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Tóm tắt:
Sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI (1986)
đến nay đã tròn 1/4 thế kỷ. Đổi mới đang tạo nên vóc dáng đáng tự hào của Việt Nam với kinh tế ngày
càng tăng trưởng, xã hội ngày càng tốt đẹp, đời sống tinh thần ngày càng phong phú. Xây đắp nên diện
mạo mới này là công sức của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ trí thức nói chung, trí thức khoa
học xã hội nhân văn nói riêng là lực lượng có vai trò quan trọng.
Trong những năm qua, nhờ được giải phóng mọi tiềm năng phát triển, trí thức khoa học xã hội
nhân văn đã thể hiện vai trò nổi bật của mình trong công cuộc đổi mới để phát triển đất nước, biểu
hiện tập trung trên các lĩnh vực sau:
1. Trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
về khoa học xã hội nhân văn.
2. Trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu các đề tài, các
chương trình ở cấp vĩ mô, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước để
hoạch định đường lối và chính sách phát triển.
3. Trí thức khoa học xã hội nhân văn với tư cách là các nhà khoa học, các chuyên gia đầu
ngành có tiếng nói phản biện, tư vấn, dự báo về đường lối, chính sách, kể cả luật pháp của Đảng và
Nhà nước, góp phần làm chính xác hóa những quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát
triển con người của chủ thể cầm quyền.
4. Trí thức khoa học xã hội nhân văn là cầu nối trong quan hệ đối ngoại, góp phần đa dạng hóa
quan hệ ngoại giao với các nước, các dân tộc trên thế giới.
Tóm lại, trí thức khoa học xã hội nhân văn đã tự khẳng định được vai trò, trách nhiệm của
mình trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam trong những thế kỷ sắp tới của
thế kỷ XXI có thể đạt tới một trình độ phát triển cao, từng bước ngang tầm với khu vực và thế giới.
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Sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI (1986)
đến nay đã tròn 1/4 thế kỷ. Đó không chỉ là một ý chí chính trị, một khẩu hiệu hành động mà còn là
một mạch ngầm đang lan tỏa, ăn sâu bén rễ trong mọi tế bào của đời sống xã hội, trong trái tim, khối óc
của mỗi con người. Đổi mới đang tạo nên vóc dáng đáng tự hào của Việt Nam với kinh tế ngày càng
tăng trưởng, xã hội ngày càng tốt đẹp, đời sống tinh thần ngày càng phong phú. Xây đắp nên diện mạo
mới này là công sức của toàn Đảng, toàn dân, trong đó đội ngũ trí thức nói chung, trí thức khoa học xã
hội nhân văn nói riêng là lực lượng có vai trò quan trọng.
Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta, trí thức là những người lao động trí
óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo,
truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội.
Thực tiễn đổi mới đã khách quan hóa vai trò và tầm quan trọng của trí thức đối với sự phát triển
của đất nước và dân tộc. Nhận thức thấu đáo vấn đề này, Đảng ta khẳng định: “Trong mọi thời đại, tri
thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri
thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại,
đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mọi quốc gia trong
chiến lược phát triển” 2 .
Trí thức khoa học xã hội nhân văn nằm trong cơ cấu chung của trí thức Việt Nam và là bộ phận
hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn. Họ có tri thức sâu rộng về xã hội và về con người.
Bằng lao động sáng tạo của mình, họ tham gia vào đời sống chính trị - xã hội và trở thành một nguồn
lực trí tuệ quan trọng giúp cho xã hội không ngừng tiến bộ.
Trong những năm qua, nhờ được giải phóng mọi tiềm năng phát triển, đại bộ phận trí thức khoa
học xã hội nhân văn đã bước qua cái ngưỡng của sự trì trệ, thiếu hụt và bế tắc; chủ động thích ứng với
kinh tế thị trường, nhanh chóng tiếp cận văn minh công nghệ và tỏ rõ khả năng đi xa, tiến nhanh trong
lĩnh vực quản lý, điều hành đất nước và sáng tạo các giá trị tinh thần cho xã hội. Kết tinh trong mình cả
truyền thống và hiện đại, trí thức khoa học xã hội nhân văn đã thể hiện vai trò nổi bật của mình trong
công cuộc đổi mới để phát triển đất nước, biểu hiện tập trung trên các lĩnh vực sau:
1. Trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
về khoa học xã hội nhân văn.
Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trí thức khoa học xã hội nhân văn là lực lượng có trách
nhiệm lớn đối với việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo ra mặt bằng trí tuệ cho dân tộc ngang
tầm với yêu cầu của thời kỳ mới. Hiện nay, khi mà xã hội thông tin và kinh tế tri thức đang diễn ra như
một xu thế lớn và sẽ trở thành phổ biến, chất lượng cao của nguồn nhân lực chính là một trong ba điểm
nghẽn của phát triển ở Việt Nam, và do đó, cũng là những điểm cần phải đột phá để mở đường cho phát
triển. Với những thành tựu đã đạt được trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học

2 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X (6-2008) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
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xã hội nhân văn cả ở bậc đại học và sau đại học với tư cách là đào tạo chuyên gia, ở trình độ chuyên
nghiệp và chuyên môn hóa, trí thức khoa học xã hội nhân văn đã và đang góp phần vào đột phá này
trên lĩnh vực của mình.
Tại các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu, các trí thức khoa học xã hội nhân văn đã
có công lao to lớn trong việc đào tạo nên một lớp trí thức mới vừa “hồng” vừa “chuyên”, có phẩm
chất đạo đức tốt và trình độ học vấn, chuyên môn cao, phần nào đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ
công nghiệp hóa. Ở những trung tâm lớn như Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí
Minh)…, các hoạt động nghiên cứu và đào tạo được thực hiện với quy mô lớn và chất lượng ngày càng
nâng cao hơn trước. Từ đó, nhiều thế hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ khoa học xã hội nhân văn đã trưởng
thành, là hạt nhân quan trọng bổ sung cho đội ngũ trí thức Việt Nam. Riêng ở Viện Khoa học Xã hội
Việt Nam, theo số liệu thống kê, từ năm 1978 đến 2003, Viện đã đào tạo được 466 tiến sĩ, 572 thạc sĩ,
hiện đang đào tạo 612 nghiên cứu sinh và 311 học viên cao học 3 . Ở các cơ sở khác, mỗi năm cũng có
hàng ngàn lượt người tốt nghiệp ra trường. Lực lượng này đã đóng góp thiết thực vào việc giáo dục tư
tưởng chính trị, đạo đức cho các tầng lớp nhân dân cũng như nâng cao trình độ cán bộ của hệ thống
chính trị. Nhiều người trong số họ là những nhà khoa học, nhà chính trị, những chuyên gia hàng đầu,
những học giả đã thành danh cả trong nước và quốc tế, có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển
đất nước, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao.
Có thể khẳng định rằng việc tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã
hội nhân văn của trí thức khoa học xã hội Việt Nam trong một chừng mực nào đó đã có những cống
hiến không nhỏ vào việc thực hiện thành công hệ mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra. Đó là: “Xây dựng con
người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong
sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giữ gìn
và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phát huy
tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá
nhân, làm chủ tri thức và khoa học công nghệ hiện đại” 4 .
2. Trí thức khoa học xã hội nhân văn tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu các đề tài, các
chương trình ở cấp vĩ mô, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước để
hoạch định đường lối và chính sách phát triển.
Trong thế giới hiện đại, Việt Nam phải đủ năng lực và bản lĩnh để giải quyết bài toán phát triển
của mình. Đây là một đòi hỏi rất cao và hệ trọng, liên quan trực tiếp và sâu xa tới sự thành bại của cách
mạng, sự mất còn của chế độ. Thực tế ấy đã khách quan hóa vai trò của trí thức khoa học xã hội nhân

3 Ngô Thị Phượng: Đội ngũ trí thức khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2007, tr. 127.
4 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, , Nxb Chính trị Quốc gia, H.1997, tr.28-29.
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văn ở nước ta, đặc biệt là của các nhà lý luận, bởi vì công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa
xã hội không thể thiếu một lý luận khoa học, đúng đắn dẫn đường.
Với tính tích cực chính trị - xã hội của mình, trí thức khoa học xã hội nhân văn đang tham gia
ngày càng đông đảo vào việc nghiên cứu các đề tài, các chương trình ở cấp Nhà nước, tức là cấp vĩ mô,
cấp chiến lược. Những kết quả nghiên cứu của họ với tư cách cá nhân (chuyên gia, học giả) và tập thể
(viện, học viện, nhà trường...) đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học xác thực cho việc hoạch
định đường lối và chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Tiêu biểu là các chương trình khoa học
xã hội cấp Nhà nước KX.01 - KX.10 giai đoạn 1991 - 1995, chương trình KHXH.01 - KHXH.08 giai
đoạn 1996 - 2000, chương trình KX.01 - KX.08 giai đoạn 2001 - 2005… Tất cả các chương trình này
đều có sản phẩm trung gian, có báo cáo tổng quan nghiên cứu, có các kết luận và kiến nghị khoa học
phục vụ yêu cầu nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới đất nước, phục vụ kịp thời cho các
hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị Bộ Chính trị, đặc biệt là phục vụ yêu cầu chuẩn
bị các văn kiện Đại hội Đảng và các kỳ họp của Quốc hội. Nhiều kiến nghị đã được tiếp nhận và
chuyển thành nội dung trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các quyết định của Chính phủ, các
biện pháp, chính sách của Bộ, ngành và địa phương trong cả nước.
Cũng từ đây, nhiều công trình khoa học có giá trị ra đời, nhiều đầu sách, bài báo được xuất bản,
đăng tải trên các tạp chí khoa học có uy tín. Các kết luận và kiến nghị khoa học đã góp phần bổ sung, lý
giải và hoàn thiện nhiều quan điểm của Đảng về mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước
ta, làm sáng tỏ các vấn đề cốt lõi như: đổi mới tư duy lý luận, đổi mới hệ thống chính trị, phát triển
kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới…
Những thành tựu của hơn 20 năm đổi mới vừa qua là sự ghi nhận vai trò quan trọng của trí thức
khoa học xã hội nhân văn nước ta, làm cho họ trở thành một lực lượng không thể thiếu vắng trong quá
trình nâng cao tiềm lực trí tuệ, lý luận và tư tưởng của Đảng. Trên địa hạt của mình, “khoa học xã hội
nhân văn đã có đóng góp quan trọng nghiên cứu các luận cứ khoa học phục vụ yêu cầu hoạch định
đường lối, chủ trương, định hướng chiến lươc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà
nước” 5 .
3. Trí thức khoa học xã hội nhân văn với tư cách là các nhà khoa học, các chuyên gia đầu
ngành có tiếng nói phản biện, tư vấn, dự báo về đường lối, chính sách, kể cả luật pháp của Đảng và
Nhà nước, góp phần làm chính xác hóa những quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát
triển con người của chủ thể cầm quyền.
Khoa học xã hội nhân văn có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời với chính trị. Bởi vậy
mà trách nhiệm xã hội của người trí thức khoa học xã hội nhân văn cũng ngày càng to lớn và vẻ vang
hơn.

5 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2004, tr.88.
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Trí thức khoa học xã hội nhân văn với tư cách là các nhà khoa học, các chuyên gia - nhất là bộ
phận chuyên gia đầu đàn là những tinh hoa trong giới trí thức - có tiếng nói phản biện, tư vấn về đường
lối, chính sách, kể cả luật pháp của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, góp phần làm chính xác hóa cho
những quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người của Việt Nam mà chủ
thể cầm quyền đưa ra. Thậm chí, nếu những phản biện, tư vấn đó có sức thuyết phục cao lại được giới
cầm quyền chấp nhận thì nó có khả năng điều chỉnh về chính sách, dự án, kế hoạch phát triển ... làm
cho giảm thiểu tới mức tối đa những khiếm khuyết, hạn chế, thậm chí cả những sai lầm và tránh được
những tổn hại, lãng phí về nguồn lực, hướng vào việc phục vụ lợi ích cho cộng đồng xã hội.
Trên thực tế, nhờ có tiếng nói tích cực này mà một số đề án kinh tế lớn như đề án Quy hoạch
tổng thể kinh tế - xã hội các vùng thời kỳ 1996-2010, dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Yaly,
dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh …đã được xem xét toàn diện trên cả khía cạnh kinh tế kỹ - thuật
và xã hội - nhân văn, đảm bảo phát triển bền vững, lâu dài, đáp ứng thiết thực những đòi hỏi của cuộc
sống.
Ngoài ra, do hoạt động nghề nghiệp, do sở trường, trình độ chuyên môn…, trí thức khoa học xã
hội nhân văn còn có thể đưa ra những dự báo về phát triển, giúp cho lãnh đạo và quản lý của Đảng và
Nhà nước nâng cao được tầm nhìn và hành động trong những quyết sách liên quan đến phát triển cả về
đối nội và đối ngoại.
Sát cánh cùng những chính khách, những nhà hoạt động xã hội, suốt những năm qua, trí thức
khoa học xã hội nhân văn đã làm tốt vai trò là lực lượng tham mưu tin cậy, đảm bảo cho Đảng thực sự
là người lãnh đạo với trí tuệ cao và sáng suốt của dân tộc.
4. Trí thức khoa học xã hội nhân văn là cầu nối trong quan hệ đối ngoại, góp phần đa dạng
hóa quan hệ ngoại giao với các nước, các dân tộc trên thế giới.
Trí thức khoa học xã hội nhân văn Việt Nam trong tiến trình đổi mới ngày càng tăng lên về số
lượng, đa dạng về cơ cấu và trưởng thành về trình độ chuyên môn (ngoại ngữ, công nghệ thông tin,
năng lực nghiên cứu …), có khả năng nắm bắt những tri thức mới của thế giới. Trong đó xuất hiện
nhiều trí thức trẻ là bộ phận rất có triển vọng với tương lai.
Trí thức khoa học xã hội nhân văn công tác tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu
trong nước là lực lượng xúc tiến và thực hiện hàng loạt các hoạt động hợp tác song phương và đa
phương về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các
tổ chức lớn trên thế giới. Các hình thức hợp tác chủ yếu là: hội thảo khoa học, trao đổi trong đào tạo
đại học và sau đại học, khảo sát, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm…
Bên cạnh đó, trí thức văn nghệ sĩ có tài năng, được nhân dân quý trọng và có uy tín quốc tế đã
bằng hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi và phong phú của mình trên nhiều mặt như biểu diễn, báo
chí, xuất bản...làm cho sự giao lưu văn hóa với nước ngoài được mở rộng, tạo sự hiểu biết và ấn tượng
tốt đẹp về Việt Nam trên trường quốc tế.
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Thông qua các kênh này, trí thức khoa học xã hội nhân văn đã và đang góp phần quảng bá
những thông tin về Việt Nam ra thế giới, đồng thời, thu nhận thông tin từ thế giới vào để Việt Nam
hiểu thế giới, thế giới hiểu Việt Nam. Nói rộng ra, đây chính là hoạt động về giao lưu, tiếp xúc, đối
thoại văn hóa để có thể phát triển nhanh và bền vững thông qua quy luật tiếp biến văn hóa để phát triển.
Đây cũng là một hình thức của hoạt động ngoại giao nhân dân bên cạnh hoạt động ngoại giao chính
thức của Đảng và Nhà nước.
Như vậy, trí thức khoa học xã hội nhân văn đã tự khẳng định được vai trò, trách nhiệm của
mình trong sự nghiệp đổi mới để phát triển, chấn hưng đất nước, làm cho dân tộc Việt Nam trong
những thế kỷ sắp tới của thế kỷ XXI có thể đạt tới một trình độ phát triển cao, từng bước ngang tầm với
khu vực và thế giới. Và chỉ xét riêng về phương diện học thuật, về lý luận thì việc phát huy vai trò của
trí thức khoa học xã hội nhân văn sẽ góp phần quan trọng, có ý nghĩa quyết định vào việc khắc phục
tình trạng lạc hậu của tư duy lý luận và sự chậm trễ của khoa học xã hội nhân văn so với đà phát triển
mau lẹ của thực tiễn.
Tuy nhiên, muốn cho trí thức khoa học xã hội nhân văn Việt Nam phát huy được vai trò của
mình như đã nói ở trên thì cần có những giải pháp đồng bộ, đặc biệt là những giải pháp tạo động lực
cho sự phát triển của bộ phận này như: chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần; mở rộng dân chủ, đảm
bảo yêu cầu về tự do sáng tạo; tạo lập môi trường học thuật, môi trường tâm lý, đạo đức xã hội lành
mạnh để có thể quy tụ được các tài năng, nhất là khuyến khích trí thức trẻ nhập cuộc với đổi mới để
phát triển. Ngoài ra, cần mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hợp tác quốc tế để
tạo điều kiện cho trí thức trẻ có điều kiện mở rộng tầm nhìn ra nước ngoài trong các chuyến đi trao đổi
học thuật và mở cửa đón học giả nước ngoài đến Việt Nam để thâu nhận thêm thông tin bên ngoài, tạo
ra chất kích thích cho sự phát triển của khoa học xã hội Việt Nam.
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