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Tóm tắt: 
 

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia” của Đại học sĩ Thân Nhân Trung là quan điểm tiến bộ, có ý 
nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Trong quá trình đổi mới và 
hội nhập quốc tế, quan điểm này càng có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. Trên cơ sở phân tích 
tầm quan trọng của nhân tài và trí thức đối với đất nước, bài tham luận đi sâu đánh giá thực trạng 
việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và trọng dụng nhân tài ở Việt Nam trong thời gian qua, từ đó 
đúc rút ra một số kinh nghiệm nhằm vận dụng sáng tạo quan điểm “Hiền tài là nguyên khí quốc 
gia” của Đại học sĩ Thân Nhân Trung vào việc đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng trí thức, nhân 
tài ở Việt Nam hiện nay 
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Abstract: 
 

Dr. Than Nhan Trung once said “Talented people are life-sustaining element of a nation”. This is 
a progressive viewpoint which has profound implications for the sustainable development of a 
nation. In the renewal and international integration process, this view has increasingly 
tremendous reasoning and practical value. Based on the analysis of the importance of intellectual 
and talented people for the country, this article deeply assesses the status of training, fostering 
and using talented people in Vietnam in the last time, thereby drawing some experiences to 
creatively apply the view “Talented people as life-sustaining element of a nation” by Dr. Than 
Nhan Trung to training, fostering and using intellectual and talented people in Vietnam today. 
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