đến Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta khẳng định 

cần thiết phải: đào tạo nhân tài cho đất nước… Thực hiện chính sách trọng dụng 

nhân tài, các nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng, kỹ thuật 

viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có tay nghề cao... Thực sự tôn vinh các 

doanh nhân có tài và thành đạt, đóng góp nhiều cho xã hội.  

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: Chú 

trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển 

kinh tế tri thức.  

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục nhấn 

mạnh cần phải xây dựng: cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài.  

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy, ban 

Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, 

nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 

đặt ra 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.  

Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng xác định một trong năm khâu đột phá để 

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 là: …; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh 

bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài. 

Ngày 06/6/2018, Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 10-KH/TW về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Tại Kế hoạch số 10-KH/TW, Bộ 

Chính trị giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. 

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ  

Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát hiện, thu hút, sử dụng 

nhân tài, Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực xây dựng, ban hành và tổ chức thi 
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hành chính sách, pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài; tập trung ở các văn 

bản sau đây: 

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; đồng thời giao: Chính phủ quy định cụ thể chính sách đối với người có 

tài năng (Điều 6). Khoản 4 Điều 38 quy định một trong các nguyên tắc tuyển dụng 

công chức là: Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng.  

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 

quy định rõ hơn: 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.  

Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 

19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 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 và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 

06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW đã giao: Bộ Nội 

vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, xây dựng trình Chính phủ Chiến lược quốc gia thu hút, 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; 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. Đồng thời, để: Các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn 

cứ vào Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các đề án để triển khai thực hiện chính sách 

thu hút, trọng dụng nhân tài và để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc phạm vi quản lý.  

Những chủ trương, chính sách pháp luật nêu trên là minh chứng rõ nhất 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. Nhà nước ta đã thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng 

thành chính sách, pháp luật đối với người có tài năng là cán bộ, công chức, viên 

chức và thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; 

người có học hàm, học vị cao; tài năng trẻ vào làm việc trong cơ quan nhà nước.  
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Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên, ngày 05/6/2019, Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ đã có Quyết định số 470/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án 

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài.  



10 

 

Phần thứ hai 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG  

 

I. QUAN ĐIỂM THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI 

1. Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài là bộ phận rất quan 

trọng trong Chiến lược cán bộ của Đảng. Xây dựng tổ chức thực hiện chính sách 

thu hút, trọng dụng nhân tài phải tuân thủ đường lối, chính sách cán bộ của Đảng, 

bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ.  

2. Thống nhất nhận thức về nhân tài là nguồn lực quan trọng nhất để phát 

triển đất nước hùng cường; là tiềm lực và sức mạnh của quốc gia; là hạt nhân của 

nền kinh tế trí thức; là yếu tố then chốt của sự phát triển. Đội ngũ nhân tài phải 

tiêu biểu cho nền văn hóa và trí tuệ Việt Nam vừa có tài vừa có đức, năng lực sáng 

tạo và khát khao cống hiến vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 

văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

3. Thu hút, trọng dụng nhân tài vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là 

nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài của cấp ủy đảng, chính quyền. Việc 

phát hiện, tiến cử nhân tài là quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân, mọi 

cơ quan, tổ chức. Thực hiện phương châm “Kết nối với nhân tài của ngày mai từ 

những người có triển vọng tài năng của ngày hôm nay” và phương châm “Bốn 

tốt” (Đãi ngộ tốt - Cơ hội thăng tiến tốt - Môi trường làm việc tốt - Để sáng tạo 

tốt) trong chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài. 

4. Xây dựng chính sách nhân tài đảm bảo khách quan, công khai, minh 

bạch. 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 ở tất cả các ngành, lĩnh vực; 

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…; 

5. Phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài là khâu đột phá trong công tác cán 

bộ của cả hệ thống chính trị. Ưu tiên thực hiện với đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; với 

cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; tập trung vào đối 

tượng cán bộ nguồn cấp chiến lược; chuyên gia, nhà quản lý giỏi; nhà khoa học 

đầu ngành, ưu tú, tiêu biểu; nhà khoa học trẻ tài năng, tài năng trẻ từ học sinh, 

sinh viên, thanh niên và một số cá nhân có thành tích tiêu biểu, vượt trội. 
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6. Thu hút, trọng dụng nhân tài theo hướng “có vào, có ra; có lên, có xuống” 

trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; trở thành bình 

thường trong công tác cán bộ, nhằm khuyến khích, tạo môi trường, cơ hội cho 

người có triển vọng tài năng và tài năng thực sự phát triển. Tiến tới hình thành và 

phát triển thị trường nhân tài trong nước và khai thác hiệu quả thị trường nhân tài 

quốc tế, chủ động tạo nguồn cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao, đủ khả 

năng và điều kiện giải quyết các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung: 

- Tăng cường thể chế hóa chính sách của Đảng, xác lập định hướng khung 

chính sách pháp luật làm nền tảng cho việc ban hành các văn bản về nhận diện 

nhân tài, cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; xác định trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất 

với các quy định về công tác cán bộ. 

- Thu hút, trọng dụng nhân tài không phân biệt nhân tài là đảng viên hay 

người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài, bảo đảm cơ 

hội bình đẳng cho nhân tài được cống hiến và đãi ngộ xứng đáng với kết quả thực 

hiện nhiệm vụ.  

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Từ năm 2021 đến năm 2025, 100% các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và triển khai thực hiện chính sách 

cụ thể thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với Chiến lược này và tình hình thực 

tiễn. 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…; 

- Từ năm 2026 đến năm 2030, 100% các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm khung tỷ lệ tối thiểu từ 2% đến 

5% trở lên nhân tài trong cơ cấu lãnh đạo, quản lý; từ 10% đến 15% trở lên trong 

cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2030 trở đi, phấn đấu mỗi năm tăng thêm 

ít nhất 1% trở lên với cơ cấu lãnh đạo, quản lý và 3% trở lên trong cơ cấu chuyên 

môn, nghiệp vụ. 
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Trên cơ sở các mục tiêu, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có số lượng cán bộ, 

công chức, viên chức nhiều thì đặt mục tiêu và tỷ lệ cao; ngược lại, những cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có số lượng ít thì đặt mục tiêu phù hợp nhưng phải bảo đảm 

tỷ lệ chung theo quy định.  

2. Yêu cầu 

a) Quán triệt đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài. Tạo sự đồng thuận cả 

trong nhận thức, chính sách, quy định và được cụ thể hóa trong thực tiễn tổ chức 

thực hiện chính sách nhân tài. Chính sách nhân tài phải đồng bộ, nằm trong tổng 

thể chương trình cải cách hành chính về công chức, công vụ. Kế thừa và phát huy 

các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời, đáp ứng được yêu cầu hội nhập 

quốc tế, phù hợp với xu thế của thời đại. 

b) Chiến lược nhân tài phải gắn với chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm tạo lập, bồi dưỡng đội ngũ nhân tài 

đích thực. Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ và phải phù hợp với đặc điểm và 

vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị. 

c) Các giải pháp, đề xuất phải có tính khả thi, bền vững. Có sự phân công 

nhiệm vụ rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy định của pháp luật. Phải có lộ trình triển khai, đánh giá tổng kết, rút 

kinh nghiệm để có những giải pháp khắc phục kịp thời, theo từng giai đoạn cụ thể. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG  

1. Phạm vi 

Chiến lược được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong các cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các tổ 

chức chính trị - xã hội; các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của 

Nhà nước ở Trung ương và địa phương. 

2. Đối tượng 

a) Cán bộ, công chức, viên chức là người có tài năng trong các cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các tổ chức chính 

trị - xã hội; các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước ở 

Trung ương và địa phương. 

b) Người có tài năng ở khu vực ngoài nhà nước; người Việt Nam sinh sống, 

làm việc ở nước ngoài; du học sinh Việt Nam trở về nước; sinh viên có thành tích 

xuất sắc trong học tập và rèn luyện ở các cơ sở đào tạo trong nước.  
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Phần thứ ba 

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI 

 

I. BỐI CẢNH VÀ THỜI CƠ, NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC  

1. Bối cảnh và thời cơ 

a) Ở trong nước, chúng ta đã kế thừa thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, thế 

và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh; tình hính chính trị, xã hội ổn định; niềm 

tin của người dân được củng cố. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất 

cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; tác động tiêu cực từ bên ngoài đến 

kinh tế, xã hội trong nước nhanh và mạnh hơn; tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi 

trường và phát triển văn hóa đang tạo áp lực lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước 

trong việc ban hành, thực hiện chính sách để duy trì trật tự, kỷ cương pháp luật đối 

với xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đất nước ta đang trong thời kỳ 

dân số vàng nhưng phía trước là những thánh thức của già hóa dân số.  

Cùng với đó là nỗ lực duy trì ổn định mục tiêu tăng trưởng đối với tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) là từ 6% đến 7% trong một số năm, tăng tổng kim ngạch 

xuất khẩu; giảm tỉ lệ nhập siêu, giảm hộ nghèo, giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp 

trong độ tuổi ở thành thị… Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ thu hút, trọng dụng nhân 

tài trong các cơ quan nhà nước để đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, thay 

đổi cách làm, nâng cao năng lực, tận dụng thời cơ, tổ chức lại và tìm các mô hình 

phát triển mới trong quản trị nhân tài, nhân lực chất lượng cao. 

b) Các nước trong khu vực và thế giới đều điều chỉnh chiến lược phát triển 

lấy kinh tế và mở rộng hợp tác là hướng ưu tiên; quan hệ quốc tế theo hướng kết 

hợp giữa đối thoại với đấu tranh ngoại giao, cạnh tranh và hợp tác; toàn cầu hóa 

đã trở thành xu thế tất yếu cùng với đó là sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, 

phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức, trí tuệ nhân tạo.  

Việt Nam cũng như các quốc gia dân tộc trong khu vực và trên thế giới 

đang đứng trước thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen, cạnh tranh gay gắt để 

vươn lên. Trong bối cảnh như vậy, ban hành và thực hiện Chiến lược quốc gia thu 

hút, trọng dụng nhân tài có ý nghĩa to lớn.  

2. Những khó khăn, thách thức  

a) Thiếu quyết tâm chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng 

đầu các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị về ban hành và tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật về thu hút và trọng dụng nhân tài vẫn là khó khăn, thách 

thức lớn nhất. Bên cạnh đó, vẫn khó thống nhất quan niệm chung về nhân tài vì 
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nhiều lý do khác nhau: xu hướng đồng nhất nhân tài với học hàm, học vị, bằng 

cấp cao khá phổ biến; tuyệt đối hóa nhận thức về nhân tài với phát minh, sáng 

chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; công cụ quản lý thiếu tiêu chí, chỉ số đo lường 

năng lực của người có tài năng; nguy cơ tụt hậu về quản trị nhân lực công nói 

chung và đối với nhân tài so với thế giới ngày càng gia tăng.  

b) Tình trạng “chảy máu” nhân tài, thiếu người làm được việc trong cơ quan 

nhà nước đã kéo dài nhiều năm chưa khắc phục được; mức độ cạnh tranh trong 

thu hút, trọng dụng nhân tài giữa nhà nước với tổ chức sản xuất kinh doanh, giữa 

các quốc gia trong khu vực và trên thế giới ngày càng mạnh.  

c) Cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, nguồn lực đầu tư cho xây 

dựng, thực hiện chính sách nhân tài còn hạn chế, tạo sức ép đối với cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong thực hiện thu hút, trọng dụng, bỗi dưỡng, đãi ngộ xứng đáng 

đối với nhân tài. 

d) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện chính sách nhân tài 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 chưa nhiều, kết quả, hiệu quả còn hạn 

chế nên nhìn chung đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và xã hội chưa thực 

sự hiểu, tin vào kết quả thực tế của chính sách nhân tài. 

II. THỰC TRẠNG THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG CƠ 

QUAN NHÀ NƯỚC 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy 

định về công tác thu hút và trọng dụng nhân tài. Điều 6 Luật Cán bộ, công chức 

quy định: Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng 

và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. Luật Cán bộ, công chức giao 

Chính phủ quy định chính sách cụ thể đối với người có tài năng.  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức, Chính phủ, các bộ, ngành và nhiều địa 

phương đã ban hành các chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài, như: 

Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức đã quy định những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, cho phép 

người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua 

thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt: Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở 

đào tạo trình độ đại học ở trong nước; Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại 

giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh 

nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng 

được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
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Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách ưu đãi 

đối với người tập sự có trình độ cao như: trường hợp người tập sự có trình độ 

thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của 

ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu 

cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các 

khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật. 

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… Các quy định này đã có tác động 

tích cực, góp phần bổ sung và hoàn thiện chính sách về thu hút và trọng dụng nhân 

tài ở Việt Nam. 

Tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án: Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã xác định 

rõ thực hiện chính sách nhân tài, quy định các chế độ, chính sách liên quan đến 

việc phát hiện, tuyển chọn, tiến cử, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài 

trong hoạt động công vụ là một trong các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công 

vụ, công chức. 

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 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. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị cao nhất 

của Chính phủ quy định và tạo 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 về thu hút, trọng dụng nhân tài. 

Tại Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 về chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Bộ Chính trị 

đã khẳng định: Nhiều cơ quan ở Trung ương, địa phương và doanh nghiệp đã xây 

dựng cơ chế, chính sách cụ thể về tuyển chọn, đào tạo, đãi ngộ nhằm thu hút 

những người có trình độ cao, trong đó có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ 

khoa học trẻ về cơ quan, đơn vị, địa phương công tác. 

Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương đã ban hành chính sách 

nhằm thu hút và trọng dụng nhân tài vào làm việc trong nền công vụ, thể hiện sự 
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quan tâm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và ban hành chính sách 

thu hút và trọng dụng nhân tài. Nội dung về thu hút và trọng dụng nhân tài chủ 

yếu tập trung quy định về đãi ngộ vật chất, tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng… 

Qua thực tế triển khai công tác thu hút và trọng dụng nhân tài đã đạt được những 

kết quả nhất định. Nội dung cụ thể được thể hiện rõ tại Phụ lục I và Phụ lục II 

kèm theo Chiến lược.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những ưu điểm   

a) Đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách phát 

hiện, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài trên một số mặt cơ bản như: mục tiêu, quan 

điểm; đối tượng, phạm vi; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện chính sách; tạo nguồn, 

xây dựng cơ sở dữ liệu; quy hoạch, kế hoạch, ưu tiên thu hút, trọng dụng. 

b) Tổ chức thi hành chính sách, pháp luật về phát hiện, trọng dụng và đãi 

ngộ nhân tài, hướng tới đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong phát hiện, thu 

hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng và 

người có tài năng trong hoạt động công vụ.  

c) Một số cơ quan ở trung ương và các địa phương đã thực hiện thu hút 

nhân lực chất lượng cao, nhân tài với các chính sách: tiếp nhận không qua thi 

tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, hỗ trợ ban đầu, ưu đãi hệ số lương và các ưu 

đãi khác đạt kết quả. Hầu hết những người được thu hút vào làm việc luôn có thái 

độ, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật tốt; khắc phục khó khăn, hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

2. Những hạn chế 

a) Chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng của chính sách phát hiện, trọng 

dụng và đãi ngộ nhân tài với tính chất là cái chung, xuất phát điểm để xây dựng 

và tổ chức thi hành các chính sách cụ thể như chính sách phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao; chính sách phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

b) Chậm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát hiện, trọng 

dụng và đãi ngộ nhân tài thành quy định pháp luật về các cơ chế, chính sách phù 

hợp, dẫn đến kết quả thu hút trí thức trẻ và người có trình độ cao chưa đạt yêu 

cầu. Chưa có tiêu chí, cơ chế hiệu quả để đánh giá đúng và thu hút, trọng dụng 

nhân tài làm việc trong khu vực công.  

c) Các chính sách hiện có chưa tạo được bước chuyển thực sự căn bản, đối 

với vấn đề nhân tài làm việc trong khu vực công. Quy định pháp luật hiện hành 
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về phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài vẫn chưa đủ rõ về nội dung 

và thiếu sự liên kết, tính đồng bộ, thống nhất chưa cao; chưa đạt đến tầm chiến 

lược quốc gia về phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài.   

d) Bố trí việc làm chưa phù hợp; cơ hội thăng tiến bị hạn chế; thu nhập, đãi 

ngộ thiếu thỏa đáng; môi trường, điều kiện làm việc không đủ sức hấp dẫn nên 

nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương không giữ chân được nhân tài.  

đ) Chi phí lớn nhưng hiệu quả chưa cao, gặp khó khăn, lúng túng trong quá 

trình thực hiện. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm và cũng chưa có 

được những thẩm quyền, điều kiện cần thiết trong thực hiện các biện pháp thu hút, 

trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a) Thiếu quyết tâm chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng 

đầu các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị về ban hành và tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật về thu hút và trọng dụng nhân tài. Đây là nguyên nhân 

lớn nhất, khiến cho chính sách, pháp luật về thu hút và trọng dụng nhân tài chưa 

trở thành một bộ phận trong Chiến lược cán bộ của Đảng. 

b) Chưa tiến hành nghiên cứu đầy đủ, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn ở 

trong nước và kinh nghiệm thành công của nước ngoài về chính sách thu hút và 

trọng dụng nhân tài để có sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về nhận thức 

và hành động trong công tác thu hút và trọng dụng nhân tài.  

c) Cơ chế, chính sách, pháp luật hiện hành chưa đủ để nhân tài yên tâm nếu 

được thu hút và sử dụng, như: về môi trường làm việc; về đánh giá và xếp loại; 

về khen thưởng và đãi ngộ, tôn vinh …  

d) Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm chưa 

phát huy hiệu quả trong việc thu hút và sử dụng nhân tài. Nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nhất là ngạch, hạng cao cấp đã được đổi mới  

nhưng chưa đưa lại hiệu quả cao đối với quản trị nhân lực, nhân tài. Chưa làm tốt 

công tác đánh giá chất lượng, xếp loại theo kết quả thực hiện nhiệm vụ để tạo 

động lực, khuyến khích phát triển tài năng của cán bộ, công chức, viên chức.  

đ) Chưa làm tốt công tác bồi dưỡng, thu hút và sử dụng tốt nhân tài. Chính 

sách đối với chuyên gia cao cấp chậm hoàn thiện, bảng lương chuyên gia cao cấp 

chưa được khai thác sử dụng hợp lý trong thu hút, trọng dụng nhân tài cũng là 

những nguyên nhân của hạn chế đối với chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài 

trong các cơ quan nhà nước thời gian qua. 
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Phần thứ tư 

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

I. VỀ HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THI 

HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI 

1. Từ năm 2021, tổ chức rà soát và đánh giá việc ban hành và thi hành chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nói chung và thu hút, 

trọng dụng nhân tài làm cơ sở đề xuất giải pháp mang tính đột phá để hoàn thiện 

chính sách, pháp luật tạo cơ hội bình đẳng cho nhân tài được thu hút, trọng dụng 

và cống hiến. Không phân biệt nhân tài là đảng viên hay người ngoài Đảng, người 

Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài trong quy hoạch, bố trí; đào tạo, bồi 

dưỡng; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ. 

2. Trong nhiệm kỳ Quốc hội và Chính phủ khóa XV, tiếp tục sửa đổi, bổ 

sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát hiện, thu hút và trọng dụng 

nhân tài. 

Ưu tiên ban hành chính sách, pháp luật để cụ thể hóa việc phát hiện nhân 

tài, thu hút nhân tài và trọng dụng nhân tài; chính sách, pháp luật về đánh giá, xếp 

loại dựa trên kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; về trả lương, xếp 

lương theo kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; về đãi ngộ, khen 

thưởng, tôn vinh theo công trạng, cống hiến; về nhà ở và các đãi ngộ khác đối với 

nhân tài.  

3. Tổ chức thi hành có hiệu quả chính sách, pháp luật về thu hút và trọng 

dụng nhân tài. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu, yêu cầu và hiệu 

quả chính sách, pháp luật về thu hút và trọng dụng nhân tài. Lấy hiệu quả thực 

hiện chính sách, pháp luật về thu hút và trọng dụng nhân tài làm một trong những 

căn cứ để đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân.  

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thu hút và trọng dụng nhân tài. Nghiên cứu 

xây dựng hệ thống tiêu chí về nhân tài, phát hiện nhân tài phù hợp với từng ngành, 

lĩnh vực. Thực hiện công khai việc báo cáo định kỳ và hàng năm tình hình thực 

hiện chính sách, pháp luật về thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực hiện chế độ 

khen thưởng và xử lý trách nhiệm với những cơ quan, tổ chức, cá nhân có kết quả 

tốt hoặc chưa tốt.  

5. Nghiên cứu cơ chế để tăng cường năng lực cho các đơn vị sự nghiệp 

trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế và các lĩnh vực trọng điểm khác nhằm đào 
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tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ cán 

bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

II. NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NHÂN TÀI VÀ 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI 

1. Đổi mới nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo 

cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng và tổ chức thi hành 

theo tinh thần thượng tôn pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài. Từ năm 2021, 

cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải có cam kết chính trị về 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài. Lấy kết quả 

thực hiện nhiệm vụ thu hút, trọng dụng nhân tài là một trong những tiêu chí đánh 

giá tầm nhìn, năng lực, tiêu chuẩn thi đua của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương. 

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp 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, pháp luật thu 

hút, trọng dụng nhân tài với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp.  

3. Từ năm 2021, xây dựng và duy trì chuyên mục thu hút, trọng dụng nhân 

tài trên trang điện tử của các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Chú 

trọng nêu gương tốt, điển hình thành công về thu hút, trọng dụng nhân tài ở cả khu 

vực công và khu vực tư nhân. 

4. Tiến hành các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức cho toàn 

xã hội, đặc biệt là thay đổi thái độ, quan niệm truyền thống không tích cực đối với 

người trẻ tuổi nhưng có tài năng. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam mở và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên 

mục báo hình, báo nói về thu hút, trọng dụng nhân tài. 

5. Khuyến khích việc xã hội hóa để tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học 

giới thiệu và phổ biến về tầm quan trọng và hiệu quả khi thu hút được nhân tài 

tham gia làm việc trong khu vực công và khu vực tư nhân; nhất là kinh nghiệm 

của các nước phát triển; các tập đoàn lớn trên thế giới và ở Việt Nam. 

6. Xây dựng và thực hiện chương trình hợp tác về thu hút nhân tài với các 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có uy tín trong đào tạo nhân tài ở 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. 
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III. TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI GẮN VỚI TẠO 

NGUỒN NHÂN TÀI  

1. Đánh giá và rà soát nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức của cả hệ thống chính trị và mỗi cơ quan, tổ chức để xây dựng 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp đối với người có tài năng, thành tích, 

công trạng; bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi để người có tài năng được tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp với năng lực, sở trường công tác. 

Chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm 

và cả nhiệm kỳ phải gắn với tạo nguồn nhân tài. 

2. Thực hiện rà soát và đề xuất có chỉ tiêu tỷ lệ nhân tài tham gia các khóa đào 

tạo trình độ quản lý, lý luận chính trị, kiến thức về hội nhập quốc tế, ngoại ngữ, bồi 

dưỡng kỹ năng và cập nhật kiến thức mới phù hợp từng chức danh.  

3. Biên soạn, cung cấp tài liệu tập huấn cơ bản và nâng cao về kỹ năng mềm 

về lãnh đạo, quản lý; về kinh nghiệm hoạt động công vụ và kinh nghiệm hoạt động 

nghề nghiệp đối với công chức, viên chức có tài năng, thành tích và cống hiến. 

4. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng dành riêng cho nhân tài ở các cơ cấu 

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

nghiệp vụ; thiết kế các chương trình tập huấn, bồi dưỡng đối với các trường hợp 

nhân tài được quy hoạch, tạo nguồn ở cấp cao hơn.  

5. Tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu và học hỏi mô hình và kinh 

nghiệm thành công về thu hút, trọng dụng nhân tài ở trong và ngoài nước.  

6. Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành riêng 

để phát hiện và tuyển lựa nhân tài trong các cơ sở đào tạo của hệ thống giáo dục 

quốc dân và của các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị 

- xã hội (trường, trường đại học, học viện) để tạo nguồn nhân tài lâu dài, bảo đảm 

sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.  

7. Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành 

để tiên phong đổi mới, sáng tạo, thực hiện các nhiệm vụ lớn, quan trọng của quốc 

gia; phát triển các lĩnh vực nghiên cứu, chương trình đào tạo mới; đào tạo nguồn 

nhân lực đáp ứng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) 

và có năng suất lao động ngang tầm các nước trong khu vực vầ trên thế giới. 

IV. TẠO MÔI TRƯỜNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC   

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 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 
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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. 

2. 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, tổ chức, đơn vị. 

3. Nghiên cứu chính sách về nhà ở, chính sách khung về tiền lương đối với 

nhân tài để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất. 

V. THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI QUỐC GIA  

Thành lập Quỹ phát triển nhân tài quốc gia hoạt động không vì mục đích lợi 

nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện 

nhiệm vụ phát hiện, thu hút, bồi dưỡng nhân tài theo đề nghị của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi của Chiến lược.  

Kinh phí bước đầu do Ngân sách nhà nước hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức 

và cá nhân tham gia hỗ trợ bằng các nguồn vốn hợp pháp cho Quỹ.  

VI. TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH NHÂN TÀI  

1. Cơ quan thanh tra nhà nước: Xây dựng và thực hiện nội dung thanh tra 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu hút và trọng dụng nhân tài trong kế 

hoạch thanh tra định kỳ và đột xuất để phát huy, nhân rộng điển hình tốt và ngăn 

ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm. 

2. Cơ quan kiểm tra của Đảng: Tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài và xử lý vi 

phạm với đối tượng thuộc thẩm quyền kiểm tra. 

3. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp chú trọng công tác hoạch định 

chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thu hút, trọng dụng 

nhân tài. Chú trọng giám sát theo các chuyên đề, lĩnh vực trọng tâm thu hút, trọng 

dụng nhân tài. 

4. Giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội: 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 về thu hút, trọng dụng nhân tài. 

VII. HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỂ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

1. Tổ chức trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia, vùng lãnh thổ 

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

hút, trọng dụng nhân tài. 

2. 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 tích lũy kinh nghiệm và phát huy tốt nhất sở trường, năng lực và tâm 

huyết của mình trong công việc. 

VIII. GIẢI PHÁP VỀ KINH PHÍ  

1. Kinh phí thực hiện Chiến lược do Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy 

định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

2. Được sử dụng nguồn kinh phí viện trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước. 
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Phần thứ năm 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ SẢN PHẨM CỦA CHIẾN LƯỢC 

1. Thời gian thực hiện từ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chia thành 

02 giai đoạn cụ thể: 

a) Giai đoạn 1, từ năm 2021 - 2025: Tập trung hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng 

bộ thể chế pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài, bảo đảm đồng bộ với quy định 

về công tác cán bộ của Đảng. Thành lập Quỹ phát triển nhân tài quốc gia. Bước đầu 

triển khai thực hiện thí điểm ở một số bộ, ngành, địa phương. Giữa năm 2025 tổ 

chức sơ kết giai đoạn 1. 

b) Giai đoạn 2, từ năm 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Tập trung 

triển khai thi hành Chiến lược đồng bộ từ Trung ương đến cấp cơ sở. Giữa năm 

2030 tổ chức tổng kết việc thực hiện Chiến lược. 

2. Sản phẩm của Chiến lược3. 

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

1. Bộ Nội vụ: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về nhân tài; xây dựng kế hoạch và danh mục các đơn vị thực hiện thí điểm 

trong giai đoạn 2021 – 2025 trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt; 

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hút, trọng dụng và đào tạo, bồi 

dưỡng nhân tài trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước;  

c) Hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện Chiến lược, 

định kỳ và hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, 

phát hiện và bồi dưỡng sinh viên có tài năng trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, 

thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực giáo dục; phát triển chương trình đào 

tạo phù hợp với yêu cầu mới; rà soát, phát hiện và bồi dưỡng sinh viên, học viên, 

nghiên cứu sinh có tiềm năng trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống 

giáo dục quốc dân; cử sinh viên có tiềm năng đi du học tại các cơ sở đào tạo đại 

học, sau đại học hoặc trực tiếp làm việc có thời hạn tại các cơ sở đào tạo, nghiên 

cứu có uy tín trên thế giới.  

                                           
3 Thể hiện ở Phụ lục III. 
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3. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 

quan xây dựng kế hoạch về phát hiện, thu hút nhân tài là người Việt Nam ở nước 

ngoài về làm việc cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của nhà 

nước; xây dựng chương trình, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế để thực hiện 

Chiến lược. 

4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ. Phát triển lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với yêu cầu mới; xây dựng và thực 

hiện cơ chế đặc thù tăng cường năng lực nghiên cứu cho hệ thống các phòng thí 

nghiệm, nhóm nghiên cứu; phát triển phòng thí nghiệm khoa học, công nghệ 

trọng điểm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm. 

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, ban 

hành chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung; đối với 

nhân tài nói riêng. 

6. Bộ Tài chính bố trí nguồn kinh phí hàng năm theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện Chiến lược. Trình Thủ tướng Chính 

phủ thành lập và trực tiếp quản lý, điều hành Quỹ phát triển nhân tài quốc gia. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy 

hoạch phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2030 theo hướng bổ sung, tích hợp 

nội dung thu hút và trọng dụng nhân tài. Phối hợp với các cơ quan hữu quan bố 

trí nguồn vốn đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn lực để xây dựng, thực hiện hiệu 

quả Chiến lược; vận động các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp để thực hiện Chiến lược. 

8. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ 

chức thực hiện các giải pháp về xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ 

chức thi hành chính sách, pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài. Chủ trì xây 

dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài 

trong lĩnh vực xây dựng thể chế và tổ chức thi hành thể chế phát triển đất nước. 

  9. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền 

về Chiến lược trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan hữu quan xây dựng, ban hành chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài 

trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và truyền thông. 

10. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài trong lực lượng vũ trang. 

11. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 

Nam tiến hành các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức cho toàn xã 
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hội; mở và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục báo hình, báo nói về 

thu hút, trọng dụng nhân tài. 

12. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ của Nhà nước có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho các cơ 

quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. 

13. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội tổ chức giám sát việc thực hiện Chiến lược. Chủ trì triển khai lấy ý 

kiến của nhân dân về phát hiện, giới thiệu, tiến cử nhân tài; đánh giá nhân tài; 

phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách, pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân 

tài; giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về thu hút, trọng dụng nhân tài. 

14. Đề nghị Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường công tác 

hoạch định chính sách, giám sát việc việc xây dựng và tổ chức thi hành chính 

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

15. Các các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt 

Nam và của các tổ chức chính trị - xã hội; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu hút, trọng dụng nhân tài của 

bộ, ngành, địa phương sau khi Chiến lược được phê duyệt. 

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc rà soát, 

nghiên cứu, xây dựng tiêu chí và lĩnh vực cụ thể để thu hút, trọng dụng nhân tài; 

xây dựng chính sách đặc thù đối với nhân tài trong phạm vi thẩm quyền và đề 

xuất chính sách sửa đổi, bổ sung phù hợp. 

c) Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền về tình 

hình, kết quả thực hiện Chiến lược. 

Bộ Nội vụ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./. 


