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LỜI MỞ ĐẦU 

Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất n ớc h ớng tới hoàn thành mục 

tiêu CNH-HĐH vào năm 2030 và trở thành n ớc có thu nhập 

trung bình cao vào năm 2035, do vậy, việc phát triển đ  c 

đội ngũ nhân lực trình độ cao để phát triển KH&CN là rất 

bức thiết.  

Do hoàn cảnh lịch sử của đất n ớc, hiện nay có khoảng 4,5 

triệu ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài, trong số này có nhiều nhà 

khoa học, kỹ thuật đạt thành tích cao trong khoa học. Đây là 

ngu n chất xám rất đáng qu  và trân trọng. Cùng với đó, với 

chính sách mở cửa và hội nhập của Đảng và Nhà n ớc, hiện 

nay ngày càng có nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên Việt 

Nam đang làm việc hoặc học tập tại các n ớc tiên tiến.   

Nhận thức đ  c tầm quan trọng của việc thu hút ng ời Việt 

Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao để phát triển KH&CN đáp 

ứng yêu cầu phát triển đất n ớc, từ Đổi mới năm 1986 đến 

nay, cùng với quá trình đổi mới toàn diện, “mở cửa” và hội 

nhập quốc tế, công tác phát huy vai trò của ng ời Việt Nam ở 

n ớc ngoài có trình độ cao để phát triển KH&CN đ  c Đảng 

và Nhà n ớc ta quan tâm và thúc đẩy.  
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Với những chuyển biến tích cực về quan điểm và sự thông 

thoáng hơn về chính sách, Việt Nam đã đạt đ  c một số kết 

quả b ớc đầu và tạo đ  c những tiền đề cần thiết cho việc thu 

hút ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao để phát triển 

KH&CN. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngu n lực chất xám qu  

giá này ch a đ  c phát huy hiệu quả, ch a t ơng xứng với 

tiềm năng, còn nhiều hạn chế cả về số l  ng, chất l  ng, và 

sự đóng góp của chất xám ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài đối 

với phát triển KH&CN n ớc nhà.  

Trong khi đó, khi tiến hành thu hút Hàn kiều trình độ cao 

để phát triển KH&CN đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH 

đất n ớc vào nửa sau thập kỷ 60 của thế kỷ XX, Hàn Quốc 

cũng nh  Việt Nam và các n ớc đang phát triển khác là đất 

n ớc nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu, bị chảy máu chất 

xám nặng nề, KH&CN lạc hậu và trì trệ, trình độ kinh tế, xã 

hội và mức sống kém xa các n ớc phát triển.  

Mặc dù gặp điều kiện không thuận l i trong thu hút Hàn 

kiều trình độ cao để phát triển KH&CN song với những chính 

sách và cách thức thu hút h p l , phù h p với điều kiện thực 

tế trong từng giai đoạn phát triển cụ thể của quá trình CNH, 

Hàn Quốc đã thu hút hiệu quả ngu n Hàn kiều trình độ cao 

phục vụ phát triển KH&CN và nhanh chóng trở thành n ớc có 

nền KH&CN phát triển, và chuyển đổi từ một xã hội nông 

nghiệp rất nghèo đến một nền kinh tế công nghệ cao, đô thị 

hóa với một lực l  ng lao động có tay nghề cao. Ngày nay, 

Hàn Quốc đã sánh vai cùng các n ớc tiên tiến, sản phẩm công 
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nghệ cao của Hàn Quốc có mặt toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp 

với các c ờng quốc công nghệ ở châu Âu, Mỹ. Số l  ng bằng 

phát minh, sáng chế, công bố quốc tế thuộc nhóm các n ớc 

phát triển. Một số tổ chức nghiên cứu, đại học của Hàn Quốc 

đã lọt vào tốp đầu ở các bảng xếp hạng danh giá.  

Thành công của Hàn Quốc trong thu hút Hàn kiều trình độ 

cao để phát triển KH&CN có giá trị và   nghĩa lớn đối với các 

n ớc đang phát triển nh  Việt Nam, đặc biệt là giữa Việt Nam 

và Hàn Quốc chia sẻ một số nét t ơng đ ng về văn hóa, lịch 

sử nh  cùng phông văn hóa Nho giáo, cũng trải qua chiến 

tranh, đất n ớc từng bị chia tách hai miền và từng có thời bị 

ngoại bang đô hộ... Cả hai dân tộc có tinh thần hiếu học, cha 

m  coi trọng việc giáo dục của con cái và cùng có ngu n chất 

xám kiều dân d i dào tập trung ở các n ớc có nền KH&CN 

tiên tiến bậc nhất thế giới… 

Trên tinh thần đó, cuốn sách này làm rõ vấn đề l  luận và 

phân tích kinh nghiệm giải quyết vấn đề thu hút Hàn kiều 

trình độ cao để phát triển KH&CN của Hàn Quốc, rút ra một 

số bài học kinh nghiệm và hàm   cho Việt Nam nhằm thúc 

đẩy việc thu hút ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao 

để phát triển KH&CN đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh 

CNH, HĐH ở n ớc ta hiện nay và h ớng tới hoàn thành mục 

tiêu CNH-HĐH vào năm 2030. 
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Chương 1 

LÝ LUẬN VỀ THU HÚT KIỀU DÂN  

TRÌN  ĐỘ C O ĐỂ P ÁT TRIỂN K O   ỌC  

VÀ CÔNG NG Ệ 

1.1. Các khái niệm cơ bản    

1.1.1. Kiều dân (Diaspora)  

Kiều dân (Diaspora), theo nghĩa gốc, là thuật ngữ có gốc 

từ tiếng Hy Lạp với năm đặc tr ng cơ bản: 1) hiện t  ng phân 

tán dân c  từ một ngu n gốc, 2) k  ức tập thể về quê nhà đ  c 

xem nh  là biểu t  ng của bản sắc chung, 3) một cảm nhận về 

cái tôi cách biệt và lạc lõng trên đất n ớc tạm dung, 4) một 

huyền thoại về xứ sở gốc đ  c coi là quê h ơng sẽ trở về, và 

5) một nghĩa vụ chung đối với quê nhà về tinh thần cũng nh  

vật chất1. 

Nghĩa gốc là nh  vậy, tuy nhiên, ngày nay khái niệm kiều 

dân đ  c sử dụng với nội dung và nghĩa rất khác nhau tùy  

theo mỗi n ớc, thậm chí ở mỗi n ớc, nội dung và nghĩa của 

khái niệm này biến đổi theo bối cảnh lịch sử, tùy theo từng 

_____________________________ 

1. Choi Inbom (2005), “Korean Diaspora in the Making: Its Current 

Status and Impact on the Korean Economy”, p. 9-27. 
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thời kỳ xác định, thuật ngữ này bao g m và không bao g m 

các đối t  ng khác nhau.  

Ở tr ờng h p Hàn Quốc, các thuật ngữ kiều dân Hàn Quốc 

(Korean diaspora) hay Hàn kiều (Oversea Korean) hay Hangul 

trong tiếng Hàn th ờng đ  c sử dụng thay thế cho nhau. Các 

thuật ngữ này tùy từng thời kỳ xác định mà có nội dung rộng 

h p khác nhau, bao g m và không bao g m các đối t  ng 

khác nhau. Chẳng hạn, Đạo luật về Hàn kiều đ  c ban hành 

năm 1999, ban đầu không bao hàm hơn một nửa số Hàn kiều 

ở n ớc ngoài, chủ yếu là Hàn kiều ở Trung Quốc và Liên bang 

Nga do liên quan tới một tiêu chí là phải có bằng chứng từng 

có quốc tịch Hàn Quốc, tiêu chí này bị bãi bỏ năm 2004 khi 

Đạo luật này đ  c sửa đổi bổ sung, theo đó, bao g m cả Hàn 

kiều ở Trung Quốc và Liên bang Nga.  

Hiện nay, thuật ngữ Hàn kiều/Oversea Korean th ờng đ  c 

sử dụng trong văn bản pháp luật của Hàn Quốc. Theo Điều 2, 

Luật về Hàn kiều đ  c sửa đổi năm 2004, thì Hàn kiều là 

ng ời thuộc bất kỳ một trong những đối t  ng sau: 

Công dân Hàn Quốc đã có quyền định c  lâu dài ở n ớc 

ngoài hoặc ng ời Hàn Quốc đang c  trú và có   định định c  

lâu dài ở n ớc ngoài (sau đây đ  c gọi là “ng ời Hàn Quốc 

định c  ở n ớc ngoài”); và ng ời đ  c quy định trong Sắc 

lệnh của Tổng thống trong số những ng ời đã có quốc tịch 

Hàn Quốc (kể cả những ng ời đã di c  ra n ớc ngoài tr ớc 

khi Chính phủ Hàn Quốc đ  c thành lập) hoặc là con cháu 
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của họ đã có quốc tịch n ớc ngoài (sau đây đ  c gọi là “ng ời 

Hàn Quốc có quốc tịch n ớc ngoài”)1. 

Trong tr ờng h p Việt Nam, thuật ngữ kiều dân Việt 

Nam/Vietnamese diaspora đ  c sử dụng nhiều trong tài liệu 

tiếng Anh. Chẳng hạn, trong một số báo cáo tiêu biểu của một 

số tổ chức quốc tế và tổ chức n ớc ngoài nh  báo cáo “The 

Vietnamese diaspora in the United States - Kiều dân Việt Nam 

ở Mỹ”, báo cáo năm 2015 của Viện Chính sách di c  (MPI). 

Trung tâm Nghiên cứu William Joiner Center thuộc Viện Đại 

học Massachusetts cũng sử dụng thuật ngữ kiều dân Việt  

Nam/Vietnamese Diaspora trong báo cáo “Reconstructing 

Identity and Place in the Vietnamese Diaspora”. Thuật ngữ 

kiều dân Việt Nam ở  Mỹ cũng đ  c sử dụng trong báo cáo 

của Rkasnuam Hataipreuk và cộng sự (2014) “Vietnamese 

Immigrants in the Uniteds States - Ng ời Việt nhập c  ở Mỹ”2.  

Ở tài liệu tiếng Việt, cũng có một số tài liệu sử dụng thuật 

ngữ kiều dân Việt Nam với nghĩa là ch  những ng ời đã định 

c  ổn định, lâu dài, nhập quốc tịch n ớc ngoài, nh ng vẫn giữ 

_____________________________ 

1. National Assembly of the Republic of Korea (2004), “Act on the 

immigration and legal status of overseas koreans, Article 2”,  

Act No.7173, March 5, 2004, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/law 

View.do?lang=ENG&hseq=32826 

2. Rkasnuam Hataipreuk and  atalova Jeanne (2014), “Vietnamese 

Immigrants in the United States”, Website of Migration Policy 

Institute,  https://www.migrationpolicy.org/article/vietnamese-immi 

grants-united-states 
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hoặc không còn giữ quốc tịch Việt Nam… Tuy nhiên, thuật 

ngữ kiều dân Việt Nam ít đ  c sử dụng, tùy theo từng thời kỳ 

xác định mà một số thuật ngữ có nghĩa t ơng tự th ờng đ  c 

sử dụng nh  Việt kiều, kiều bào, ng ời gốc Việt, ng ời Việt ở 

hải ngoại, ng ời Việt Nam định c  ở n ớc ngoài… 

Hiện nay, thuật ngữ ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài đ  c sử 

dụng phổ biến trong các văn bản pháp luật của Nhà n ớc. 

Chẳng hạn, cơ quan quản l  về lĩnh vực này có tên gọi là Ủy 

ban Nhà n ớc về ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài, Nghị quyết 

số 36-NQ/TW về công tác đối với ng ời Việt Nam ở n ớc 

ngoài… Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998, Điều 2, Khoản 3 

quy định: “Ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài là công dân Việt 

Nam và ng ời gốc Việt Nam th ờng trú hoặc tạm trú ở n ớc 

ngoài”1. Tuy nhiên, quy định này quá rộng, bao hàm tất cả đối 

t  ng ng ời Việt Nam không phụ thuộc vào yếu tố quốc tịch 

hay c  trú, g m cả ng ời Việt Nam gốc n ớc ngoài, gốc Việt 

Nam, ng ời Việt Nam ra n ớc ngoài theo diện xuất khẩu lao 

động, đi làm chuyên gia, cố vấn cho n ớc ngoài, ng ời ra n ớc 

ngoài học tập, đào tạo, trao đổi đào tạo, cả những cán bộ, công 

nhân, viên chức thuộc các cấp, các ngành, các tổ chức thuộc 

chính phủ và phi chính phủ, ra n ớc ngoài công tác với bất cứ 

thời hạn nào, ng ời Việt Nam ra n ớc ngoài thăm quan, du 

lịch, thăm viếng thân nhân, đoàn tụ gia đình, giải quyết các 

công việc cá nhân. 
_____________________________ 

1. Quốc hội n ớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (1998), “Luật Quốc tịch 

Việt Nam”, số 07/1998/QH10, ban hành ngày 20/5/1998. 
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Đề tài cấp Nhà n ớc KX-04-10 xác định ng ời Việt Nam 

ở n ớc ngoài g m các đối t  ng sau:  

- Những ng ời Việt Nam sang c  trú tại các n ớc ở những 

thời gian khác nhau, bởi những l  do khác nhau, sinh sống lâu 

dài tại đó, có thể không nhập quốc tịch hoặc đã nhập quốc tịch 

ở n ớc sở tại nh ng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam; 

- Những ng ời gốc Việt Nam, đã nhập quốc tịch ở n ớc sở 

tại, không còn giữ quốc tịch Việt Nam, có thể kết hôn hoặc 

không kết hôn với ng ời n ớc khác, nh ng vẫn giữ mối quan 

hệ với ng ời thân ở trong n ớc; 

- Những ng ời Việt Nam đi học, công tác, lao động tại các 

n ớc r i ở lại sinh sống làm ăn tại n ớc ngoài; 

- Những ng ời Việt Nam đi học, công tác, lao động với 

thời gian t ơng đối dài hạn tại các n ớc1. 

Ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài bao g m các đối t  ng nh  

đ  c xác định ở Đề tài KX-04-10 là t ơng đối rõ và phù h p.  

Nh  vậy, thuật ngữ kiều dân không có sự thống nhất trong 

cách sử dụng, trong tr ờng h p Hàn Quốc thuật ngữ kiều dân 

và Hàn kiều đ  c sử dụng thay thế cho nhau. Tùy từng thời 

kỳ, thuật ngữ này bao g m các nội dung và đối t  ng khác 
_____________________________ 

1. Trần Trọng Đăng Đàn (Chủ nhiệm) (1995), “Luận cứ khoa học  

cho việc đổi mới chính sách với ng ời Việt Nam định c  ở n ớc 

ngoài”, Đề tài cấp Nhà n ớc, Viện Khoa học xã hội tại Thành phố 

H  Chí Minh. 
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nhau. Trong tr ờng h p Việt Nam, có nhiều thuật ngữ khác 

nhau đ  c sử dụng với nghĩa t ơng đ ơng thuật ngữ kiều dân. 

Hiện nay, thuật ngữ ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài th ờng đ  c 

sử dụng phổ biến trong các văn bản pháp luật của Nhà n ớc, tuy 

nhiên, khái niệm này th ờng có nghĩa quá rộng.  

Trong khuôn khổ cuốn sách này, thuật ngữ Hàn kiều và 

thuật ngữ kiều dân đ  c sử dụng thay thế cho nhau trong 

tr ờng h p của Hàn Quốc với nghĩa đ  c quy định tại Điều 2, 

Luật về Hàn kiều đ  c sửa đổi năm 2004 nh  đã đ  c trình 

bày ở trên. Thuật ngữ ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài đ  c sử 

dụng thay thế cho thuật ngữ kiều dân trong tr ờng h p Việt 

Nam với nghĩa nh  đ  c xác định trong Đề tài cấp Nhà n ớc 

KX-04-10.  

1.1.2. Khoa học và công nghệ  

Khoa học đ  c hiểu là hệ thống tri thức của con ng ời 

về tự nhiên, xã hội và t  duy với bản chất và quy luật vận 

động của chúng đ  c thể hiện bằng những khái niệm, phán 

đoán, học thuyết định h ớng hoạt động của con ng ời. Còn 

công nghệ là sự ứng dụng, vật chất hóa các tri thức khoa 

học vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đó là tập h p các 

giải pháp, ph ơng pháp, quy trình, kỹ năng, ph ơng tiện kỹ 

thuật,… đ  c sử dụng tạo ra sản phẩm vật chất và dịch vụ 

cụ thể. 

Theo phân loại của UNESCO thì khoa học g m năm nhóm 

ngành: 1) Khoa học tự nhiên và khoa học chính xác; 2) Khoa 
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học công trình và khoa học công nghệ; 3) Khoa học y học;  

4) Khoa học nông nghiệp; 5) Khoa học xã hội và nhân văn. 

Công nghệ g m bốn thành phần: thành phần kỹ thuật 

(Technoware), thành phần con ng ời (Humanware), thành 

phần thông tin (Inforware) và thành phần tổ chức quản l  

(Orgaware).  ốn thành phần này có tác động qua lại với 

nhau và cùng thực hiện bất kỳ quá trình sản xuất và dịch 

vụ nào.  

Mối quan hệ giữa KH&CN thể hiện ở sự đ ng hành và 

gắn bó giữa l  luận, l  thuyết và thực tiễn, thực hành, giữa 

nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Khoa học là hệ thống tri 

thức về bản chất, quy luật t n tại và phát triển của sự vật, 

hiện t  ng tự nhiên, xã hội và t  duy. Công nghệ là giải 

pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không 

kèm theo công cụ, ph ơng tiện dùng để biến đổi ngu n lực 

thành sản phẩm. 

Theo Luật KH&CN Việt Nam năm 2013, khoa học là hệ 

thống tri thức về bản chất, quy luật t n tại và phát triển của sự 

vật, hiện t  ng tự nhiên, xã hội và t  duy. 

Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có 

kèm theo hoặc không kèm theo công cụ, ph ơng tiện dùng để 

biến đổi ngu n lực thành sản phẩm1. 

_____________________________ 

1. Quốc hội n ớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2013), “Luật Khoa  

học và Công nghệ Việt Nam”, số 29/2013/QH13, ban hành ngày 

18/06/2013, Điều 3. 
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1.1.3. Nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao  

và kiều dân trình độ cao trong hoạt động khoa học và  

công nghệ 

 Nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao 

Trong tài liệu hiện nay về KH&CN, nhân lực KH&CN 

trình độ cao không có sự thống nhất cả về mặt thuật ngữ, định 

nghĩa cũng nh  phân loại. Về thuật ngữ, trong tài liệu tiếng 

Anh, một số thuật ngữ th ờng đ  c sử dụng thay thế cho 

nhau, g m highly skilled human resource hay senior human 

resource in S&T, highly qualified HRST employees hay 

people with high qualification in S&T, hoặc highly educated 

individuals in S&T occupation hay đơn giản là professional. 

Về định nghĩa, theo OECD thì ngu n nhân lực trình độ cao 

trong lĩnh vực KH&CN phải thỏa mãn 1 trong 2 tiêu chí: hoặc 

có trình độ đại học hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực 

KH&CN ở vị trí của ng ời phải tốt nghiệp đại học. Trong khi 

Cẩm nang Canberra thì cho rằng ngu n nhân lực KH&CN 

trình độ cao là đội ngũ đóng vai trò trung tâm đối với sự phát 

triển và quảng bá tri thức và đóng góp quan trọng trong việc 

chuyển giao các tiến bộ về công nghệ, hỗ tr  cho sự phát triển 

về kinh tế, xã hội và chất l  ng môi tr ờng.  

Về phân loại, nhân lực KH&CN th ờng đ  c phân loại 

theo hai cách phổ biến. Một là, phân loại theo trình độ học vấn 

của UNESCO và hai là, phân loại theo nghề nghiệp của Tổ chức 

Lao động quốc tế ILO. Hai tiêu chuẩn phổ biến th ờng đ  c 

sử dụng trong thống kê nhân lực KH&CN. Một là, Tiêu chuẩn 
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ISCED 2011 (International Standard Classification of Education/ 

Chuẩn phân loại quốc tế theo học vấn của UNESCO) với bậc 

cao nhất là Tiến sĩ (bậc 8). Nhân lực KH&CN trình độ cao 

đ  c hiểu là nhân lực đáp ứng tiêu chí cao nhất của Tiêu 

chuẩn ISCED 2011, tức là có trình độ tiến sĩ trở lên1. Hai là, 

Tiêu chuẩn ISCO-08 (International Standard classification of 

occupations/Chuẩn phân loại quốc tế theo nghề nghiệp của Tổ 

chức Lao động quốc tế ILO), nhân lực KH&CN trình độ cao 

đ  c hiểu là những ng ời thuộc nhóm chuyên môn/chuyên 

gia - professional group, tức thuộc nhóm 2 và nhóm 3, bao 

g m những nghề nghiệp yêu cầu trình độ kiến thức và kinh 

nghiệm chuyên môn cao2.  

Ngoài hai cách phân loại theo học vấn và nghề nghiệp nh  

ở trên, theo Đề tài cấp  ộ số 06/2012, nhân lực KH&CN còn 

đ  c phân loại theo vị trí công việc và vai trò, đóng góp của 

các nhà khoa học. Thông th ờng nhóm này là các chuyên gia 

trong một hay nhiều lĩnh vực nào đó, tức là nhóm nhân lực có 

tri thức, uy tín và am hiểu sâu trong một hoặc nhiều lĩnh vực, 

đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo trong hoạt động KH&CN mà 

không đề cập đến ở trình độ cụ thể nào. Cách phân loại này 

nhằm tôn vinh, trọng dụng nhóm nhân lực tài năng, phân biệt 

_____________________________ 

1. UNESCO (2012), “International Standard Classification of Education 

ISCED 2011”, UNESCO Institute for Statistics, Montreal, Canada. 

2. H  Ngọc Luật (2017), “Nhân lực KH&CN: Từ khái niệm của các tổ 

chức quốc tế đến khả năng vận dụng cho Việt Nam”, Tạp chí Thông 

tin và Tư liệu, số 1.  
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với các nhóm nhân lực KH&CN khác, đ ng thời có mục tiêu 

xây dựng chính sách đặc thù áp dụng riêng đối với nhóm nhân 

lực tài năng này.  

Đề tài cấp  ộ số 06/2012 cũng đã ch  ra một số nhóm nhân 

lực đ  c lựa chọn theo vị trí công việc cụ thể nh :  

- Nhà khoa học đầu đàn: Những nhà khoa học tài năng, có 

trình độ nghiên cứu hàng đầu, có khả năng định h ớng cho sự 

phát triển, lãnh đạo một lĩnh vực KH&CN của đất n ớc, có 

khả năng đào tạo các nhân tài KH&CN trẻ.   

- Nhà khoa học đầu ngành: Những nhà khoa học đầu đàn, 

có khả năng dẫn dắt, chủ trì thực hiện các hoạt động nghiên 

cứu KH&CN tiêu biểu ở đẳng cấp quốc tế trong một ngành, 

lĩnh vực. 

- Tổng công trình sư: Những ng ời đ  c đào tạo bài bản, 

có kiến thức uyên thâm, rộng lớn; có khả năng tổ chức và điều 

hành các dự án kinh tế - kỹ thuật quan trọng, phức tạp, mang 

lại giá trị gia tăng cao; có khả năng t  duy độc lập và ít phụ 

thuộc vào quan điểm của số đông và có khả năng giải quyết 

nhanh chóng các vấn đề khoa học kỹ thuật phức tạp, cụ thể, 

đ ng thời có tầm nhìn xa trông rộng và khả năng thấu hiểu, 

sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau1.  

_____________________________ 

1. Tạ Doãn Trịnh (Chủ nhiệm) (2013), “Nghiên cứu cơ sở l  luận và 

thực tiễn để xây dựng chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực 

KH&CN trình độ cao ở Việt Nam đến năm 2020”, Đề tài cấp  ộ số 

06/2012, Viện Chiến l  c và Chính sách khoa học và công nghệ. 



Chương 1. Lý luận về thu hút kiều dân… 

 29 

- Kỹ sư trưởng: Kỹ s  tr ởng đ  c hiểu là ng ời lãnh 

đạo/đứng đầu một nhóm công nghệ/kỹ thuật trong một dự án 

công nghệ cụ thể. Một kỹ s  tr ởng l  t ởng là ng ời có phẩm 

chất tổng h p cao. Đấy không phải là nhà khoa học, không phải 

là nhà toán học cũng không phải là nhà xã hội học hay nhà văn 

nh ng có thể sử dụng các kiến thức của một hay tất cả các ngành 

để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật/cơ khí1.  

Mặc dù nhân lực KH&CN trình độ cao th ờng đ  c gắn với 

trình độ học vấn, thông th ờng từ tiến sĩ trở lên hay gắn với nghề 

nghiệp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, hay vị trí công việc và 

vai trò, đóng góp của các nhà khoa học. Tuy nhiên, trong chính 

sách đãi ngộ nhân lực KH&CN trình độ cao, các n ớc th ờng 

phân chia nhân lực KH&CN trình độ cao thành các cấp khác 

nhau và tập trung vào một số nhóm đối t  ng đặc biệt.  

Ở Việt Nam, Đề tài cấp  ộ số 06/2012 xác định nhân lực 

KH&CN trình độ cao g m bốn đối t  ng cụ thể thuộc diện ưu 

tiên chính sách là nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học đầu 

đàn, tổng công trình s  và kỹ s  tr ởng2. Theo Quyết định  

số 579 của Thủ t ớng Chính phủ phê duyệt Chiến l  c phát 
_____________________________ 

1. Tạ Doãn Trịnh (Chủ nhiệm) (2013), “Nghiên cứu cơ sở l  luận và 

thực tiễn để xây dựng chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực 

KH&CN trình độ cao ở Việt Nam đến năm 2020”, Đề tài cấp  ộ số 

06/2012, Viện Chiến l  c và Chính sách khoa học và công nghệ.  

2. Tạ Doãn Trịnh (Chủ nhiệm) (2013), “Nghiên cứu cơ sở l  luận và 

thực tiễn để xây dựng chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực 

KH&CN trình độ cao ở Việt Nam đến năm 2020”, Đề tài cấp  ộ số 

06/2012, Viện Chiến l  c và Chính sách khoa học và công nghệ.  
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triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 thì nhân lực 

KH&CN trình độ cao đ  c hiểu là chuyên gia đầu ngành có 

trình độ chuyên môn - kỹ thuật t ơng đ ơng các n ớc tiên 

tiến trong khu vực, có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp nhận, 

chuyển giao và đề xuất những giải pháp khoa học, công nghệ, 

giải quyết về cơ bản những vấn đề phát triển của đất n ớc và 

hội nhập với các xu h ớng phát triển khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội và công nghệ trên thế giới1. 

  Điều 15 Nghị định số 40 quy định về tiêu chuẩn đ  c xem 

xét, công nhận là nhà khoa học đầu ngành nếu đáp ứng đ ng 

thời các tiêu chuẩn sau: 

a)  Đứng đầu về chuyên môn của bộ môn khoa học, phòng 

thí nghiệm hoặc t ơng đ ơng trong các đại học quốc gia, 

đại học vùng, tr ờng đại học trọng điểm và các tổ chức khoa 

học và công nghệ thuộc thẩm quyền thành lập đ  c quy định 

tại các Điểm a, b và đ Khoản 1 Điều 12 Luật Khoa học và 

Công nghệ; 

b) Có trình độ tiến sĩ trở lên; 

c) Hàng năm, thực hiện một trong các hoạt động sau: Chủ trì 

hoặc có báo cáo chính thức tại các hội thảo khoa học quốc tế 

chuyên ngành; giảng dạy tại tr ờng đại học hoặc nghiên cứu tại 

tổ chức khoa học và công nghệ có uy tín ở n ớc ngoài; 

_____________________________ 

1. Thủ t ớng Chính phủ n ớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2011), 

“Quyết định số 579/QĐ-TTg phê duyệt Chiến l  c phát triển nhân 

lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020”, ban hành ngày 19/04/2011. 
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d) Trong 3 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp h  sơ xét 

chọn nhà khoa học đầu ngành, là tác giả chính của ít nhất 3 

bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 

quốc tế có uy tín, hoặc chủ biên 1 sách chuyên khảo, hoặc là 

tác giả của 1 sáng chế đ  c cấp văn bằng bảo hộ và đ  c ứng 

dụng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; 

đ) Chủ trì thực hiện thành công ít nhất 2 nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp quốc gia hoặc nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ đặc biệt; 

e) Sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ phục vụ công tác 

chuyên môn và giao tiếp đ  c bằng tiếng Anh; 

g) Đ  c ít nhất 3/4 thành viên  an Chấp hành Hội Khoa 

học chuyên ngành (đ  c thành lập và hoạt động theo quy định 

của pháp luật về hội) thống nhất đề xuất công nhận là nhà 

khoa học đầu ngành1. 

 Kiều dân trình độ cao trong hoạt động khoa học và 

công nghệ  

Liên quan tới thuật ngữ kiều dân trình độ cao trong hoạt động 

KH&CN, trong tài liệu tiếng Anh, một số thuật ngữ th ờng 

đ  c dùng thay thế cho nhau là Scientific and technological 

diaspora (kiều dân KH&CN), intellectual diaspora (kiều dân 

trí thức), scientific diaspora (kiều dân khoa học)… 
_____________________________ 

1. Chính phủ (2014), “Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 

quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và 

công nghệ’’, ban hành ngày 12/5/2014. 
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Theo Andrés Solimano (2008), kiều dân trình độ cao là bộ 

phận tinh hoa của kiều dân, g m ba nhóm chính.  

- Nhóm 1 là nhóm nhân tài sản xuất trực tiếp, bao g m 

doanh nhân KH&CN, kỹ s , kỹ thuật viên, đổi mới công nghệ, 

sáng tạo kinh doanh. Họ tham gia trực tiếp vào các hoạt động 

sản xuất hàng hóa và dịch vụ.  

- Nhóm 2 là nhóm nhân tài học thuật, g m các nhà khoa 

học, nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên. Những cá nhân này 

th ờng làm việc hay nghiên cứu ở đại học, viện nghiên cứu, 

các think tank, gắn với hoạt động tạo ra hay tiếp thu tri thức 

khoa học, học thuật có thể chuyển hóa thành các sản phẩm 

hay đầu vào có giá trị.  

- Nhóm 3 là nhóm nhân tài trong lĩnh vực xã hội và văn 

hóa, g m bác sĩ, y tá. Họ tham gia trực tiếp cung cấp các dịch 

vụ xã hội thiết yếu. Các nhà văn hóa, nghệ thuật nh  nhà văn, 

họa sĩ, nhạc sĩ tham gia các hoạt động nghệ thuật, văn hóa có 

giá trị th ởng thức và phát triển cá nhân. Họ viết sách, làm 

phim, vẽ tranh, và các hàng hóa nghệ thuật khác1. 

Ở Việt Nam, nh  đ  c quy định tại Điều 3, Nghị định  

số 87 quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công 

nghệ là ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài và chuyên gia n ớc 

_____________________________ 

1. Solimano Andrés (Editor) (2008), The International Mobility  

of Talent: Types, Causes and Development Impact , Oxford 

University Press. 
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ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt 

Nam, cần đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: 

a) Có sáng chế hoặc giống cây tr ng đ  c đăng k  quyền 

sở hữu trí tuệ phù h p với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

thực hiện tại Việt Nam; 

b) Có công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ xuất 

sắc phù h p với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện tại 

Việt Nam; 

c) Có bằng tiến sĩ, đã và đang giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ tại cơ sở nghiên cứu có uy tín ở 

n ớc ngoài trong lĩnh vực chuyên môn phù h p với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ tại Việt Nam; 

d) Có bằng tiến sĩ, đã làm việc trên 3 năm ở vị trí nghiên 

cứu khoa học tại ch ơng trình, dự án h p tác quốc tế về khoa 

học và công nghệ hoặc bộ phận nghiên cứu của doanh nghiệp 

có uy tín ở n ớc ngoài1. 

Nh  vậy, nhân lực KH&CN trình độ cao và kiều dân trình 

độ cao trong hoạt động KH&CN có thể đ  c hiểu là những 

ng ời có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), cũng có thể là 

các chuyên gia, giáo s , viện tr ởng các viện nghiên cứu… 

đ ng thời, cũng có thể hiểu là những thành phần tinh tu  nhất 
_____________________________ 

1. Chính phủ (2015), “Nghị định số 87/2014/NĐ-CP quy định về thu 

hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là ng ời Việt Nam ở 

n ớc ngoài và chuyên gia n ớc ngoài tham gia hoạt động khoa học 

và công nghệ tại Việt Nam”, ban hành ngày 22/9/2014. 
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trong số nhân lực có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), hoặc 

trong số những chuyên gia, giáo s , viện tr ởng các viện 

nghiên cứu... Do vậy, tùy theo bối cảnh và mục đích cụ thể mà 

nhân lực KH&CN trình độ cao bao g m và không bao g m 

những đối t  ng xác định. Trong chính sách đãi ngộ nhân lực 

KH&CN trình độ cao, các n ớc bao g m cả Việt Nam th ờng 

phân chia nhân lực KH&CN trình độ cao thành các cấp khác 

nhau và tập trung vào một số nhóm đối t  ng đặc biệt.  

1.1.4. Chính sách thu hút kiều dân trình độ cao để phát 

triển khoa học và công nghệ 

“Chính sách” theo Từ điển tiếng Việt là sách l  c và kế hoạch 

cụ thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đ ờng lối chính 

trị chung và tình hình thực tế mà đề ra. 

Thuật ngữ “thu hút”, tiếng Anh là “attract”, theo Từ điển tiếng 

Việt và tiếng Anh đều có nghĩa là “lôi cuốn, hấp dẫn và tạo sự chú 

 ”. Trong quản trị ngu n nhân lực, thu hút cùng với đào tạo và sử 

dụng là những nội dụng chính của phát triển ngu n nhân lực.  

Từ góc độ của quản trị ngu n nhân lực thì chính sách và 

cách thức thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển KH&CN 

th ờng bao g m các nội dung chính:  

 Mục đích thu hút 

Thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và 

công nghệ là nhằm giải quyết những vấn đề KH&CN đặt ra 

mà nhân lực trình độ cao sẵn có trong n ớc ch a giải quyết 

đ  c; đ ng thời thông qua thu hút kiều dân trình độ cao để 
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tăng c ờng mối quan hệ với giới khoa học thế giới, đẩy mạnh 

hội nhập quốc tế về KH&CN. 

 Đối tượng và tiêu chí thu hút  

Kiều dân trình độ cao đ  c thu hút phải là những ng ời có 

đủ năng lực, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm... thích h p cho 

công việc, có khả năng giải quyết đ  c công việc một cách tốt 

nhất. Tùy từng đối t  ng thu hút cụ thể mà đề ra các tiêu chí 

và chính sách thu hút khác nhau.   

 Chính sách thu hút  

Có nhiều chính sách thu hút kiều dân trình độ cao để phát 

triển KH&CN, tùy theo đối t  ng thu hút cụ thể và mỗi n ớc, 

nổi lên là một số chính sách.  

Một là, chính sách l ơng, th ởng, phúc l i. L ơng là yếu 

tố đầu tiên thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu vật chất của 

ng ời lao động. Có thể nói, đối với đa số ng ời lao động, 

l ơng là một trong những yếu tố cơ bản chi phối quyết định 

lựa chọn công việc. Ở khu vực t , l ơng đã trở thành công cụ 

chủ yếu để các doanh nghiệp cạnh tranh trong tuyển dụng 

nhân sự. Cũng có một số ít doanh nghiệp lớn có th ơng hiệu 

không nhất thiết phải trả mức l ơng cao nhất mới có đ  c 

ng ời giỏi nh ng mức l ơng mà họ chi trả cũng th ờng là hấp 

dẫn hơn so với mặt bằng chung của thị tr ờng lao động1.  
_____________________________ 

1. Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (2010), “Thực 

trạng và giải pháp về chính sách thu hút ngu n nhân lực trình độ cao 

của thành phố Đà Nẵng”, Đề án của Ủy ban nhân dân thành phố  

Đà Nẵng. 
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 ên cạnh l ơng, các chế độ th ởng và phúc l i cũng góp 

phần đáp ứng nhu cầu vật chất của ng ời lao động. Một số 

phúc l i có   nghĩa chi phối nhiều đến quyết định lựa chọn 

công việc và nơi làm việc của ng ời lao động là nhà ở (nhất là 

ở những thành phố lớn), bố trí công việc cho v  (ch ng), cơ 

hội học tập của con cái, chế độ chăm sóc sức khỏe, ngh  

d ỡng, du lịch,... Th ởng hàng năm và th ởng theo thành tích 

cũng có tác động khuyến khích. 

Hai là, bố trí công việc phù h p. Đối với ngu n nhân lực 

trình độ cao, tính chất công việc có   nghĩa rất quan trọng. 

Càng đ  c đào tạo chuyên sâu, ng ời lao động càng muốn 

khai thác tối đa những tri thức mà mình lĩnh hội. Vì thế, việc 

bố trí công việc đúng chuyên môn và khai thác đ  c sở tr ờng 

của họ phải là  u tiên hàng đầu.  ên cạnh đó, sự thú vị, thách 

thức trong công việc cũng có   nghĩa quan trọng đối với trí 

thức. Đây chính là sự thỏa mãn nhu cầu cao nhất của con 

ng ời - nhu cầu đ  c làm những việc mình yêu thích, khát 

vọng. Đôi khi những giá trị vật chất không còn   nghĩa quan 

trọng nếu ng ời trí thức thỏa mãn đ  c những kỳ vọng lớn lao 

của mình nh  đ  c cống hiến và thấy mình hữu ích. 

Ba là, môi tr ờng và điều kiện làm việc. Điều kiện làm 

việc bao g m các yếu tố vật chất nh  máy móc, thiết bị, thông 

tin, tài liệu, phòng làm việc,... Đối với ngu n nhân lực trình độ 

cao thì yêu cầu về điều kiện làm việc càng cấp thiết. Các nhà 

nghiên cứu khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật cần các 

phòng thí nghiệm, th  viện hiện đại; các nhà nghiên cứu khoa 
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học xã hội, nhân văn, kinh tế cần ngu n thông tin, tài liệu đầy 

đủ, kịp thời; bác sĩ cần máy móc, thiết bị tiên tiến,...  

Cùng với đó, con ng ời không ch  có nhu cầu vật chất mà 

còn có nhu cầu giao tiếp, đ  c ghi nhận, tôn trọng và yêu 

th ơng. Vì thế, mối quan hệ đ ng nghiệp - đ ng nghiệp và 

quan hệ cấp trên - cấp d ới cũng là vấn đề mà ng ời lao động 

quan tâm. Thái độ thân thiện, giúp đỡ nhiệt tình của đ ng 

nghiệp sẽ khiến cho ng ời lao động cảm thấy gắn bó hơn 

với nơi làm việc; trong khi sự suy bì, ganh đua dễ khiến 

những ng ời giỏi thấy nản lòng. Những ng ời có trình độ 

cao cũng có nhu cầu đ  c làm việc với những ng ời giỏi, 

nhất là cấp trên trực tiếp của họ phải có năng lực chuyên 

môn và khả năng quản l  tốt. Sự ng ỡng mộ hay kính nể 

đối với lãnh đạo cũng là một trong những yếu tố thu hút và 

giữ chân nhân viên. 

Đối với nhà khoa học, môi tr ờng hoạt động khoa học 

cũng có   nghĩa nhất định, trong một số tr ờng h p, yếu tố 

này lại là yếu tố quyết định. Những chuyên gia nghiên cứu 

khoa học cần có đ ng nghiệp, đội ngũ tr  giúp nghiên cứu phù 

h p, máy móc thiết bị hiện đại cũng nh  môi tr ờng trao đổi 

kết quả, kinh nghiệm nghiên cứu. 

Bốn là, cơ hội đào tạo, thăng tiến. Mỗi ng ời đều có nhu 

cầu phát triển bản thân vì thế các cơ hội đào tạo, huấn luyện 

hữu ích luôn đ  c ng ời lao động đánh giá cao. Ngoài ra, 

trong những nhu cầu ở bậc cao của con ng ời, có nhu cầu 

đ  c tôn trọng, ghi nhận, kính nể. Trong nhiều tr ờng h p, 
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ng ời lao động vẫn chấp nhận mức l ơng thấp nếu môi tr ờng 

làm việc phù h p và có cơ hội đào tạo, thăng tiến. 

Tóm lại, chính sách thu hút kiều dân trình độ cao để phát 

triển KH&CN có thể đ  c hiểu là các sách l  c, kế hoạch và 

cách làm cụ thể h ớng tới đối t  ng thu hút là nhà khoa học, 

kỹ s , doanh nhân công nghệ hay chuyên gia, trí thức, học giả 

nhằm giải quyết những vấn đề KH&CN, giáo dục đáp ứng yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn phát triển 

mà nhân lực KH&CN trình độ cao sẵn có trong n ớc ch a 

giải quyết đ  c; đ ng thời thông qua thu hút kiều dân trình độ 

cao để tăng c ờng mối quan hệ với giới khoa học thế giới, đẩy 

mạnh hội nhập quốc tế, tạo ra kết nối toàn cầu về KH&CN, 

giáo dục và đào tạo.  

1.2. Tầm quan trọng, vai trò của kiều dân trình độ cao 

trong phát triển khoa học và công nghệ  

1.2.1. Tầm quan trọng của kiều dân trình độ cao  

Tầm quan trọng và vai trò của kiều dân trình độ cao đối 

với sự phát triển KH&CN n ớc nhà ngày càng đ  c khẳng 

định, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của nền kinh tế tri thức 

ngày nay.  

Tầm quan trọng của chất xám kiều dân trình độ cao đối với 

các n ớc đang phát triển thể hiện ở việc không những là con 

đ ờng ngắn nhất để tiếp thu KH&CN n ớc ngoài mà còn là 

cách thức để tiếp cận đ  c KH&CN tiên tiến của các n ớc 

phát triển vì các n ớc phát triển th ờng không sẵn sàng chuyển 
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giao công nghệ tiên tiến, bí quyết công nghệ cho các n ớc 

đang phát triển. Ở các n ớc đang phát triển, l i ích của ngu n 

chất xám kiều dân trình độ cao mang lại cao hơn so với các 

n ớc đang phát triển do l i thế phát triển sau (advantages of 

the backwardess), những n ớc đi sau có l i thế là có thể tận 

dụng công nghệ, tri thức kinh doanh, kinh nghiệm quản l  từ 

n ớc đi tr ớc nên có thể rút ngắn quá trình phát triển, quá 

trình công nghiệp hóa.  

Tầm quan trọng của kiều dân trình độ cao đối với sự phát 

triển KH&CN không ch  thể hiện ở ngu n vốn nhân lực khoa 

học mà còn cả ở ngu n vốn xã hội của khoa học. Hai ngu n 

vốn này có mối quan hệ t ơng thuộc mật thiết - thứ này không 

thể t n tại mà không có thứ kia. Theo Jonkers (2008), ngu n 

vốn xã hội khoa học là những mối quan hệ chuyên môn thiết 

yếu, còn ngu n vốn nhân lực khoa học là kho tàng kiến th c, 

kỹ năng khoa học và công nghệ của các nhà nghiên c u. 

Ngu n vốn xã hội khoa học của một nhà nghiên cứu tăng lên 

khi số l  ng các nhà khoa học có mối liên hệ tăng lên, cũng 

nh  khi chất l  ng hay sự năng động của các mối quan hệ ấy 

tăng lên1.   

Thực tế ở hoạt động KH&CN cho thấy rằng các nhà nghiên 

cứu “ngôi sao”, những ng ời đã tích lũy vốn nhân lực khoa 

học của mình thông qua đào tạo và trau d i khả năng chuyên 
_____________________________ 

1. Jonkers Koen (2008), “Comparative Study of Return Migration 

Policies Targeting the Highly Skilled in Four Major Sending 

Countries”, Analytical Report, European University Institute, Italy.  
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môn, cùng với vốn xã hội khoa học quốc tế có đ  c thông qua 

mạng l ới tri thức mà họ là thành viên, có vai trò hết sức quan 

trọng trong việc làm đòn bẩy cho khoa học toàn cầu cũng nh  

đẩy mạnh những mối quan hệ với các tr ờng đại học và giới 

doanh nghiệp địa ph ơng nhằm tạo ra sự phát triển. Kapur 

(2001) nhấn mạnh tới vai trò chuyển giao công nghệ và th ơng 

hiệu của cộng đ ng kiều dân đối với n ớc nhà. Chẳng hạn, do 

Ấn kiều nổi tiếng trong hoạt động công nghệ thông tin nên tạo 

cơ hội cho Ấn Độ có l i thế trong việc phát triển ngành công 

nghệ thông tin1.  

 ằng chứng thực tế về vai trò và tầm quan trọng của kiều 

dân trình độ cao đối với sự phát triển KH&CN n ớc nhà hiện 

diện ở khắp nơi. Nhật  ản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, 

Ấn Độ là những ví dụ điển hình về các nền kinh tế đã khai 

thác ngu n lực kiến thức. Các chính phủ ở những nền kinh tế 

này đã thúc đẩy sự trở lại của đội ngũ kiều dân trình độ cao và 

thiết lập mạng l ới trao đổi tri thức với họ. Di c  trở lại có thể 

tạo ra sự đổi mới. Các n ớc công nghiệp hóa ở Đông Á khai 

thác các liên kết đ  c tạo ra bởi các mạng l ới Hoa kiều. Các 

ngành công nghiệp công nghệ cao của Ấn Độ phần lớn đ  c 

tạo ra bởi Ấn kiều h i h ơng và có kết nối sâu sắc với cộng 

đ ng kiều dân. Toàn bộ Israel đ  c tạo ra bởi cộng đ ng kiều 

dân, và ngành công nghệ cao phát triển mạnh của n ớc này 

cũng đ  c h ởng l i từ mối liên hệ sắc tộc bền vững.  

_____________________________ 

1. Kapur Devesh (2001), “Diasporas and Technology Transfer”, Journal 

of Human Development, Vol. 2, No.2. 

http://www.theglobalist.com/how-israel-connects-the
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Tầm quan trọng của kiều dân trình độ cao đối với sự phát 

triển n ớc nhà không thể tự thân phát huy đ  c, đòi hỏi sự 

chủ động, tích cực ở trong n ớc. Kiều dân ch  có thể tạo ra 

phép màu kinh tế của họ khi n ớc chủ nhà chấp nhận họ và 

quê h ơng trân trọng họ. Chính phủ các n ớc cần có một chiến 

l  c kiều dân đ  c xây dựng dựa trên những cảm xúc tự 

nhiên về bản sắc dân tộc và tình cảm để nuôi d ỡng mạng l ới 

xã hội này nh  một ngu n lực phát triển kinh tế.  

1.2.2. Vai trò của kiều dân trình độ cao  

Filipović Jovan và cộng sự (2012) đã nêu cụ thể những vai 

trò quan trọng của kiều dân trình độ cao đối với sự phát triển 

của KH&CN n ớc nhà ở cả bốn cấp độ trong xây dựng năng 

lực KH&CN và đổi mới, nh  t  vấn chính sách cho chính phủ 

hay các nhà hoạch định chính sách trong vấn đề thúc đẩy phát 

triển KH&CN ở n ớc nhà. Trong xây dựng năng lực đổi mới, 

tạo ra và th ơng mại hóa tri thức và công nghệ mới, tiếp thu 

tri thức và công nghệ n ớc ngoài, phổ biến và ứng dụng hiệu 

quả tri thức và công nghệ1. 

Ở năng lực sản xuất và sử dụng tri thức mới từ NC&PT 

gắn với năng lực hiệu quả nghiên cứu cơ bản trình độ cao hay 

khám phá cách thức mới trong giải quyết những vấn đề cụ thể 

của n ớc nhà, tham gia trực tiếp trong nghiên cứu hay làm cầu 

_____________________________ 

1. Filipović Jovan, Srečko Devjak, Goran Putnik (2012), “Knowledge 

based economy: the role of expert diaspora”, Panoeconomicus, 59 (3)  

p. 369-386. 
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nối thiết lập đối tác với các tổ chức NC&PT tiên tiến. Cộng 

đ ng kiều dân trình độ cao có thể là một ngu n quan trọng và 

là ng ời hỗ tr  nghiên cứu và đổi mới, chuyển giao công nghệ 

và phát triển kỹ năng. Theo Kuznetsov (2006), kiều dân trình 

độ cao có thể đóng góp cho sự phát triển KH&CN n ớc nhà 

d ới một số hình thức:   

 Thỏa thuận cấp phép chuyển giao công nghệ và bí quyết 

giữa các doanh nghiệp do kiều dân sở hữu hoặc quản lý; 

 Đầu t  trực tiếp vào các công ty trong n ớc trong lĩnh 

vực phát triển KH&CN; 

 Mạng l ới các nhà khoa học hoặc các chuyên gia; 

 Các chuyến thăm viếng hoặc thông tin điện tử ở những 

lĩnh vực chuyên môn nh  y khoa và kỹ thuật; 

 Trở lại làm việc lâu dài tại n ớc gửi sau khi làm việc tại 

n ớc sở tại1.  

Trên thực tế, kiều dân trình độ cao có vai trò quan trọng 

trong xây dựng năng lực KH&CN và đổi mới ở tiếp thu, sử 

dụng tri thức hiện có và cả trong sản xuất và sử dụng tri thức 

mới. Đối với vấn đề tiếp thu và sử dụng tri thức hiện có, hầu 

hết các quốc gia đang phát triển đều cần tiếp thu và sử dụng tri 
_____________________________ 

1. Kuznetsov Yevgeny (2006), “Leveraging Diasporas of Talent: 

Toward a New Policy Agenda”, Chapter 11, p. 221-237, in the book 

Diaspora Networks and the International Migration of Skills How 

Countries Can Draw on Their Talent Abroad, Edited by Kuznetsov 

Yevgeny, The World Bank Washington, DC.  
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thức hiện có ở bên ngoài để đáp ứng nhu cầu phát triển, do 

vậy, cần tiếp thu, thích ứng và lan tỏa ngu n tri thức hiện có 

của toàn cầu để phát triển. Kiều dân trình độ cao còn có thể 

đảm nhiệm vai trò xác định, tìm kiếm, tiếp thu tri thức hiện 

thời đ  c tạo ra bên ngoài n ớc nhà, đ ng hóa và phổ biến 

chúng cho việc sử dụng trong n ớc. 

Ngu n lực chất xám kiều dân trình độ cao có vai trò rất quan 

trọng đối với sự phát triển KH&CN n ớc nhà song không thể 

thay thế vai trò ngu n lực chất xám trong n ớc mà có giá trị 

bổ sung và hỗ tr , nó cần h p lực với ngu n lực chất xám 

trong n ớc mới phát huy hiệu quả cao.  

1.3. Các chính sách và mô hình chủ yếu trong thu hút 

kiều dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ   

1.3.1. Các chính sách chủ yếu 

Kể từ khi nổi lên hiện t  ng di c  của các nhà khoa học và 

kỹ s  từ châu Âu, đặc biệt là từ V ơng quốc Anh đến Mỹ và 

Canada ở thập kỷ 50 của thế kỷ XX mà Hội Hoàng gia Anh 

gọi là chảy máu chất xám trong  áo cáo “Emigration of 

scientists from the United Kingdom - Sự di c  của các nhà 

khoa học V ơng quốc Anh”1 cho đến nay, tựu trung lại, g m 

ba xu h ớng chính trong vấn đề di c  quốc tế của nhân lực 

trình độ cao và thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển 
_____________________________ 

1. Council of the Royal City Society (2006), “Emigration of scientists 

from the United Kingdom”, Contemporary Physics, 4:4, 304-305, 

United Kingdom. 
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KH&CN. Một là, xu h ớng chảy máu chất xám ( rain drain), 

chất xám chảy một chiều từ n ớc đang phát triển đến n ớc 

phát triển. Hai là, xu h ớng tăng thu chất xám ( rain gain), 

chất xám chảy theo chiều ng  c lại từ n ớc phát triển về n ớc 

đang phát triển. Ba là, xu h ớng tuần hoàn chất xám ( rain 

Circulation), chất xám tuần hoàn hai chiều.  

Xu h ớng chảy máu chất xám chiếm  u thế cho đến cuối 

thập kỷ 70. Do nhìn nhận sự di c  của nhân lực trình độ cao, 

chủ yếu từ các n ớc đang phát triển đến các n ớc phát triển, là 

tổn thất nên các chính sách và biện pháp chính sách đ  c thiết 

kế để hạn chế tổn thất này. Chính hạn chế và chính sách đền 

bù là hai chính sách điển hình.  

Chính sách hạn chế (Restrictive Policy) do Grubel (1966) 

đề xuất. Chính sách hạn chế đ  c thiết kế nhằm kiềm tỏa sự di 

c  của nhân tài với các biện pháp tạo rào cản di c  để ngăn 

chặn nhân tài rời bỏ đất n ớc, nh  thực hiện nghĩa vụ quốc gia 

hay nghĩa vụ quân sự, đóng cửa biên giới, ngăn cấm hoặc hạn 

chế xuất cảnh hay ràng buộc thời gian phục vụ đất n ớc nhất 

định sau khi tốt nghiệp, đ  c áp dụng chủ yếu ở các n ớc 

thuộc Liên Xô cũ. Ngày nay, hầu nh  không có quốc gia nào 

còn áp dụng chính sách này vì vi phạm quyền tự do di trú của 

con ng ời theo Hiến ch ơng Liên h p quốc.  iện pháp ràng 

buộc thời gian phục vụ đất n ớc th ờng không đ  c các cá 

nhân nhân tài tuân thủ.  iện pháp này có hiệu quả rất hạn chế 

bởi phạm vi hạn h p, nhất thời, duy   chí, nặng về hành chính 

ép buộc hơn là tự nguyện, do vậy, không thu phục đ  c nhân 
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tâm của nhân tài, không giải quyết đ  c gốc rễ của vấn đề đó 

là xây dựng cơ sở hạ tầng KH&CN thuận l i hay đảm bảo 

đ  c các điều kiện thiết yếu khiến nhân tài không rời bỏ đất 

n ớc hay hấp dẫn nhân tài quay về phục vụ đất n ớc.  

Chính sách đền bù (Compensatory Policy) đ  c Giáo s  

 hagwati Jagdish đề xuất trong cuốn sách chuyên khảo 

công bố năm 1976 với nhan đề “The brain Drain and Income 

Taxation: Theory and empirical Analysis - Chảy máu chất 

xám và thuế thu nhập. L  thuyết và phân tích thực nghiệm”. 

Bhagwati đề xuất rằng các n ớc tiếp nhận hay bản thân nhân 

tài phải trả một khoản thuế đền bù cho n ớc bị mất nhân tài1. 

Tuy nhiên, đề xuất chính sách này không khả thi vì rất khó 

xác định tổn thất thành tiền đền bù cho n ớc mất nhân tài. Vì 

vậy, cho đến nay, chính sách này vẫn ch  là đề xuất sách vở, 

ch a có n ớc nào trên thế giới áp dụng.  

Xu h ớng tăng thu chất xám nổi lên từ cuối thập kỷ 70 

đ  c đánh dấu với các nghiên cứu tiêu biểu nh  nghiên cứu 

của UNDP năm 2007 “Case evidence on brain gain - Bằng 

ch ng về tăng thu chất xám”2 và nghiên cứu của Thorn Kristian 

và cộng sự (2006) “International Mobility of Researchers 

and Scientists: Policy Options for Turning a Drain into a 
_____________________________ 

1.  hagwati N. Jagdish (Editor) (1976), “The  rain Drain and Taxation: 

Theory and Empirical Analysis”, Elsevier Science Publishing,  

USA, p. 26. 

2. UNDP (2007), “Case evidence on brain gain”, UNDP Capacity 

Development Action Briefs, No. 1, April 2007, p. 1-18. 
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Gain - Sự di động quốc tế của các nhà nghiên cứu và nhà 

khoa học: Các lựa chọn chính sách để chuyển hóa từ chảy 

máu chất xám thành tăng thu chất xám”1. Nghiên cứu của 

Wickramasekara Piyasiri (2002), “Policy responses to skilled 

migration: Retention, return and circulation - Những ứng 

phó chính sách đối với di c  nhân lực trình độ cao: Giữ chân, 

h i h ơng và tuần hoàn”2. Các nghiên cứu này đã chứng 

minh rằng, sự h i h ơng của kiều dân trình độ cao, đặc biệt 

là những cá nhân xuất sắc, là lực l  ng quan trọng trong 

phát triển khoa học n ớc nhà. Nhìn nhận kiều dân trình độ 

cao là ngu n lực tiềm năng và có thể có đóng góp quan 

trọng cho sự phát triển n ớc nhà nên cần khuyến khích nhân 

tài kiều dân h i h ơng. Cách tiếp cận cá nhân và cách tiếp 

cận hệ thống là hai cách tiếp cận chính thuộc khái niệm tăng 

thu chất xám. 

Chính sách thu hút cá nhân (Individual based approach) 

nhìn nhận sự di c  của ngu n nhân lực trình độ cao là ngu n 

lực tiềm năng và có thể có đóng góp quan trọng cho sự phát 

triển n ớc nhà thông qua h i h ơng. Cách tiếp cận này nổi 

_____________________________ 

1. Thorn Kristian and Nielsen Lauritz  . Holm (2006), “International 

Mobility of Researchers and Scientists: Policy Options for Turning 

a Drain into a Gain”, Research Paper, No.2006/83, August 2006, 

World Institute for Development Economics Research. 

2. Wickramasekara Piyasiri (2002), “Policy responses to skilled migration: 

Retention, return and circulation”, Working paper, International 

Labour Office, Geneva.   
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lên từ cuối thập kỷ 70 đ  c đánh dấu với nghiên cứu đột 

phá công bố năm 1978 của Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên 

h p quốc (UNITAR).  

Cách tiếp cận cá nhân nhắm tới những cá nhân kiều dân tài 

năng xác định và thuyết phục họ trở về n ớc đóng góp cho đất 

n ớc. Các chính sách và biện pháp th ờng đ  c sử dụng là 

thực hiện các ch ơng trình h i h ơng với chế độ đãi ngộ hậu 

hĩnh cùng với kêu gọi lòng yêu n ớc, lập các viện nghiên cứu 

quốc gia, công viên khoa học, trung tâm công nghệ cao... để 

thu hút kiều dân trình độ cao h i h ơng. 

Hàn Quốc đã thực hiện cách tiếp cận này trong thập kỷ 

1960 - 1970 và đã đạt đ  c hiệu quả cao. Trong thời gian đó, 

do trình độ kinh tế - xã hội còn kém quá xa so với Mỹ, Hàn 

Quốc thực hiện chính sách lựa chọn và tập trung trong h i 

h ơng nhân tài Hàn kiều. Kêu gọi lòng yêu n ớc đ  c hỗ 

tr  bởi môi tr ờng, điều kiện làm việc hấp dẫn, tin t ởng 

giao trọng trách và chế độ đãi ngộ thỏa đáng đủ để cho các 

nhà khoa học toàn tâm toàn   vào công việc. Chính sách 

mời gọi nhân tài Hàn kiều về n ớc làm việc ở Viện KH&CN 

Hàn Quốc và Viện Khoa học tiên tiến Hàn Quốc là những 

thực tế điển hình. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận này th ờng gặp phải vấn đề là 

gánh nặng tài chính, tính công bằng, xung đột l i ích, thu hút 

đối t  ng không phù h p... Các gói đãi ngộ hậu hĩnh dành cho 

nhân tài h i h ơng có thể gây tổn th ơng và khiến đ ng nghiệp 

trong n ớc nổi giận, bất h p tác. 
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Chính sách thu hút hệ thống khác với cách tiếp cận cá 

nhân, cách tiếp cận hệ thống không nhắm tới từng cá nhân 

nhân tài kiều dân cụ thể mà h ớng tới tạo môi tr ờng và điều 

kiện trong n ớc thuận l i để thu hút và giữ chân nhân tài.   

Cách tiếp cận này nhằm giảm bớt sự cám dỗ của các yếu tố 

hấp dẫn nhân tài ra đi (pull factors) và tăng sự hấp dẫn để 

nhân tài kiều dân h i h ơng. Các chính sách, biện pháp chính 

sách th ờng đ  c sử dụng là phát triển kinh tế, giáo dục, 

KH&CN, các khoản đầu t  lớn để cải thiện cơ sở hạ tầng 

KH&CN, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trình độ cao t ơng 

quan với các n ớc phát triển để hấp dẫn kiều dân trình độ cao 

h i h ơng.  

Thúc đẩy hệ thống đổi mới quốc gia là trung tâm trong thu 

hút và giữ chân các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, thúc  

đẩy sự phát triển của các chủ thể cốt lõi của hệ thống đổi 

mới quốc gia (ngành công nghiệp, viện nghiên cứu công và 

tr ờng đại học) và sự khớp nối mối quan hệ giữa các h p 

phần cấu thành này để tạo ra cơ hội nghiên cứu, đổi mới và 

tinh thần doanh nhân. Một số biện pháp th ờng đ  c sử 

dụng nh  tài tr  nghiên cứu cạnh tranh, xây dựng hệ thống 

khuyến khích, tạo cơ hội cho nghiên cứu viên trẻ, tăng c ờng 

sự h p tác giữa tr ờng đại học, ngành công nghiệp và viện 

nghiên cứu, thiết lập cơ sở giáo dục đại học và sau đại học 

danh tiếng... 

Cách tiếp cận hệ thống hứa h n mức độ thành công cao, 

dài hạn, bền vững, công bằng. Nếu triển khai thành công còn 
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hỗ tr  và tạo điều kiện cho việc triển khai các cách tiếp cận 

khác. Cách tiếp cận này còn giúp các n ớc đang phát triển 

khỏi bị chảy máu những sinh viên xuất sắc nhất sang các n ớc 

phát triển, đ ng thời giữ chân các nhân tài này ở lại trong 

n ớc làm việc sau khi tốt nghiệp. 

Tuy nhiên, hạn chế của cách tiếp cận này là không thể 

mong có hiệu quả tức thời bởi việc đổi mới và phát triển  cả 

hệ thống KH&CN, giáo dục và nền kinh tế không thể là một 

việc có thể làm trong một sớm một chiều. Hai là, các n ớc 

đang phát triển th ờng không đủ thực lực và năng lực tạo 

lập các điều kiện và môi tr ờng t ơng quan với các n ớc 

phát triển để hấp dẫn nhân tài h i h ơng và giữ chân nhân tài. 

 rown (2000) nhận xét, thật là ngây thơ khi nghĩ rằng các 

n ớc đang phát triển có thể dễ dàng cạnh tranh với các n ớc 

phát triển trong việc đ a ra các điều kiện kinh tế, xã hội 

t ơng đ ơng để có thể khuyến khích kiều dân trình độ cao h i 

h ơng1. 

Một số vấn đề mà các n ớc đang phát triển th ờng gặp 

phải là, về tài chính, các khoản đầu t  lớn để cải thiện cơ sở 

hạ tầng KH&CN, giáo dục là gánh nặng tài chính rất lớn. Về 

chính sách, để thiết kế và thực hiện cách tiếp cận này hiệu quả 

đòi hỏi đặt trong sự thống nhất toàn diện, sự t ơng h p về 

_____________________________ 

1.  rown Mercy (2000), “Using the Intellectual diaspora to reverse the 

brain drain: some useful examples”, paper presented at the UN. 

ECA Regional Conference on Brain Drain and Capacity Building in 

Africa, Ethiopia. 
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giữa KH&CN, kinh tế, xã hội, giáo dục... Filipović Jovan và 

cộng sự (2012) nhấn mạnh bốn yếu tố thiết yếu cần đ  c đáp 

ứng: Một là, năng lực của chính phủ trong thiết kế và thực thi 

chính sách thu hút kiều dân trình độ cao thống nhất với các 

lĩnh vực KH&CN, giáo dục, kinh tế, xã hội. Hai là, năng lực 

của lực l  ng lao động tham gia vào nền sản xuất thâm dụng 

tri thức.  a là, năng lực của doanh nghiệp trong sử dụng tri 

thức mới và tri thức hiện có để đổi mới, thiết kế, sản xuất và 

tiếp thị hàng hóa/dịch vụ thâm dụng tri thức và giá trị gia tăng. 

 ốn là, năng lực của các cơ sở nghiên cứu khoa học và giáo 

dục trong hấp thụ và sử dụng tri thức mới, trong h p tác và 

gắn kết với doanh nghiệp1. 

Một điểm khác nữa nh  Altbach Phillip (2013) đánh giá 

rằng, chừng nào vẫn còn khoảng cách về điều kiện làm việc, 

l ơng bổng, môi tr ờng, tự chủ, tự do học thuật thì những 

ng ời giỏi và xuất sắc nhất, những ng ời đang ở độ chín của 

sự nghiệp, có năng suất khoa học cao sẽ ch  muốn ở lại n ớc 

phát triển, không muốn trở về. Ch  đến khi nào các tr ờng đại 

học tại n ớc đang phát triển có đ  c nền văn hóa học tập và 

cơ sở vật chất mà các học giả hàng đầu mong đ i, bao g m cả 

tự do học thuật, tiếp cận thông tin không hạn chế, và phòng thí 

nghiệm tối tân, thì họ mới có thể hy vọng sẽ thu hút và giữ 

chân những tài năng khoa học hàng đầu trong n ớc, bằng 

_____________________________ 

1. Filipović Jovan, Srečko Devjak, Goran Putnik (2012), “Knowledge 

based economy: the role of expert diaspora”, Panoeconomicus,  

59 (3) p. 369-386. 
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không thì dù các n ớc giàu có thay đổi chính sách cũng sẽ 

chẳng giúp đ  c gì1. 

Thực tế cho thấy, ch  một số n ớc và lãnh thổ đạt đ  c 

thành công lớn, tiêu biểu nh  Hàn Quốc và Đài Loan, H ng 

Kông thập kỷ 1980 - 1990, Isreal, Ireland và gần đây là Trung 

Quốc, Ấn Độ có đ  c kết quả nhất định.  

Xu hướng tuần hoàn chất xám (Brain circulation) 

Xu h ớng tuần hoàn chất xám nổi lên từ những năm cuối 

thập kỷ 90 của thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI do 

Saxenian đ a ra với nghĩa là nhân lực trình độ cao di chuyển 

th ờng xuyên giữa các quốc gia để làm việc hoặc trở về quốc 

gia gốc sau một thời gian định c  ở n ớc ngoài. Khác với khái 

niệm chảy máu chất xám hay tăng thu chất xám ch  có một 

chiều, khái niệm này g m hai chiều.  

Cách tiếp cận mạng trực tuyến thuộc xu h ớng tuần hoàn 

chất xám ( rain circulation) nổi lên từ những năm cuối thập 

kỷ 90 của thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI. Khởi 

ngu n từ nghiên cứu của Meyer và cộng sự công bố năm 1997 

với nhan đề “Turning  rain Drain into  rain Gain: The 

Colombian Experience of the Diaspora Option -  Sự đảo chiều 

từ chảy máu chất xám thành tăng thu chất xám: Kinh nghiệm 

_____________________________ 

1. Altbach Philip G. (2013), “Does Anyone Care about Developing 

Countries:  rain Drain or  rain Exchange?”, International Higher 

Education, 72 (Summer 2013), p. 3. 
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huy động kiều dân từ xa của Colombia”1. Sau đó, Meyer (2007) 

trong nghiên cứu “ uilding Sustainability: The New Frontier 

of Diaspora Knowledge Networks - Tạo dựng sự bền vững: 

Kênh mới của mạng tri thức kiều dân”, lập luận rằng các 

mạng trực tuyến liên quốc gia là kênh quan trọng cho việc 

chuyển giao kiến thức của kiều dân có trình độ cao cũng 

nh  tạo ra các cơ hội đầu t  và việc làm ở quê h ơng2. 

Lucas (2001) trong báo cáo viết cho Ngân hàng Thế giới 

năm 2004 với nhan đề “Diaspora and Development: Highly 

Skilled Migrants from East Asia - Kiều dân và sự phát triển: 

Di trú của nhân lực trình độ cao từ Đông Á” cho rằng , các 

mạng trực tuyến liên quốc gia là cơ chế mạnh nhất của 

ng ời di c . Ông lập luận rằng mật độ mạng l ới, tần suất 

và chất l  ng của các mối quan hệ giữa các cá nhân, tạo 

nên khả năng của kiều dân trong chuyển giao tri thức và cơ 

hội kinh doanh3.  

Khác với cách tiếp cận cá nhân và cách tiếp cận hệ thống 

h ớng tới việc h i h ơng nhân tài kiều dân, cách tiếp cận 
_____________________________ 

1. Meyer Jean- aptiste  et al. (1997), “Turning  rain Drain into  rain 

Gain: The Colombian Experience of the Diaspora Option”, Science, 

Technology & Society, 2 (2), p. 285-311. 

2. Meyer Jean- aptiste (2007), “ uilding Sustainability: The New 

Frontier of Diaspora Knowledge Networks”, Working Papers, No.35,  

Center on Migration, Citizenship and Development, Germany. 

3. Lucas Robert E. . (2001), “Diaspora and Development: Highly 

Skilled Migrants from East Asia”, Report for the World Bank,  

p. 1-53. 
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mạng trực tuyến không h ớng tới sự h i h ơng nhân tài kiều 

dân mà huy động và sử dụng ngu n lực kiều dân thông qua 

mạng trực tuyến, nghĩa là, kiều dân trình độ cao không nhất thiết 

phải trở về hẳn n ớc nhà làm việc mà vẫn có thể cống hiến cho 

đất n ớc thông qua mạng trực tuyến hay những chuyến về ngắn 

ngày. Cách tiếp cận này dựa trên tiền đề rằng, các cá nhân có thể 

phát huy đ  c trong một môi tr ờng cho phép họ phát triển năng 

lực của mình tốt hơn và từ tiếp xúc với các mạng l ới trí tuệ. Các 

n ớc công nghiệp phát triển có xu h ớng cung cấp môi tr ờng 

nh  vậy, qua đó tăng thêm giá trị cho “ngu n nhân lực” của cộng 

đ ng kiều dân theo cách mà n ớc nhà không thể.  

Thực chất, đây không phải là cách tiếp cận hoàn toàn mới, 

điểm khác biệt ch  là đ  c thực hiện qua các mạng trực tuyến. 

Các mạng l ới này là tập h p, sự kết nối/liên kết giữa các 

nhân tài kiều dân và giữa họ với n ớc nhà. Điều này cho phép 

sự trao đổi thông tin và tri thức giữa nhân tài kiều dân và n ớc 

nhà, cho phép nhân tài kiều dân cơ hội chuyển giao tri thức và 

kỹ năng cho n ớc nhà mà không nhất thiết phải trở hẳn về 

n ớc nhà làm việc.  

Cách tiếp cận mạng trực tuyến hứa h n mang lại nhiều l i 

ích hấp dẫn cho các n ớc đang phát triển với chi phí thấp do tận 

dụng các ngu n lực có sẵn của kiều dân. N ớc nhà có thể tiếp 

cận tri thức và chuyên môn của nhân tài kiều dân, và mạng l ới 

tri thức của họ. Một số hình thức phổ biến nh  sự h p tác 

KH&CN, đ ng tác giả hay chuyển giao công nghệ... Các cộng 

đ ng này có thể tạo điều kiện thảo luận th ờng xuyên về các vấn 
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đề, kế hoạch và dự án, và giúp xây dựng lòng tin giữa cộng đ ng 

kiều dân và các nhà nghiên cứu địa ph ơng, qua đó tăng c ờng 

sự thành công của các ch ơng trình h p tác.  

Một sáng kiến tiêu biểu là Mạng trực tuyến công dân Nam 

Phi (SANSA) đang tham gia vào các nỗ lực liên kết các chuyên 

gia ở n ớc ngoài với các đối tác của họ ở trong n ớc, và thu 

hút vào các dự án phát triển trong n ớc.  

Vấn đề của cách tiếp cận mạng trực tuyến là phải xây dựng 

đ  c hệ thống thông tin hiệu quả, thúc đẩy trao đổi thông tin 

giữa các thành viên mạng l ới và giữa họ với đối tác trong 

n ớc, đặc biệt, cần tạo động lực để gắn kết giữa các thành 

viên mạng l ới, nghĩa là, các thành viên trong mạng l ới phải 

thu đ  c l i ích xác định từ việc tham gia mạng l ới. Hai là, 

sự phân bố tản mát của kiều dân trình độ cao rất khó đóng góp 

hữu hiệu cho các hoạt động và các dự án lớn.  a là, các tri 

thức ngầm rất khó có thể chuyển giao qua mạng trực tuyến mà 

tiếp xúc và làm việc trực diện cùng nhau. 

Nh  vậy, mỗi cách tiếp cận có những điểm mạnh và những 

điểm yếu khác nhau, có mối quan hệ t ơng hỗ, không loại trừ 

mà bổ tr  cho nhau, đ ng thời cũng không thay thế đ  c cho nhau.  

1.3.2. Các mô hình chủ yếu 

1.3.2.1. Mô hình do nhà nước dẫn dắt  

Ở mô hình do nhà n ớc dẫn dắt, các chính phủ th ờng thực 

hiện cả cơ chế chính sách trực tiếp và gián tiếp trong thu hút 

kiều dân trình độ cao để phát triển KH&CN.  



Chương 1. Lý luận về thu hút kiều dân… 

 55 

Về cơ chế chính sách trực tiếp, hầu hết các chính phủ đều 

thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau. Một là, các biện pháp 

khuyến khích vật chất và phi vật chất, các  u đãi vật chất 

th ờng đ  c thực hiện thông qua các ch ơng trình thu hút cụ 

thể (dài hạn và ngắn hạn). Hai là, cơ chế hành chính, thiết lập 

các cơ quan lãnh đạo và điều phối công tác kiều dân, từ cấp 

bộ, d ới bộ, cơ quan trung  ơng, chính quyền địa ph ơng, cải 

cách thủ tục hành chính thuận l i cho tham gia của kiều dân 

trình độ cao. Ở Hàn Quốc, những nỗ lực h i h ơng do  ộ  

KH&CN điều phối. Ở Đài Loan là Ủy ban Thanh niên quốc 

gia (National Youth Commission). Ba là, thành lập một số 

viện nghiên cứu chiến l  c và/hoặc các công viên khoa học. 

Bốn là, thiết lập các mạng l ới và cơ sở dữ liệu để kết nối kiều 

dân trình độ cao với đ ng nghiệp trong n ớc.  

Về cơ chế chính sách gián tiếp, các chính phủ th ờng thực 

hiện cải cách chế độ pháp l  nhằm tạo sự dễ dàng và thuận l i 

cho sự tham gia của kiều dân trình độ cao, nh  chế độ hai 

quốc tịch, chế độ thị thực và c  trú, quyền chính trị nh  quyền 

bầu cử, quyền sở hữu tài sản, miễn giảm thuế thu nhập… 

Chính phủ Trung Quốc xác định nhân tài Hoa kiều là “vũ 

khí bí mật”, từ thập niên 90 của thế kỷ XX đã đầu t  hàng 

chục tỷ USD, sử dụng các gói đãi ngộ hậu hĩnh, chức vụ, các 

ch ơng trình lớn để thu hút nhân tài Hoa kiều nhằm bứt phá từ 

“công x ởng của thế giới” trở thành nền kinh tế tri thức. 

Chính phủ Trung Quốc đề ra chủ tr ơng “thu hút ng  c trở 

lại” những nhà khoa học Hoa kiều đang sống, làm việc ở n ớc 
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ngoài, “nhập khẩu” các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới 

và thu hút những nhà khoa học xuất sắc ở lại trong n ớc làm 

việc. Đã hình thành một Ch ơng trình do Viện Hàn lâm Khoa 

học Trung Quốc chủ trì với mục đích là tuyển dụng các nhà 

khoa học đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực. Một trung tâm 

dịch vụ mới cho ng ời trở về đ  c thành lập vào năm 1989, 

cung cấp các khoản phân bổ cho nhà ở của ng ời trở về, mua 

máy tính và xe ô tô miễn thuế, và cung cấp vé máy bay khứ 

h i cho sinh viên tự học. 

Đài Loan xác định thu hút chất xám Đài kiều nhằm nâng 

cao chất l  ng hệ thống giáo dục trong n ớc, chất l  ng đội 

ngũ nhân lực kỹ thuật, đ ng thời phát triển năng lực NC&PT, 

tăng c ờng mức độ kết nối giữa Đài Loan với thị tr ờng tiêu 

thụ, vốn, công nghệ và lao động bên ngoài, chủ yếu là Mỹ. Để 

thực hiện những mục tiêu trên, từ thập kỷ 80, Chính quyền 

Đài Loan xúc tiến mạnh mẽ một loạt các biện pháp chính 

sách, nh  ủy thác cho Ủy ban Thanh niên quốc gia (NYC) 

nhiều vai trò và nhiệm vụ thu hút nhân tài Đài kiều và xây 

dựng Khu KH&CN Tân Trúc theo hình mẫu Thung lũng 

Silicon để thu hút nhân tài Đài kiều và doanh nghiệp công 

nghệ cao. 

Chính phủ Ấn Độ thành lập  ộ các vấn đề Ấn kiều năm 

2004,  lập ra những thành phố dành riêng cho Ấn kiều với cơ 

sở hạ tầng và dịch vụ hiện đại trên khắp n ớc để thu hút nhân 

tài Ấn kiều với tham vọng trở thành trung tâm công nghệ 

thông tin của thế giới.  
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1.3.2.2. Mô hình do các tổ ch c quốc tế lãnh đạo 

Ở mô hình do các tổ chức quốc tế lãnh đạo, hai hình thức 

chủ yếu đ  c thực hiện là ch ơng trình h i h ơng và thiết lập 

các mạng l ới nhân tài kiều dân. Ở ch ơng trình h i h ơng, 

các tổ chức quốc tế nh  UNDP, Tổ chức Di c  quốc tế (IOM), 

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức UNESCO, Ngân 

hàng Thế giới đã triển khai thực hiện các ch ơng trình nhằm 

thúc đẩy chuyển giao tri thức kiều dân đối với các n ớc đang 

phát triển. Năm 1977, UNDP thực hiện Ch ơng trình chuyển 

giao tri thức thông qua kiều dân (TOKTEN) ở hơn 25 n ớc. 

Ch ơng trình TOKTEN thúc đẩy sự h i h ơng ngắn hạn của 

nhân tài kiều dân để cung cấp chuyên môn kỹ thuật, t  vấn và 

nghiên cứu chính sách cho các n ớc đang phát triển1. Năm 

1990, Việt Nam tham gia Ch ơng trình này, đến năm 2000 

chấm dứt, trong 10 năm có 20 ng ời và 40 l  t về n ớc.  

Tổ chức Di c  quốc tế IOM đã thực hiện một loạt ch ơng 

trình h i h ơng nhân tài, nh  Ch ơng trình h i h ơng nhân 

tài châu Phi (Return of Qualified African Nationals), Ch ơng 

trình tái hòa nhập nhân tài châu Mỹ Latinh (Reintegation of 

Qualified Latin American Nationals), Ch ơng trình h i h ơng 

nhân tài Jamaica (Return of Talent Program in Jamaica). 

Ch ơng trình h i h ơng nhân tài châu Phi thực hiện năm 1983 

với mục tiêu chính huy động và xúc tiến việc sử dụng nhân tài 
_____________________________ 

1. Séguin Béatrice, State Leah, Singer A. Peter and Daar S. Abdallah 

(2006), “Scientific diasporas as an option for brain drain re-circulating 

knowledge for development”, Int. J. Biotechnology, Vol.8, No. 1/2.  
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h i h ơng để phát triển các n ớc châu Phi. Ch ơng trình này 

với sự tham gia của 10 n ớc châu Phi và đã h i h ơng và 

tái hòa nhập thành công 1.500 nhân tài châu Phi đảm nhiệm 

các vị trí ở những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Ch ơng 

trình “Chuyển giao tri thức thông qua kiều dân”. Đề án này 

đ  c thực hiện ở Đại học Mali theo sáng kiến chung của 

Chính phủ Mali, UNESCO và UNDP. Việc thực hiện Đề án 

này bắt đầu năm 1996 nhằm thu hút các giảng viên, chuyên 

gia, giáo s  và nhà nghiên cứu là kiều dân của Mali tham 

gia vào hoạt động giảng dạy ở n ớc nhà theo diện h p đ ng 

ngắn hạn. 

Các tổ chức quốc tế cũng triển khai thực hiện thiết lập các 

mạng l ới kiều dân. Mạng kiều dân kỹ thuật số là một trong 

những nhiệm vụ của Đội đặc nhiệm công nghệ thông tin và 

truyền thông của của Liên h p quốc với mục đích thúc đẩy sự 

phát triển và đạt đ  c mục tiêu thiên nhiên kỷ thông qua việc 

huy động ngu n lực tri thức, công nghệ của các doanh nhân 

kiều dân. Hàng nghìn nút mạng và các hoạt động kỹ thuật số 

tiếp tục đ  c thiết lập ở nhiều n ớc đang phát triển. Những 

mạng kỹ thuật số nh  vậy sẽ huy động các nhà lãnh đạo và 

doanh nhân kiều dân cho sự phát triển của châu Phi, vùng 

Caribe và châu Mỹ Latinh.  

1.3.2.3. Mô hình do cộng đồng kiều dân thực hiện 

Thực tiễn của một số quốc gia cho thấy, nhà n ớc ít chủ 

động và trực tiếp thực hiện việc thu hút kiều dân để phát triển 

KH&CN mà cộng đ ng kiều dân đóng vai trò chủ động. Các 
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sáng kiến cơ sở ở các n ớc Mỹ Latinh và Nam Phi đã phát 

triển mạng l ới liên kết giữa các kiều dân là nhà nghiên cứu 

với trong n ớc. Chẳng hạn mạng kiều dân Armenia ở Mỹ  tích 

cực tài tr  và tổ chức các dự án phát triển ở Armenia. Cộng 

đ ng kiều dân Armenia là các kỹ s  và nhà khoa học ở Mỹ, 

một tổ chức miễn thuế và phi l i nhuận, giúp đỡ các tổ chức 

giáo dục ở Armenia có đ  c máy vi tính. Mạng kiều dân Ảrập 

là các nhà khoa học và công nghệ, có trụ sở ở Illinois, Mỹ, 

một sáng kiến cơ sở khác, với mục đích thiết lập danh bạ điện 

tử (cơ sở dữ liệu) về các nhà khoa học và công nghệ gốc Ảrập 

đang làm việc ở các n ớc công nghiệp phát triển. Mục đích 

của sáng kiến này là giúp tạo ra cơ chế hiệu quả để các tổ 

chức trong n ớc có thể tiếp cận, liên lạc với các nhà khoa học 

mà họ thấy thích h p ở những chuyên môn cụ thể để tham 

vấn, t  vấn, h ớng dẫn, các nhà nghiên cứu, những ng ời 

tham gia tổ chức các cuộc tọa đàm và hội thảo… ở cấp chính 

phủ hay t  nhân trong thế giới Ảrập hay với các tổ chức Ảrập 

ở n ớc ngoài.  

1.3.2.4. Mô hình do tổ ch c thực hiện  

Các tổ chức có thể giữ vai trò dẫn dắt trong thực hiện thu 

hút kiều dân để phát triển KH&CN, đặc biệt là ở cách tiếp cận 

mạng l ới. Các sáng kiến trên nền tảng đại học trong việc tiếp 

cận các cựu sinh viên kiều dân tổ chức các sự kiện, dự án 

nhằm đáp ứng các nhu cầu của sinh viên trong n ớc hay sự 

phát triển của các tổ chức trong n ớc. Chẳng hạn, các Hội Cựu 

sinh viên của Đại học American University of  eirut đã gây 
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quỹ cung cấp học bổng cho sinh viên học đại học. Hội Cựu 

sinh viên Ảrập của Viện MIT tổ chức hội thảo th ờng niên ở 

Trung Đông về phát triển và chuyển giao công nghệ đ  c 

tham gia bởi các chuyên gia danh tiếng khắp thế giới. Hình 

ảnh toàn cầu của Viện Cộng nghệ Ấn Độ rõ ràng là có ngu n 

gốc từ thành công của các cựu sinh viên, những ng ời lấy 

bằng kỹ s  ở Viện này.   

1.4. Các yếu tố có tác động chi phối trong thu hút kiều 

dân trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ  

1.4.1. Yếu tố kinh tế 

Yếu tố kinh tế th ờng đ  c mặc định có tác động chi phối 

trong thu hút kiều dân trình độ cao. Theo L  thuyết tân cổ 

điển thì l i ích kinh tế mà một cá nhân có thể đạt đ  c bằng 

cách di chuyển từ n ớc thu nhập thấp đến n ớc thu nhập 

cao. Các cá nhân di c  đ  c coi là những tác nhân tối đa 

hóa không ch  thu nhập mà còn cả thời gian l u trú ở n ớc 

ngoài. Vì thế, chênh lệch tiền l ơng và mức sống là trọng 

tâm của việc hiểu tại sao những ng ời tài năng di c . L  

thuyết này cho rằng, quyết định quay trở lại đ  c thúc đẩy 

bởi sự khác biệt thu nhập, mức sống giảm dần giữa n ớc 

gốc và n ớc sở tại hoặc cá nhân không đạt đ  c mức thu 

nhập mong muốn ở n ớc sở tại. L  thuyết tân cổ điển nhấn 

mạnh tầm quan trọng của yếu tố kinh tế, sự khác biệt tiền 

l ơng, mức sống, không tham chiếu đến môi tr ờng xã hội, 

thể chế và chính trị. 
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Tuy nhiên, L  thuyết tân cổ điển bị phê phán vì không tính 

đến các yếu tố xã hội, chính trị và văn hóa ảnh h ởng đến 

quyết định h i h ơng. Nh  Mahroum (2000) phân tích, một 

mức l ơng h p l  phải đ  c đảm bảo nh ng không phải là 

yếu tố quyết định. Cần phải tính đến các yếu tố khác nh  thể 

chế và bối cảnh cụ thể của môi tr ờng nghiên cứu1. Nghiên 

cứu của Thorn và Nielsen (2006) cũng xác nhận rằng, quyết 

định h i h ơng của các nhà nghiên cứu và nhà khoa học chịu 

ảnh h ởng bởi các yếu tố nh  chất l  ng môi tr ờng nghiên 

cứu, chế độ l ơng th ởng theo hiệu quả công việc và tài năng, 

trang thiết bị làm việc hiện đại. Mức l ơng thỏa đáng cần 

đ  c đảm bảo nh ng không phải là yếu tố quyết định. Cuộc 

khảo sát năm 2003 về kiều dân là nhà nghiên cứu và nhà khoa 

học làm việc tại các viện nghiên cứu của Ý cung cấp thông tin 

định tính về một số yếu tố đẩy và kéo, cơ hội công việc, tiếp 

cận với các thiết bị tiên tiến và khả năng hình thành mạng 

l ới - là trong số những l  do quan trọng nhất cho tính di động 

của các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học2. 

 Hơn nữa, tùy từng đối t  ng nhân lực khác nhau, các yếu 

tố có sức tác động, ảnh h ởng ở các mức độ khác nhau. Nh  
_____________________________ 

1. Mahroum Sami (2000), “Highly skilled globetrotters: mapping the 

international migration of human capital”, R&D Management, Vol. 30, 

Issue 1, January 2000.  

2. Thorn Kristian and Nielsen Lauritz  . Holm (2006), “International 

Mobility of Researchers and Scientists: Policy Options for Turning 

a Drain into a Gain”, Research Paper, No.2006/83, August 2006, 

World Institute for Development Economics Research. 
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nghiên cứu của Mahroum (2000) ch  ra rằng, các kỹ s  và kỹ 

thuật viên chịu tác động mạnh bởi yếu tố kinh tế, họ đến nơi 

kỹ năng của họ có nhu cầu và đ  c trọng th ởng nhất. Các 

doanh nhân KH&CN với đặc tr ng là chủ sở hữu, mạo hiểm, 

chịu tác động mạnh bởi yếu tố cơ hội và l i nhuận. Các nhà 

nghiên cứu, nhà khoa học chịu ảnh h ởng bởi yếu tố môi 

tr ờng khoa học và văn hóa, chuẩn mực khoa học đ  c thiết 

lập tốt nhất, nội dung công việc và các điều kiện họ có thể 

thực hiện nghiên cứu tốt nhất1.  

1.4.2. Yếu tố văn hóa 

Văn hóa cũng đ  c cho là một trong những yếu tố có tác 

động lớn đến việc thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển 

KH&CN. Theo L  thuyết liên quốc thì kiều dân vốn có mối 

liên hệ tự thân với n ớc nhà và họ giữ đ  c bản sắc dân tộc 

mạnh mẽ ngay cả những năm sau di c . Nhờ vào chia sẻ bản 

sắc dân tộc, kiều dân không ch  thiết lập mạng l ới xã hội với 

n ớc nhà mà còn cả những ng ời cùng ngu n gốc ở những 

n ớc khác. Nhân dạng chung này kéo theo một cam kết với 

n ớc nhà tạo ra mối liên kết xuyên biên giới giữa các kiều 

dân. Kiều dân vốn có lực hấp dẫn tự nhiên đối với n ớc nhà 

và việc h i h ơng xảy ra khi đủ ngu n lực, dù là về tài chính 

hay kiến thức, đã đ  c thu thập và khi các điều kiện kinh tế, 

xã hội ở n ớc nhà đ  c nhìn nhận là đủ thuận l i. Do đó, yếu 
_____________________________ 

1. Mahroum Sami (2000), “Highly skilled globetrotters: mapping the 

international migration of human capital”, R&D Management, Vol. 30, 

Issue 1, January 2000.  
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tố thúc đẩy chính không phải là tiện ích cá nhân mà là một 

nhân dạng đ  c đánh dấu bằng một sự gắn bó với nơi sinh của 

một ng ời. 

Các giá trị gia đình cũng có tác động đến việc thu hút kiều 

dân. Các mối liên hệ giữa ng ời di c  và n ớc nhà là những 

yếu tố quan trọng ảnh h ởng đến quyết định trở lại. Mối quan 

hệ gia đình của ng ời di c  với thành viên gia đình họ trở lại 

đất n ớc quê h ơng thể hiện rõ tầm quan trọng của các mối 

liên hệ này. Tuy nhiên, cần l u   rằng bản chất của mối quan 

hệ gia đình có xu h ớng khác nhau giữa các nền văn hóa. Ví 

dụ, trong các nền văn hóa châu Á có một   nghĩa lớn hơn trách 

nhiệm chăm sóc cha m  và ông bà. 

Các giá trị tinh thần nh  tinh thần dân tộc, lòng yêu quê 

h ơng, đất n ớc, mong muốn đ  c cống hiến, đ  c thể hiện 

bản thân và những giá trị tinh thần không đo l ờng, tính toán 

đ  c cũng có   nghĩa tác động đến việc thu hút kiều dân trình 

độ cao để phát triển KH&CN. Nh  Trần Hữu Dũng (2011) 

nhấn mạnh rằng nghĩ cho cùng, sự đóng góp vào đời sống ở 

n ớc nhà là hệ trọng, không phải vì đó là nghĩa vụ mang tính 

hi sinh, mà là một cơ hội để chính bản thân ng ời trí thức có 

những thu nhập tinh thần cao qu  cho chính mình, những thu 

nhập không thể có đ  c trong xã hội n ớc ng ời1.   

_____________________________ 

1. Trần Hữu Dũng (2011), “Trí thức Việt Nam ở n ớc ngoài và đại học 

Việt Nam”, bản điện tử của Tạp chí Tia sáng, http://tiasang.com. 

vn/-giao-duc/tri-thuc-viet-nam-o-nuoc-ngoai-va-dai-hoc-viet-nam-

4181, truy cập ngày 4/3/2018. 
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1.4.3. Yếu tố thể chế 

L  thuyết mạng xã hội nhấn mạnh tầm quan trọng của bối 

cảnh và thể chế n ớc nhà. Kiều dân không phải là những ng ời 

phản ứng thụ động đối với tình hình xã hội và điều kiện kinh 

tế ở n ớc nhà, mà là các chủ thể xã hội đ  c thúc đẩy bởi 

chính liên kết với các tổ chức n ớc nhà và vốn xã hội có đ  c 

từ tr ớc khi di c . Không ch  các điều kiện xã hội và kinh tế 

đ  c chấp nhận là những yếu tố quan trọng đối với sự trở về, 

mà còn là cơ hội mà n ớc nhà cung cấp cho việc sử dụng kinh 

nghiệm, tri thức và mạng l ới của kiều dân. Thái độ của 

kiều dân có thể thay đổi theo tiến triển và triển vọng của n ớc 

nhà. Thời gian, và do đó có cơ hội, đóng vai trò quan trọng 

trong hiệu quả kinh tế mà một cộng đ ng kiều dân có thể có ở 

quê nhà.  

Nh  vậy, các l  thuyết có sự l  giải khác nhau về các yếu 

tố chi phối trong thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển 

KH&CN. L  thuyết tân cổ điển nhấn mạnh sự khác biệt về 

tiền l ơng và mức sống giữa n ớc nhà và n ớc đến. L  thuyết 

liên quốc nhấn mạnh mối liên hệ tự thân của kiều dân với 

n ớc nhà là lực hấp dẫn tự nhiên với n ớc nhà. L  thuyết mạng 

xã hội thì nhấn mạnh tầm quan trọng của bối cảnh và thể chế 

n ớc nhà.  

Yếu tố kinh tế th ờng đ  c nhìn nhận là động lực chủ yếu, 

là điểm khởi đầu trong thu hút kiều dân trình độ cao để phát 

triển KH&CN. Sự khác biệt giữa các n ớc về trình độ phát 

triển kinh tế dẫn tới sự khác biệt không ch  về mức thu nhập 
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và còn là mức sống. Chính chất l  ng cuộc sống là một trong 

những nhân tố then chốt trong thu hút kiều dân trình độ cao.  

Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rõ ràng rằng ngoài các kích 

thích về kinh tế, các yếu tố phi kinh tế cũng đóng vai trò đặc 

biệt trong thu hút kiều dân trình độ cao, sự hiện có của các 

nghiên cứu khoa học đẳng cấp cao, nhân tố này tạo cảm giác 

đ  c tham gia vào tuyến đầu khoa học, tri thức, uy tín, những 

cơ hội rộng rãi để tham gia vào các hội nghị và trao đổi khoa 

học quốc tế. Các chuyên gia có trình độ học vấn cao cần một 

môi tr ờng thích h p để theo đuổi hoạt động trí tuệ. Nhân tố 

chất l  ng học tập của con cái nhiều khi cũng đóng vai trò 

quyết định. Các yếu tố văn hóa xã hội và đặc điểm cá nhân 

đ  c tìm kiếm nh  một yếu tố quan trọng trong một số nghiên 

cứu. Các mối quan hệ gia đình, cơ hội nghề nghiệp, môi tr ờng 

làm việc, lối sống, lòng yêu n ớc, tinh thần dân tộc cũng 

th ờng đ  c xem là các yếu tố có tác động mạnh.  

Do vậy, cần thấy rằng thu hút kiều dân trình độ cao để phát 

triển KH&CN chịu tác động của nhiều yếu tố bao g m yếu tố 

kinh tế, văn hóa, thể chế,... Các nhân tố đó có tác động qua lại, 

đa chiều và cộng h ởng với nhau… Do vậy, để làm rõ các yếu 

tố có tác động chi phối trong thu hút kiều dân trình độ cao để 

phát triển KH&CN đòi hỏi một ph ơng pháp tiếp cận tổng 

h p, toàn diện, không ch  xem xét các yếu tố kinh tế, văn hóa, 

thể chế mà cần xem xét các bên liên quan nh  các yếu tố từ 

n ớc nhà, các yếu tố từ n ớc kiều dân sinh sống và các yếu tố 

từ bản thân cá nhân kiều dân.  
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Chương 2 

KIN  NG IỆM CỦ   ÀN QUỐC  

TRONG T U  ÚT  ÀN KIỀU TRÌN  ĐỘ C O  

ĐỂ P ÁT TRIỂN K O   ỌC VÀ CÔNG NG Ệ 

2.1. Khái quát chung  

Ngay từ khi tiến hành CNH đất n ớc vào đầu thập kỷ 60 

của thế kỷ XX, các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà hoạch 

định chính sách của Hàn Quốc đã sớm nhận ra tầm quan trọng 

của nhân lực KH&CN trình độ cao đối với sự phát triển KH&CN 

đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp và h ớng tới mục tiêu 

phát triển đất n ớc thịnh v  ng trên nền tảng của KH&CN. Tuy 

nhiên, vấn đề đặt ra là có đ  c nhân lực KH&CN trình độ  

cao ở đâu? từ trong n ớc hay ngoài n ớc? loại hình nhân lực 

KH&CN trình độ cao nào là phù h p?  

Khi tiến hành thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát triển 

KH&CN đáp ứng yêu cầu của công cuộc CNH đất n ớc vào 

nửa sau thập kỷ 60, Hàn Quốc cũng nh  Việt Nam và nhiều 

n ớc đang phát triển khác, là đất n ớc nông nghiệp nghèo nàn 

và lạc hậu, bị chảy máu chất xám nặng nề, KH&CN kém phát 
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triển, trình độ kinh tế, xã hội và mức sống kém rất xa các n ớc 

phát triển.  

Thứ qu  giá và l i thế đáng kể nhất của Hàn Quốc khi 

đó là lực l  ng lao động trong n ớc d i dào với nền tảng 

giáo dục t ơng đối tốt, tinh thần hiếu học, chăm ch , tính 

kỷ luật và có động lực và khát vọng v ơn lên mãnh liệt  

cùng với ngu n Hàn kiều trình độ cao đông đảo tập trung ở 

các n ớc có nền KH&CN tiên tiến bậc nhất thế giới nh  

Mỹ và Nhật.  

Mặc dù những điều kiện thực tế rất không thuận l i cho 

việc thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát triển KH&CN 

song với những chính sách và cách thức thu hút h p l , phù 

h p với điều kiện thực tế trong từng giai đoạn phát triển cụ 

thể của quá trình CNH, ch  sau hai thập kỷ, Hàn Quốc tạo 

nên hiện t  ng “đảo ng  c chảy máu chất xám” (reverse 

brain drain) thần kỳ trong thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ XX. 

Hàn kiều trình độ cao theo nhau trở về Hàn Quốc làm việc, 

chủ yếu từ Mỹ. Hai phần ba Hàn kiều có trình độ tiến sĩ ở 

Mỹ đã quay về Hàn Quốc trong vòng ba năm sau khi tốt 

nghiệp so với tỷ lệ ch a đầy 10% trong thập kỷ 601. Ngày 

nay, Hàn kiều trình độ cao phải cạnh tranh khốc liệt để có 

đ  c việc làm tốt ở Hàn Quốc. Đội ngũ Hàn kiều có bằng 

tiến sĩ của các đại học danh tiếng ở các n ớc ph ơng Tây 
_____________________________ 

1. Song Hahzoong (1997), “From  rain Drain to Reverse  rain Drain: 

Three decades of Korean Experiences”, Science, Technology & 

Society, 2:2, p. 317-345. 
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cũng phải xếp hàng rất lâu mới có đ  c vị trí giáo s  ở các 

tr ờng đại học hay nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu ở 

Hàn Quốc.  

Đội ngũ Hàn kiều trình độ cao h p lực với nhân lực trong 

n ớc, cùng với chính sách đặc biệt của Chính phủ đã đ a  

Hàn Quốc trở thành một n ớc có sự phát triển v  t bậc về 

KH&CN trong thời gian ngắn. Ngày nay, ch  sau một thế hệ 

kể từ khi tiến hành CNH vào đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX,  

Hàn Quốc đã sánh vai cùng các n ớc tiên tiến với các sản 

phẩm công nghệ cao có mặt toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp 

với các c ờng quốc công nghệ ở châu Âu, Mỹ, Nhật. Số 

l  ng bằng phát minh, sáng chế, công bố quốc tế của Hàn 

Quốc thuộc nhóm các n ớc phát triển. Một số viện nghiên 

cứu, đại học của Hàn Quốc thuộc tốp đầu ở các bảng xếp hạng 

danh giá. 

Quá trình thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát triển 

KH&CN của Hàn Quốc khởi đầu từ năm 1966 với b ớc đột 

phá là thành lập Viện KH&CN Hàn Quốc. Tiến sĩ Choi  

Hyungsup, Viện tr ởng đầu tiên của Viện KH&CN Hàn Quốc, 

ng ời có bằng tiến sĩ chuyên ngành cơ khí ở Mỹ, có nhận thức 

rất sâu sắc và đúng đắn rằng ngoài các yếu tố kinh tế, xã hội 

và chính trị, thì môi tr ờng sống và nghiên cứu v  t trội của 

các n ớc tiên tiến nh  Mỹ là yếu tố có tác động lớn đến sự lựa 

chọn của các nhân tài Hàn kiều. Do vậy, để thuyết phục nhân 

tài Hàn kiều h i h ơng, tr ớc hết, cần lựa chọn kỹ l ỡng để 

có đ  c các ứng viên phù h p, khơi dậy tinh thần dân tộc của 
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họ và quan trọng hơn cả là kiến tạo môi tr ờng nghiên cứu 

tuyệt vời để họ làm việc, phát huy tài năng của mình. Trên 

tinh thần đó, Viện KH&CN đã đ a ra gói  u đãi với l ơng 

cao, tr  cấp nhà ở, điều kiện và môi tr ờng nghiên cứu tuyệt 

vời, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ kỹ thuật viên giúp việc 

chuyên nghiệp để mời gọi nhân tài Hàn kiều về làm việc. Kết 

quả là, Viện KH&CN Hàn Quốc ban đầu đã thu hút đ  c 18 

nhà nghiên cứu và kỹ s  cao cấp Hàn kiều từ Mỹ và châu Âu 

(trong đó có 14 tiến sĩ). Đến năm 1975, có 137 nhân tài h i 

h ơng dài hạn và ngắn hạn, đến cuối năm 1989, số làm việc 

lâu dài là 104 ng ời và số làm việc ngắn hạn là 57 ng ời. 

Hầu nh  tất cả họ đều giữ vai trò chủ chốt ở Viện KH&CN 

Hàn Quốc1.  

 ắt đầu từ điểm khởi đầu thành công của Viện KH&CN 

Hàn Quốc trong thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát triển 

KH&CN, từ năm 1968, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai 

thực hiện ch ơng trình thu hút Hàn kiều trình độ cao để 

phát triển KH&CN và sau đó, các viện nghiên cứu, tr ờng 

đại học và doanh nghiệp đã học tập hình mẫu của Viện 

KH&CN Hàn Quốc trong thu hút Hàn kiều trình độ cao để 

phát triển KH&CN.  

Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, doanh nghiệp Hàn Quốc bị 

sức ép cạnh tranh rất lớn ở thị tr ờng quốc tế, đặc biệt là ở 
_____________________________ 

1. Yoon  ang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in South Korea: 

State-Led Model”, Studies in Comparative International Development, 

Spring 1992, Vol. 27, No. 1, p. 4-26. 
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lĩnh vực công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến. Doanh 

nghiệp Hàn Quốc ở thế bị mắc k t ở giữa, đeo bám phía sau là 

doanh nghiệp của các n ớc mới nổi với l i thế nhân công giá 

rẻ, đặc biệt là Trung Quốc, phía tr ớc là doanh nghiệp của các 

n ớc phát triển với l i thế công nghệ tiên tiến, nh  Nhật  ản, 

Mỹ và châu Âu.  

Đặc biệt, những đòi hỏi về công nghệ đáp ứng phát 

triển công nghiệp trở nên phức tạp và tinh vi hơn, không 

ch  có vậy, tr ớc sức ép của các n ớc phát triển, Hàn Quốc 

buộc phải thay đổi Luật  ản quyền và  ằng sáng chế khiến 

cho việc tiếp thu công nghệ n ớc ngoài theo kiểu thiết kế 

ng  c (reverse engineering) các sản phẩm n ớc ngoài gặp 

khó khăn trong khi các n ớc công nghiệp tiên tiến, nhất là 

Nhật  ản, không sẵn lòng chuyển giao công nghệ tiên tiến 

cho Hàn Quốc vì lo ngại sự cạnh tranh. Cùng với đó, các 

phong trào đấu tranh của công nhân Hàn Quốc ngày càng 

mạnh mẽ khiến cho việc tiếp tục duy trì mức l ơng thấp là 

không thể.  

Để thích ứng với bối cảnh và tình hình mới, Hàn Quốc 

chuyển từ mô hình phát triển định h ớng xuất khẩu sang 

mô hình phát triển định h ớng công nghệ, chuyển từ cạnh 

tranh bằng lao động giá rẻ và vốn ở giai đoạn tr ớc sang 

cạnh tranh bằng công nghệ và công nghệ cao. Theo đó, 

thu hút Hàn kiều trình độ cao đ  c xác định để nâng 

cao năng lực NC&PT nội sinh, năng lực công nghệ và 

công nghệ tiên tiến nhằm tăng c ờng năng lực cạnh tranh 
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của Hàn Quốc, giảm bớt sự lệ thuộc vào công nghệ n ớc 

ngoài và tăng sức mạnh th ơng l  ng với các nhà cung cấp 

công nghệ n ớc ngoài.    

Do nhu cầu trong n ớc đối với nhân lực trình độ cao trong 

giai đoạn này là hết sức bức thiết nên chính sách và cách thức 

thu hút khác với giai đoạn tr ớc. Nhà n ớc không còn can dự 

trực tiếp để tạo nhu cầu đối với Hàn kiều trình độ cao mà ch  

giữ vai trò khuyến khích, thu hút và huy động các ngu n lực 

xã hội để tạo nên môi trường xã hội động lực và thuận lợi cho 

phát triển khoa học và công nghệ, nuôi d ỡng và tạo sức hấp 

dẫn nhân tài KH&CN. Chính sách khuyến khích chủ yếu dùng 

cho diện thu hút ngắn hạn.  

D ới áp lực cạnh tranh khốc liệt cùng chính sách khuyến 

khích của Chính phủ, các tập đoàn, tr ờng đại học và viện nghiên 

cứu của Hàn Quốc đã chủ động thu hút Hàn kiều trình độ cao 

để phát triển KH&CN. Kết quả là, tạo nên hiện t  ng “đảo 

ng  c chảy máu chất xám” thần kỳ trong giai đoạn này. 

Năm 1996, ngay sau khi gia nhập các n ớc OECD, Hàn 

Quốc đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 

1997. Mô hình phát triển định h ớng công nghệ vốn đã từng 

chiếm  u thế trong công cuộc công nghiệp hóa nhanh chóng ở 

giai đoạn tr ớc đã trở nên lỗi thời, không còn mang lại nhiều 

l i ích và d ờng nh  đã đánh mất quyền năng của mình trong 

cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.  

Mô hình đổi mới công nghệ chủ yếu h ớng vào việc giải 

quyết vấn đề bằng cách tận dụng công nghệ n ớc ngoài vốn 
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đã từng chiếm  u thế trong công cuộc công nghiệp hóa nhanh 

chóng đã trở nên lỗi thời và không còn mang lại nhiều l i 

ích. Để có thể đạt đ  c tiến bộ đáng kể nh  đã từng làm 

đ  c trong quá khứ và duy trì đà tăng tr ởng, các doanh  

nghiệp Hàn Quốc phải v  t qua thách thức của những đòi 

hỏi mới nh : phải có   t ởng công nghệ sáng tạo, có năng 

lực công nghệ xuất sắc và có hệ thống đổi mới độc đáo - tất 

cả những yêu cầu mới này đều phải mang “tính độc đáo”. 

Do vậy, Hàn Quốc bắt đầu chuyển sang Mô hình phát triển 

định h ớng đổi mới, từ việc dựa vào các sáng kiến KH&CN 

định h ớng công nghệ sang sáng kiến KH&CN định h ớng 

đổi mới.  

Ngu n cung nhân lực trình độ cao cả trong n ớc và ngoài 

n ớc đều gia tăng mạnh khiến nhu cầu trong n ớc đối với 

nhân lực trình độ cao không còn bức thiết nh  ở giai đoạn 

tr ớc, chính sách và cách thức thu hút trong giai đoạn này 

theo h ớng cạnh tranh thị tr ờng. Chính sách khuyến khích  

đ  c tập trung vào thu hút Hàn kiều trình độ cao để thúc 

đẩy phát triển nghiên cứu cơ bản và công nghệ mới và thúc 

đẩy hoạt động tăng thu chất xám từ mạng trực tuyến, đặc 

biệt, chính sách thúc đẩy hoạt động kết nối trực tuyến với 

cộng đ ng nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều ở Thung lũng 

Silicon để tìm kiếm không ch  công nghệ mới mà còn là 

kinh nghiệm, bí quyết, kỹ năng và tinh thần kinh doanh đ  c 

chú trọng đẩy mạnh.  

Tuy nhiên, số l  ng Hàn kiều trình độ cao và mạng l ới 

cộng đ ng Hàn kiều trình độ cao ở Thung lũng Silicon nhỏ 
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và phân tán hoặc quản trị theo kiểu trên xuống d ới bởi các 

cơ quan chính phủ. Thể chế chính trị và kinh tế của  Hàn 

Quốc đã mắc k t trong mô hình thành công tr ớc đây, do 

vậy, những kinh nghiệm, bí quyết và kỹ năng của Hàn kiều 

trình độ cao ở Thung lũng Silicon đã không phát huy đ  c 

hiệu quả.   

Quá trình thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát triển  

KH&CN đáp ứng yêu cầu CNH đất n ớc từ năm 1961 đến 

nay đ  c phân chia thành ba giai đoạn. Một là, thu hút Hàn 

kiều trình độ cao trong giai đoạn “định h ớng xuất khẩu” từ 

năm 1961 đến năm 1979. Hai là, thu hút Hàn kiều trình độ 

cao trong giai đoạn “định h ớng công nghệ” từ năm 1980 đến 

năm 1996. Ba là, thu hút Hàn kiều trình độ cao trong giai đoạn 

“định h ớng đổi mới” từ năm 1997 đến năm 2017.  

2.2. Thực trạng thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát 

triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc từ năm 1961 

đến năm 2017 

2.2.1. Tình hình thu h t  àn kiều trình độ cao trong giai 

đoạn “định hướng xuất khẩu” (1961 - 1979) 

2.2.1.1. Bối cảnh thu hút  

 Nguồn Hàn kiều và Hàn kiều trình độ cao 

Do hoàn cảnh lịch sử, Hàn Quốc có ngu n Hàn kiều trình 

độ cao hùng hậu, tập trung ở các n ớc có nền KH&CN tiên 

tiến bậc nhất thế giới nh  Mỹ và Nhật  ản. Đặc tr ng của 
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ngu n Hàn kiều trình độ cao đ  c cấu thành chủ yếu từ ngu n 

du học sinh và con nuôi. Hàn Quốc có mối liên hệ gắn bó với 

Mỹ, nên ngu n kiều dân trình độ cao của Hàn Quốc tập trung 

nhiều nhất ở Mỹ. Ngay từ năm 1953, số sinh viên Hàn Quốc 

theo học tại Mỹ đã khoảng 2.000 ng ời đến 3.000 ng ời tùy 

theo năm, số sinh viên Hàn Quốc chiếm khoảng 5% đến 6% 

trong khoảng 50.000 sinh viên đến 60.000 sinh viên n ớc 

ngoài ở Mỹ. Trong thời gian này, Hàn Quốc đứng thứ 10 về 

số sinh viên theo học tại các tr ờng đại học Mỹ mặc dù khi 

đó Hàn Quốc là n ớc thu nhập thấp và dân số t ơng đối ít1. 

 ảng 2.1 cho thấy, riêng số sinh viên Hàn Quốc du học ở Mỹ 

năm 1960 là 2.310 ng ời, trong đó có 28 tiến sĩ nhận bằng 

tiến sĩ ngành KH&KT (xem  ảng 2.1).  

Ngu n cung cấp tài chính cho những sinh viên này khá 

đa dạng. Một số sinh viên do chính phủ cử đi học vì chính 

quyền L  Thừa Vãn muốn sử dụng họ nh  một ph ơng  

tiện trong chuyển giao công nghệ để tái thiết và phát triển 

đất n ớc sau chiến tranh. Hầu hết các sinh viên này học 

sau đại học về KH&CN. Một số sinh viên đ  c Chính phủ 

Mỹ hỗ tr , bao g m Học bổng Fulbright và Học bổng  

Trung tâm Đông Tây. Một số sinh viên đ  c tài tr  bởi 

binh lính Mỹ và các nhà truyền giáo. Một số do gia đình 

tài tr .   

_____________________________ 

1. Kim Sunwoong (2010), “From  rain Drain to  rain Competitions: 

the Career Patterns of US Trained Korean Academics”, Unversity of 

Chicago Press, p. 335-369. 
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Bảng 2.1. Số sinh viên và sinh viên Hàn Quốc nhận bằng  

tiến sĩ ngành khoa học và kỹ thuật  ở Mỹ, 1960 - 1980 

Đơn vị: người 

Năm 

Tổng số  

sinh viên  àn Quốc  

du học ở Mỹ 

Số sinh viên  àn 

Quốc nhận bằng tiến sĩ 

ngành KH&KT 

1960 2.310 28 

1965 2.666 66 

1970 3.827 107 

1975 3.260 105 

1980 6.150 131 

Nguồn: Song Hahzoong and Song Emily (2015), “Why do South 

Korea’s scientists and engeneers delay returning home? Renewed 

brain drain in the new Millenium”, Science, Technology & Society, 

20:3, p. 351.  

 Bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và KH&CN 

 Chính trị: Chính quyền quân sự của cố Tổng thống Park 

Chung Hee lên cầm quyền từ cuộc đảo chính quân sự năm 

1961 với mục tiêu  u tiên lớn nhất là phát triển kinh tế. Thực 

hiện chính sách thắt l ng buộc bụng, quyết tâm phát triển đất 

n ớc, bắt kịp các n ớc phát triển. Trên tinh thần đó, một loạt 
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các kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm đầy tham vọng đ  c thực 

hiện từ năm 1962. Các kế hoạch này đã tạo động lực to lớn 

thúc đẩy sự thể chế hóa hệ thống KH&CN Hàn Quốc, theo đó, 

tạo khuôn khổ và động lực cho những nỗ lực thu hút chất xám 

Hàn kiều để phát triển KH&CN đáp ứng yêu cầu của công 

cuộc CNH đất n ớc và mục tiêu phát triển đất n ớc thịnh 

v  ng trên nền tảng KH&CN.  

 Kinh tế: Chính sách công nghiệp hóa của Hàn Quốc tập 

trung vào mục tiêu kép. Một mặt, phát triển các ngành công 

nghiệp cơ bản để thay thế nhập khẩu, mặt khác, mở rộng ngành 

công nghiệp nh  định h ớng xuất khẩu đáp ứng nhu cầu cơ 

bản của con ng ời nh  là cách tạo ra nền tảng cho tăng tr ởng 

kinh tế. Với mục tiêu kép này, các ngành công nghiệp phân 

bón, xi măng, lọc dầu và thép là những ngành đ  c h ớng đến 

để thay thế nhập khẩu, các ngành dệt may, gỗ dán, và các ngành 

công nghiệp hàng hóa tiêu dùng khác nằm trong kế hoạch thúc 

đẩy xuất khẩu. 

 Văn hóa, xã hội: Do chịu ảnh h ởng văn hóa Nho giáo 

nên coi nh , thờ ơ, không rộng mở với cái mới, cái khác biệt, 

những thứ không chính thống, thu hút nhân tài Hàn kiều không 

đ  c quan tâm, thậm chí ng ời ta còn quan ngại rằng không 

có việc làm cho nhân tài Hàn kiều h i h ơng nói gì đến  u 

đãi, nhiều ng ời còn lo lắng sự trở về của nhân tài Hàn kiều 

gây ra những vấn đề kinh tế và chính trị nghiêm trọng cho đất 

n ớc vì không có đủ việc làm cho họ nói gì đến cống hiến vì 

sự thịnh v  ng của đất n ớc. 



Chương 2. Kinh nghiệm của  àn Quốc… 

 77 

 Khoa học và công nghệ: Tình hình KH&CN còn t i 

tệ hơn, khi đó Hàn Quốc ch  có hai cơ quan nghiên cứu 

đ  c cho là có năng lực nghiên cứu là Viện Nghiêu cứu 

Quốc phòng mới đ  c thành lập sau khi kết thúc chiến 

tranh Triều Tiên và Viện Nghiên cứu Năng l  ng nguyên tử 

thành lập năm 1959. KH&CN của Hàn Quốc bị đánh giá là 

tụt hậu trong sự trì trệ, xa rời thực tiễn và sản xuất, tích lũy 

vốn tri thức KH&CN hầu nh  không có, chi đầu t  NC&PT 

rất thấp, năm 1963 là 9,5 triệu USD, chủ yếu từ ngu n kinh 

phí nhà n ớc1. Hàn Quốc tự xác định thực trạng KH&CN 

với 9 điểm sau:  

1) Công nghệ ch a đáp ứng đ  c cho hoạt động công nghiệp, 

gần nh  lệ thuộc hoàn toàn vào n ớc ngoài;  

2) Không có sản phẩm công nghiệp cạnh tranh đ  c trên 

thị tr ờng toàn cầu;  

3) Ch a có hệ thống quản l  công nghệ đ ng bộ và hiệu quả;  

4) Thiếu nỗ lực NC&PT để phát triển KH&CN ở các viện 

nghiên cứu quốc gia và công. Các viện t  nhân ít ỏi và không 

có cơ quan chịu trách nhiệm nâng cao nhận thức xã hội về tầm 

quan trọng của KH&CN và phổ biến chúng; 

 5) Thiếu hệ thống NC&PT hỗ tr  sáng tạo và hoạt động 

nghiên cứu;  

_____________________________ 

1. Chung Sungchul (2007), “Excelsior:  the Korean innovation story”, 

Science and Technology, 24, No.1, Fall 2007, p. 1-9. 
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6) Không có chính sách và hệ thống thúc đẩy các kỹ s  hàng 

đầu trong t ơng lai và cung cấp giáo dục, ph ơng tiện nghiên 

cứu và sản xuất;  

7) Sự mất cân đối trầm trọng giữa số l  ng kỹ s , kỹ thuật 

viên và lao động giản đơn;   

8) Trình độ tri thức và giáo dục về KH&CN của ng ời dân 

rất thấp. Doanh nghiệp không mặn mà và thiếu cam kết đối 

với đổi mới công nghệ;  

9) Không có chính sách căn bản và tổng thể để thúc đẩy 

phát triển KH&CN1. 

Phát triển công nghiệp đòi hỏi tiếp thu, đ ng hóa và cải 

tiến công nghệ n ớc ngoài trong khi trong n ớc có rất ít nhân 

lực KH&CN trình độ cao, đặc biệt nhân lực trình độ cao về 

ngành KH&KT. Năm 1965, ở cả lĩnh vực công và t  ch a đầy 

5.000 nhà khoa học và kỹ s , trong đó ch  có 79 tiến sĩ2. 

Số tiến sĩ nhận bằng ngành KH&KT trong n ớc cũng rất 

ít, nh  năm 1965, số ng ời nhận bằng tiến sĩ ngành KH&KT 

trong n ớc ch  có 6 ng ời (xem  ảng 2.2). 

_____________________________ 

1. Hong Sung Joo, Jeon Chanmi and Kim Jonglip (2013), “The  

Internalization of Science and Technology in the earlier stage of 

Economic Development in South Korea”, Science and Technology 

Policy Institute, Korea, p. 25.   

2. Chung Sungchul (2007), “Excelsior:  the Korean innovation story”, 

Science and Technology, 24, No.1, Fall 2007, p. 1-9. 
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Bảng 2.2. Số sinh viên Hàn Quốc nhận bằng tiến sĩ  

ngành khoa học và kỹ thuật ở Hàn Quốc (1960 - 1980) 

Đơn vị: người 

Năm 

Số người  àn Quốc  

nhận bằng tiến sĩ ngành K &KT 

trong nước 

1960 Không có số liệu 

1965 6 

1970 76 

1975 259 

1980 168 

Nguồn: Song Hahzoong and Song Emily (2015), “Why do South 

Korea’s scientists and engeneers delay returning home? Renewed 

brain drain in the new Millenium, Science, Technology & Society, 

20:3, p. 351. 

2.2.1.2. Những chính sách và cách th c thu hút chủ yếu 

Trong điều kiện thực tế nh  vậy, Hàn Quốc xác định thu hút 

Hàn kiều trình độ cao - những nhà khoa học và kỹ s  là con 

đ ờng hữu hiệu và nhanh nhất để tiếp thu, học tập KH&CN 

n ớc ngoài phục vụ yêu cầu phát triển công nghiệp, tích lũy 

năng lực, tri thức KH&CN nội sinh h ớng tới mục tiêu phát triển 

đất n ớc thịnh v  ng trên nền tảng KH&CN.  
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Quan điểm thu hút là xác định một số cá nhân nhân tài Hàn 

kiều phù h p để mời gọi họ về n ớc cống hiến, còn đối với số 

nhân tài Hàn kiều ch a h i h ơng, Hàn Quốc xác định đó là 

ngu n lực kết nối giữa nền KH&CN tiên tiến của Mỹ với nền 

KH&CN n ớc nhà, thiết lập cơ chế hiệu quả để họ truyền tải 

tri thức, kỹ năng, thông tin hay về n ớc làm việc diện ngắn 

hạn đ ng thời xem đó là ngu n “tích trữ chất xám ở n ớc ngoài” 

phục vụ giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Trên tinh thần đó, trong giai đoạn định h ớng xuất khẩu, 

từ năm 1961 đến năm 1979, bốn chính sách và cách thức thu 

hút chủ yếu đã thực hiện để giải quyết vấn đề thu hút Hàn kiều 

trình độ cao để phát triển KH&CN. Một là, thành lập Viện 

KH&CN Hàn Quốc để mời gọi nhân tài Hàn kiều trở về làm 

việc. Hai là, thành lập  ộ KH&CN để phát triển KH&CN và 

đảm nhiệm việc thu hút nhân tài Hàn kiều. Ba là, xây dựng và 

cập nhật cơ sở dữ liệu nhân tài Hàn kiều, thành lập và hỗ tr  

hoạt động của các hội nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều. Bốn 

là, thành lập Viện Khoa học tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và 

một số viện nghiên cứu chuyên ngành và mời gọi nhân tài Hàn 

kiều trở về làm việc đáp ứng yêu cầu phát triển sáu ngành công 

nghiệp chiến l  c.   

Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc và 

hoạt động mời gọi nhân tài Hàn kiều trở về làm việc  

Hàn Quốc thành lập Viện KH&CN Hàn Quốc năm 1966 

để đảm nhiệm thực hiện h i h ơng nhân tài Hàn kiều phát 

triển KH&CN phục vụ phát triển công nghệ công nghiệp.  
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Viện KH&CN Hàn Quốc là viện NC&PT đa ngành phục vụ 

công nghệ công nghiệp, đ  c thành lập với tài tr  của Chính 

phủ Hàn Quốc và Chính phủ Mỹ. Viện là nỗ lực đầu tiên thu 

hút chất xám Hàn kiều. Viện đ  c h ởng cơ chế, chính sách 

đột phá ở cả ba nội dung cốt lõi của tự chủ nghiên cứu: tự 

chủ tài chính, tự trị quản l  và tự do học thuật, đặc biệt Viện 

KH&CN Hàn Quốc nhận đ  c sự cam kết và ủng hộ tuyệt đối 

của cố Tổng thống Park Chung Hee.  

Các gói khuyến khích vật chất g m: thứ nhất, đài thọ chi 

phí di chuyển; thứ hai, cung cấp trang thiết bị nghiên cứu hiện 

đại, đội ngũ tr  l  nghiên cứu, kỹ thuật viên chuyên nghiệp; thứ 

ba, trả l ơng cao để các nhà nghiên cứu tập trung toàn tâm toàn 

  vào công việc (gấp ba lần l ơng giáo s  đại học, gấp 10 lần thu 

nhập bình quân đầu ng ời của Hàn Quốc khi đó); thứ t , đài thọ 

chỗ ở hiện đại và giáo dục quốc tế cho con nhân tài KH&CN,  

đài thọ bảo hiểm y tế của Mỹ cho gia đình nhân tài KH&CN. 

Nhân tài h i h ơng ở Viện KH&CN h ởng mức l ơng 

tháng dao động từ 250 USD đến 400 USD, thực sự là cuộc cách 

mạng về l ơng. Mặc dù ch a t ơng quan với các n ớc phát 

triển, song cao hơn nhiều so với chuẩn chung Hàn Quốc khi 

đó, cao hơn l ơng của thành viên nội các Chính phủ và nghị sĩ 

Quốc hội, những ng ời mà trong con mắt của công chúng khi 

đó đ  c cho là có địa vị “cao qu ” nhất trong xã hội và do vậy, 

xứng đáng đ  c h ởng giá trị vật chất cao nhất. L ơng của 

nghiên cứu viên cao cấp ở Viện KH&CN Hàn Quốc cao gấp ba 

lần l ơng của giáo s  đại học. Trong nội bộ Viện KH&CN, 
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l ơng nghiên cứu viên cao hơn kỹ thuật viên và l ơng nhân 

viên hành chính thấp nhất.  

Viện KH&CN Hàn Quốc tiến hành thu hút từng b ớc theo 

kế hoạch phát triển của từng lĩnh vực. Chẳng hạn, theo kế 

hoạch 5 năm, bắt đầu từ năm 1966, mỗi năm khoảng 10 nhà 

khoa học hàng đầu cùng với các tr  l  nghiên cứu của họ sẽ 

đ  c mời làm việc ngay khi bắt đầu triển khai công việc sau 

đó số l  ng sẽ tăng dần lên, phụ thuộc vào kế hoạch phát triển 

tiếp theo của lĩnh vực nghiên cứu.  

Viện KH&CN Hàn Quốc đã thu hút ban đầu đ  c 18 nhà 

nghiên cứu và kỹ s  cao cấp Hàn kiều từ Mỹ và châu Âu (trong 

đó có 14 tiến sĩ). Đến năm 1975, có 137 nhân tài h i h ơng dài 

hạn và ngắn hạn, đến cuối năm 1989, số làm việc lâu dài là 104 

ng ời và số làm việc ngắn hạn là 57 ng ời (xem Hộp 2.1).  

 ộp 2.1.  oạt động thu hút  àn  iều trình độ cao  

trở về  àm việc ở Viện Khoa học và Công nghệ  àn Quốc 

Viện KH&CN Hàn Quốc (KIST) thành lập năm 1966, viện 

NC&PT đa ngành phục vụ công nghệ công nghiệp, đ  c 

thành lập với tài tr  của Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ 

Mỹ. Viện KH&CN là viện đầu tiên thực hiện thu hút nhân tài 

Hàn kiều. Viện đ  c h ởng cơ chế tự chủ nghiên cứu và nhận 

đ  c sự cam kết và ủng hộ tuyệt đối của cố Tổng thống Park 

Chung Hee. Ngu n tài chính cấp cho Viện d ới dạng hỗ tr  

và miễn kiểm toán. Tự chủ nghiên cứu của Viện đ  c bảo 

đảm bằng cơ sở pháp lý vững chắc với Đạo luật đặc biệt.  
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Triết lý thu hút: Qu  h  tinh bất qu  h  đa, lựa chọn kỹ 

l ỡng để tuyển ứng viên phù h p (Qualified candidates).  

Đối tượng và tiêu chí: Nhà nghiên cứu và kỹ s  cao cấp 

Hàn kiều từ Mỹ và châu Âu có ít nhất 5 năm kinh nghiệm sau 

khi nhận bằng tiến sĩ. 

Quy trình tuyển chọn: Tiếp cận khoảng 800 nhà khoa học 

và kỹ s , lựa chọn 69 ứng viên tiềm năng để phỏng vấn, cuối 

cùng lựa chọn đ  c 18 ng ời. Viện tr ởng Choi Hyung Sup 

đích thân gặp gỡ và lựa chọn.  

Chế độ đãi ngộ, điều kiện và môi trường làm việc: Chế độ 

đãi ngộ hậu hĩnh và điều kiện, môi tr ờng làm việc l  t ởng.  

- Đài thọ chi phí di chuyển h i h ơng.  

- Đài thọ chỗ ở hiện đại, giáo dục quốc tế, bảo hiểm y tế 

cho gia đình nhân tài h i h ơng. 

- L ơng cao: Nhân tài h i h ơng ở Viện KH&CN Hàn 

Quốc h ởng mức l ơng tháng dao động từ 250 USD đến 400 

USD tùy theo vị trí, là cuộc cách mạng về l ơng. Mặc dù 

ch a bằng mức l ơng ở các n ớc phát triển, song cao hơn 

nhiều so với mức l ơng trung bình Hàn Quốc khi đó, gấp ba 

lần l ơng giáo s  đại học, gấp 10 lần thu nhập bình quân đầu 

ng ời của Hàn Quốc khi đó, cao hơn l ơng của thành viên 

nội các Chính phủ và nghị sĩ Quốc hội.  

- Trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, phòng thí nghiệm 

độc lập, đội ngũ tr  l  nghiên cứu, kỹ thuật viên, hành chính 

chuyên nghiệp phục vụ.   
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- “Quyền cao, trách nhiệm lớn”: Nghiên cứu viên cao cấp 

đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt, tận h ởng sự tự chủ 

nghiên cứu tối đa.  

- Đ  c đi đào tạo, hội thảo chuyên môn, du lịch n ớc ngoài 

theo dự án.  

- Kỹ s  và nghiên cứu viên cao cấp còn đ  c h ởng chế độ 

ngh  phép một năm h ởng nguyên l ơng sau ba năm làm việc. 

Nguyên tắc quản trị: Viện thiết lập ngay từ đầu nguyên tắc 

quản trị  u tiên nhà nghiên cứu và tiến sĩ. Trật tự  u tiên: 

nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, nhân viên hành chính. Nhân 

viên hành chính có chức năng là “phục vụ” cho nghiên cứu viên 

và kỹ thuật viên. Số l  ng nhân viên hành chính rất nhỏ, chiếm 

7,5% năm 1975, và giảm xuống còn 5,6% năm 1989. L ơng 

nghiên cứu viên cao hơn kỹ thuật viên và l ơng nhân viên hành 

chính thấp nhất.  

Kết quả trên thực tế: Viện KH&CN Hàn Quốc đã thu hút 

ban đầu đ  c 18 nhà nghiên cứu và kỹ s  cao cấp Hàn kiều 

từ Mỹ và châu Âu (trong đó có 14 tiến sĩ). Đến năm 1975, có 

137 nhân tài h i h ơng dài hạn và ngắn hạn, đến cuối năm 

1989, số làm việc lâu dài là 104 ng ời và số làm việc ngắn 

hạn là 57 ng ời.  

Nguồn: Yoon Bang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in the 

South Korea: State - Led Model’’, Studies in Comparative 

International Development, No.1, Vol. 27, p. 10; Yoon Bang Soon 

(1992), “State  power  and public R &D  in  Korea:   A  case  study  of 

the Korea Institute of Science  and Technology”, PhD Dissertation, 

University  of Hawaii, USA. 
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Thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ và chương trình 

thu hút nhân tài Hàn kiều 

 ộ KH&CN đ  c thành lập năm 1967 đảm nhiệm phát 

triển KH&CN và thu hút nhân tài Hàn kiều.  ộ KH&CN thực 

hiện với hai hình thức h i h ơng nhân tài Hàn kiều: h i h ơng 

dài hạn và ngắn hạn. Các tiêu chuẩn tối thiểu đối với nhân tài 

h i h ơng là: Các nhà KH&CN Hàn kiều có ít nhất 2 năm 

kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp (trình độ tiến sĩ là chủ yếu) và 

ít nhất có 5 bài báo nghiên cứu công bố trên tạp chí chuyên 

ngành trong 5 năm gần nhất. 

 ộ KH&CN Hàn Quốc trực tiếp thực hiện các ch ơng 

trình h i h ơng từ năm 1968 đến năm 1981. Trong thời gian 

từ năm 1968 và đến năm 1980,  ộ KH&CN h i h ơng đ  c 

553 nhân tài Hàn kiều, trong đó 276 nhân tài h i h ơng diện 

lâu dài và 277 ng ời diện ngắn hạn (xem  ảng 2.3). 

Bảng 2.3. Số  ượng  àn  iều trình độ cao  

h i hương dài hạn và ngắn hạn 

Đơn vị: người  

Năm 1968 - 1980 

 Dài hạn Ngắn hạn 

Viện nghiên cứu công  130 182 

Tr ờng đại học 139 21 
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Ngành công nghiệp 3 13 

Khác  4 61 

 276 277 

Tổng cả dài hạn  

và ngắn hạn 

553 

Nguồn: Yoon  ang Soon (1992), “Reverse Brain Drain in the South 

Korea: State - Led Model’’, Studies in Comparative International 

Development, No.1, Vol. 27, p. 10.  

Xây dựng cơ sở d   iệu nhân tài  àn  iều, thành lập  

và hỗ trợ hoạt động của các hội nhà khoa học và kỹ sư 

Hàn kiều  

Chính phủ Hàn Quốc thực hiện việc xây dựng và cập nhật 

th ờng xuyên cơ sở dữ liệu về Hàn kiều trình độ cao, với các 

thông tin về nghề nghiệp, lĩnh vực nghiên cứu, kinh nghiệm 

giảng dạy... Cơ sở dữ liệu này phục vụ cho việc tạo nên phù 

h p giữa việc tuyển dụng bán thời gian hay toàn thời gian với 

nhu cầu cụ thể trong n ớc.  

Chính phủ Hàn Quốc còn thành lập và hỗ tr  tài chính cho 

hoạt động của các hội nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều. Các 

hội này đóng vai trò đầu mối liên lạc và kênh tuyển dụng các 

nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều, đ ng thời nhằm nâng cao 

năng lực KH&CN thông qua trao đổi và h p tác giữa các nhà 

khoa học và kỹ s  Hàn kiều trên toàn thế giới.  



Chương 2. Kinh nghiệm của  àn Quốc… 

 87 

Một số hội tiêu biểu nh  Hội các nhà khoa học và kỹ s  

Hàn kiều ở Mỹ (The Korean Scientists & Engineers Association 

in America) đ  c thành lập năm 1971. Hội các nhà khoa học 

và kỹ s  Hàn kiều ở châu Âu (The Korean Scientists & 

Engineers Association in Europe) đ  c thành lập năm 1973 

(xem  ảng 2.4).  

Bảng 2.4. Một số  ội các nhà  hoa học  

và  ỹ sư  àn  iều tiêu biểu 

Đơn vị: người 

Tên  
Năm  

thành  ập 

Số  

thành viên 

Hội KH&CN Hàn kiều ở Mỹ (The 

Korean Scientists & Engineers Association 

in America) 

1971 6.300 

Hội KH&CN Hàn kiều ở châu Âu 

(The Korean Scientists & Engineers 

Association in Europe) 

1973 1.500 

Hội KH&CN Hàn kiều ở Nhật  ản 

(The Korean Scientists & Engineers 

Association in Japan) 

1983 815 

Hội KH&CN Hàn kiều ở Canada 

(Association of Korean - Canadian 

Scientists & Engineers)  

1986 812 

Nguồn: Yoon  ang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in the South 

Korea: State - Led Model”, Studies in Comparative International 

Development, No.1, Vol. 27, p. 20.  
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Hội các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều (Overseas Scientists 

& Engineers Association) tập h p các nhà khoa học và kỹ s  

Hàn kiều ở 12 n ớc: Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật, Canada, Trung 

Quốc, Australia, Nga, Kazakhstan, Uzbekistan và Áo. Hội  

nghị toàn cầu các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều (Global 

Convention of Ethnic Korean Scientists and Engineers) đ  c 

tổ chức 1 hoặc 2 năm một lần từ Hội nghị đầu tiên năm 1974.  

Thành lập Viện Khoa học tiên tiến  àn Quốc (KAIS), một 

số viện chuyên ngành và hoạt động mời gọi  àn kiều trình 

độ cao trở về làm việc  

Trong thập kỷ 70 của thế kỷ XX, những biến động trên 

môi tr ờng quốc tế và điều kiện trong n ớc khiến Hàn Quốc 

lựa chọn  u tiên phát triển ngành công nghiệp nặng và hóa 

chất. Theo kế hoạch phát triển kinh tế là tập trung vào phát 

triển ngành công nghiệp nặng và hóa chất thông qua tiếp thu 

và mô phỏng các công nghệ nhập khẩu. Mục tiêu nữa là dịch 

chuyển phần lớn sản phẩm xuất khẩu từ hàng hóa tiêu dùng 

sang hàng lâu bền. Theo định h ớng chính sách này, công  

nghiệp đóng tàu, máy móc, điện tử, hóa dầu đ  c lựa chọn 

chiến l  c nh  là các ngành công nghiệp đ  c nhắm đến. Do 

vậy, đòi hỏi cấp thiết là có đ  c các nhà khoa học và kỹ s  

năng lực cao có thể đáp ứng nhu cầu chuyên môn của các 

ngành công nghiệp chiến l  c.  

Chính phủ đề xuất nhu cầu cần phải xây dựng các tr ờng 

đại học khoa học và kỹ thuật mới và Hoa Kỳ đã cam kết hỗ 

tr  đề xuất này. Năm 1971, Viện Khoa học tiên tiến Hàn Quốc 
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(KAIS) đã đ  c thành lập thông qua dự án h p tác giữa Hàn 

Quốc và Hoa Kỳ. Mục tiêu của Viện là phát triển ngu n nhân 

lực NC&PT chất l  ng cao để dẫn dắt NC&PT công nghiệp và 

đổi mới sáng tạo. Không giống các tr ờng đại học trong n ớc, 

KAIS đ  c thành lập với t  cách một tổ chức phi l i nhuận, do 

Chính phủ tài tr  để giúp Viện có thể đảm bảo tính linh động 

nhằm thiết lập hệ thống giáo dục đặc biệt. Viện KAIS trực thuộc 

 ộ KH&CN chứ không phải  ộ Giáo dục. Điều này đã giúp 

KAIS tăng c ờng hoạt động tự chủ và giáo dục chuyên môn để 

phát triển các nhà khoa học và kỹ s  tiên tiến. 

Bảng 2.5. Số  ượng  àn  iều trình độ cao h i hương dài hạn 

ở một số viện nghiên cứu từ năm 1971 đến năm 1977  

(thuộc Chương trình Nhà nước tài trợ) 

Đơn vị: người  

Viện Số  ượng thu hút Thời  ỳ 

KAIS 57 1971 - 1977 

KAERI 43 1972 - 1977 

KDI  21 1971 - 1977 

Tổng  121  

Nguồn: Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) và Viện Chiến l  c phát 

triển (2012), “Ch ơng trình chia sẻ tri thức (KSP) của Hàn Quốc với 

Việt Nam (2009  - 2011)”, Hà Nội, tr. 130. 
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Với sự hỗ tr  của Chính phủ, từ năm 1971 tới năm 1977, 

Viện KAIS và một số viện nghiên cứu đã thu hút đ  c số 

l  ng khá lớn các nhân tài Hàn kiều h i h ơng về làm việc 

(xem  ảng 2.5).  

Từ năm 1968 đến năm 1980, các ch ơng trình h i h ơng 

của Chính phủ Hàn Quốc đã h i h ơng 130 Hàn kiều trình độ 

cao diện dài hạn và 182 ng ời diện ngắn hạn ở các viện nghiên 

cứu công. Cách tiếp cận này mang lại kiến thức, kinh nghiệm, 

kết nối và lãnh đạo mới ở Hàn Quốc. 

Mặc dù KAIS đ  c trang bị cơ sở vật chất và điều kiện tốt 

nhất, nh ng mục đích của Viện là phát triển các kỹ s  và nhà 

khoa học cho ngành công nghiệp chứ không phải là các nhà 

khoa học theo đuổi giải Nobel. Năm 1973, Viện KAIS mở 

ch ơng trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên, năm 1975 mở ch ơng 

trình đào tạo tiến sĩ.  

Sự hỗ tr  đầy đủ về tài chính và các cơ hội giáo dục đẳng 

cấp hàng đầu đã đ  c đ a ra để tuyển những sinh viên tốt 

nhất. KAIS đã có một vị trí đặc biệt trong việc phát triển ngu n 

nhân lực NC&PT có năng lực khi đã phát triển đ  c 25% thạc 

sĩ và 33% nhà khoa học và kỹ s  có trình độ tiến sĩ tại Hàn 

Quốc vào cuối những năm 70 của thế kỷ XX. 

2.2.1.3. Những yếu tố có tác động chi phối trong thu hút 

Hàn kiều trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ 

trong giai đoạn định hướng xuất khẩu (1961 - 1979)  

Trong cuộc tranh luận về chảy máu chất xám ở thập kỷ 60, 

một số nhà phân tích cho rằng, các động cơ kinh tế và xã hội 
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khiến các tài năng từ các n ớc đang phát triển đến các n ớc 

phát triển và do chịu giới hạn về ngu n lực, các n ớc đang 

phát triển không thể giải quyết vấn đề này một sớm một chiều. 

Các n ớc thế giới thứ ba vẫn tiếp tục mất những tài năng tốt 

nhất của mình cho các n ớc phát triển. Do vậy, tr ờng h p 

Hàn Quốc là minh chứng rõ ràng rằng các n ớc đang phát 

triển có thể đạt đ  c thành công trong thu hút kiều dân trình 

độ cao để phát triển KH&CN.  

Vậy những yếu tố nào có tác động chi phối mang lại thành 

công của Hàn Quốc trong thu hút kiều dân trình độ cao để phát 

triển KH&CN?  

Đã có một số l  giải về các yếu tố có tác động chi phối 

mang lại thành công của Hàn Quốc trong thu hút kiều dân 

trình độ cao để phát triển KH&CN. Trong nghiên cứu “From 

Brain Drain to Brain Competitions: The Career Patterns of US 

Trained Korean Academics - Từ chảy máu chất xám tới cạnh 

tranh chất xám: Mô hình nghề nghiệp của tầng lớp học thuật 

Hàn Quốc đ  c đào tạo ở Mỹ”, Kim (2010) cho rằng, năm 

yếu tố chính mang lại sự thu hút hiệu quả nhân tài Hàn kiều: 

một là, Hàn Quốc đã biết tận dụng đúng thời cơ thuận l i để 

thực hiện hiệu quả chiến l  c thu hút nhân tài Hàn kiều và 

ngu n nhân tài Hàn kiều ở Mỹ d i dào; hai là, sự tăng tr ởng 

liên tục của nền kinh tế tạo ngu n lực tài chính và tạo niềm tin 

cho nhân tài Hàn kiều h i h ơng; ba là, mối quan hệ mật thiết 

về l i ích giữa Hàn Quốc và Mỹ tạo niềm tin cho giới lãnh 

đạo Hàn Quốc và nhân tài KH&CN Hàn kiều; bốn là, ngay từ 
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đầu Hàn Quốc đã chiêu mộ đ  c số l  ng nhân tài h i h ơng 

đáng kể, do vậy, các ứng viên tiềm năng không cảm thấy lẻ loi 

khi h i h ơng và họ có thể xây dựng cộng đ ng những ng ời 

h i h ơng để giúp đỡ lẫn nhau; năm là, chính sách đãi ngộ 

thỏa đáng và nhân tài h i h ơng đ  c làm việc ở những viện 

nghiên cứu thành lập mới, sự tin t ởng trao quyền và giao trọng 

trách đã tạo niềm tin, động lực và có sức thuyết phục mạnh đối 

với những nhân tài Hàn kiều ch a về1. 

Trong nghiên cứu tiêu biểu công bố năm 1992 “Reverse 

Brain Drain in South Korea: State-Led Model - Đảo ng  c 

chảy máu chất xám ở Hàn Quốc: Mô hình nhà n ớc dẫn dắt”, 

Yoon đã tổng kết rằng sự h i h ơng của Hàn kiều trình độ cao 

không phải là hiện t  ng ngẫu nhiên mà là kết quả chính sách 

có tính hệ thống, đ  c tổ chức nhất quán, sự cam kết và ủng 

hộ chính trị, tài tr  và hỗ tr  hành chính, đặc biệt là vai trò cá 

nhân của cố Tổng thống Park, là ng ời có tầm nhìn xa trông 

rộng, sớm nhận ra tầm quan trọng của chất xám Hàn kiều và 

đủ quyết tâm chính trị, quyền lực, dũng khí và trí tuệ trong 

bảo vệ và trọng dụng nhân tài, hiện thực hóa mục tiêu thu hút 

nhân tài Hàn kiều để phát triển đất n ớc thịnh v  ng trên nền 

tảng KH&CN2. 
_____________________________ 

1. Kim Sunwoong (2010), From Brain Drain to Brain Competitions: 

The Career Patterns of US Trained Korean Academics, Unversity of 

Chicago Press, p. 335-369. 

2. Yoon  ang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in South Korea: State-

Led Model”, Studies in Comparative International Development, 

Spring 1992, Vol. 27, No. 1,  p. 4-26. 
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Trong nghiên cứu công bố năm 2009 “Brain drain or brain 

circulation? U.S. doctoral recipients returning to South Korea - 

Tăng thu chất xám hay tuần hoàn chất xám? Sự h i h ơng của 

các tiến sĩ Hàn kiều từ Mỹ”, Lee Jenny và cộng sự đã lập luận 

rằng, sự tiến bộ nhanh chóng của nền kinh tế Hàn Quốc đã 

khiến cho sự khác biệt về mức thu nhập và mức sống giữa 

Hàn Quốc và Mỹ không còn là sự khác biệt rõ ràng, hiển nhiên 

nữa. Do vậy, các yếu tố phi kinh tế nh  văn hóa, gia đình, cá 

nhân, nghề nghiệp phải đ  c xem xét thỏa đáng khi nghiên 

cứu về sự h i h ơng của Hàn kiều trình độ cao. Trên cơ sở đó, 

Lee Jenny và cộng sự đã nghiên cứu và kết luận rằng yếu tố 

gia đình và văn hóa có vai trò quan trọng trong quyết định trở 

về Hàn Quốc của Hàn kiều trình độ cao1.  

Tuy nhiên, theo tác giả luận án, để làm rõ các yếu tố tác 

động chi phối trong thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển 

khoa học và công nghệ của Hàn Quốc, cần xem xét trong từng 

giai đoạn cụ thể, đòi hỏi một ph ơng pháp tiếp cận tổng h p, 

toàn diện kết h p cả các yếu tố vĩ mô nh  sự tiến bộ của nền 

kinh tế, xã hội, chính trị của n ớc nhà và các yếu tố vi mô nh  

động lực cá nhân, văn hóa hay nói cách khác xem xét các yếu 

tố của cả ba bên liên quan là các yếu tố từ n ớc nhà, các yếu 

tố từ n ớc kiều dân trình độ cao sinh sống và các yếu tố từ bản 

thân cá nhân kiều dân.  

_____________________________ 

1. Lee J. Jenny and Kim Dongbin (2010), “ rain drain or brain circulation? 

US doctoral recipients returning to South Korea”, High Educ, 59,  

p. 627-643. 
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Trên tinh thần đó, tác giả luận án cho rằng, sự kết h p của 

các yếu tố nh  vai trò của chính phủ với những chính sách thu 

hút phù h p, vai trò của Viện KH&CN Hàn Quốc và các viện 

nghiên cứu chuyên ngành, vai trò cá nhân của cố Tổng thống 

Park Chung Hee và tinh thần dân tộc của kiều dân trình độ cao 

có tác động chi phối trong thu hút Hàn kiều trình độ cao để 

phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn định h ớng 

xuất khẩu 1961 - 1979.  

 Chính phủ với nh ng chính sách và cách thức thu 

hút đặc thù, đột phá, phù hợp với điều kiện thực tế  

Kể từ những năm 60 của thế kỷ XX, Chính phủ Hàn Quốc 

đã đóng một vai trò quan trọng trong việc h i h ơng các nhà 

khoa học và kỹ s . Khi trình độ kinh tế - xã hội, thu nhập và 

mức sống của Hàn Quốc còn kém xa các n ớc phát triển, hầu 

nh  không có cơ sở hạ tầng cho sự phát triển KH&CN, nhu 

cầu của nền kinh tế - xã hội về thu hút nhân tài Hàn kiều h i 

h ơng không có, nhà n ớc can dự trực tiếp, thành lập mới một 

số viện nghiên cứu chiến l  c để thu hút chọn lọc một số nhân 

tài Hàn kiều phù h p với nhu cầu trong n ớc.   

Hàn Quốc thực hiện chính sách kép (dual policy) trong h i 

h ơng nhân tài Hàn kiều. Một mặt, xác định một số cá nhân 

nhân tài Hàn kiều phù h p để mời gọi họ về n ớc cống hiến, 

mặt khác, đối với số nhân tài Hàn kiều ch a h i h ơng, Hàn 

Quốc xác định đó là ngu n lực kết nối giữa nền KH&CN tiên 

tiến của Mỹ với nền KH&CN n ớc nhà, thiết lập cơ chế hiệu 

quả để họ truyền tải tri thức, kỹ năng, thông tin hay về n ớc 
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làm việc diện ngắn hạn đ ng thời là ngu n “tích trữ chất xám 

ở n ớc ngoài”. 

Để mời gọi nhân tài Hàn kiều trở về đóng góp cho đất 

n ớc, một mặt, Hàn Quốc kêu gọi lòng yêu n ớc, tinh thần 

dân tộc của nhân tài Hàn kiều, mặt khác, kèm theo là chế độ 

đãi ngộ thỏa đáng để họ toàn tâm, toàn   vào công việc, tin 

t ởng trao quyền và giao trọng trách cho nhân tài Hàn kiều 

h i h ơng để họ nỗ lực hết mình vì công việc, tạo dựng môi 

tr ờng và điều kiện làm việc l  t ởng để nhân tài Hàn kiều 

phát huy tài năng, sở tr ởng của mình.  

Hàn Quốc cũng rất chú trọng các giá trị tinh thần, tôn vinh 

lòng tự tôn của nhân tài Hàn kiều h i h ơng, ghi nhận công 

lao của họ. Thực tế, trong thập kỷ 1960 - 1970, mỗi khi có 

nhân tài Hàn kiều h i h ơng là sự kiện đình đám trên ph ơng 

tiện thông tin truyền thông, ảnh chân dung kèm theo l  lịch 

trích ngang của họ xuất hiện trên các trang bìa của các tờ báo 

lớn trong n ớc.   

Sự đột phá về cơ chế chính sách không những đủ mạnh để 

thu hút và trọng dụng hiệu quả nhân tài Hàn kiều h i h ơng 

mà còn truyền đạt thông điệp rõ ràng, phản ánh hệ t  t ởng 

mới, sự nhận thức mới, sự ghi nhận và tôn vinh của nhà 

n ớc về giá trị của nhân tài KH&CN, khiến họ nhanh 

chóng trở thành “giới tinh hoa quyền lực” trong xã hội Hàn 

Quốc, do vậy, tạo nên sự thay đổi nhận thức, thái độ và 

hành vi của xã hội về KH&CN, hấp dẫn các cá nhân  u tú 

trong n ớc theo đuổi nghề nghiệp KH&CN. Đ ng thời, tạo 
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sự tin t ởng, động lực hấp dẫn nhân tài Hàn kiều tiếp tục 

h i h ơng.  

 Viện KH&CN Hàn Quốc và các viện nghiên cứu 

chuyên ngành  

Trong thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ XX, Viện KH&CN Hàn 

Quốc và các viện nghiên cứu chuyên ngành đóng vai trò then 

chốt trong việc tiếp cận và đ ng hóa công nghệ n ớc ngoài 

phục vụ ngành công nghiệp trong n ớc. Sự phát triển của viện 

nghiên cứu trong thời kỳ này đ  c thúc đẩy bởi các nhà khoa 

học và kỹ s  Hàn kiều. Việc thành lập các viện nghiên cứu để 

thu hút Hàn kiều trình độ cao trở về và góp phần phát triển 

KH&CN của Hàn Quốc, tạo nền tảng để đảo ng  c tình trạng 

chảy máu chất xám. 

Viện KH&CN đ  c thành lập vào năm 1966 đã liên tục 

tạo điều kiện cho sự trở lại của nhân tài Hà kiều từ Mỹ. Mức 

l ơng cao và các điều kiện khác nh  chi phí đi, nhà ở miễn 

phí và chi phí giáo dục cho trẻ em cũng đ  c Viện KH&CN 

cung cấp để thu hút nhân sự chủ chốt. Các chính sách của 

Viện KH&CN sau đó đã trở thành tiêu chuẩn trong các chính 

sách h i h ơng của Chính phủ Hàn Quốc.  

Trong những năm 70 của thế kỷ XX, chính phủ tích cực 

đầu t  vào các ngành công nghiệp nh  máy móc, đóng tàu, 

khoa học biển, điện tử và công nghiệp hóa chất. Cùng với sự 

nhấn mạnh về các ngành công nghiệp theo định h ớng công 

nghệ, nhiều viện nghiên cứu đã đ  c thành lập, một trong số 

đó là Viện Khoa học tiên tiến Hàn Quốc (KAIS). 
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Việc thành lập các viện nghiên cứu hiện đại nh  Viện 

KH&CN, Viện Khoa học tiên tiến Hàn Quốc và các viện 

nghiên cứu chuyên ngành có trình độ t ơng đ ơng với các 

n ớc tiên tiến, đ a ra cơ hội để h i h ơng các nhân tài Hàn 

kiều và những viện này đã rút ngắn thời gian nội địa hóa 

KH&CN tiên tiến nhờ vào nhân tài Hàn kiều trở về n ớc 

làm việc1. 

 Cá nhân cố Tổng thống Park Chung Hee 

Nh  đ  c thừa nhận rộng rãi rằng một trong những 

chính sách thành công nhất của cố Tổng thống Park là chính 

sách mời gọi Hàn kiều từ mọi quốc gia trên thế giới về kiến 

thiết đất n ớc.  

Ngay từ những năm 60 của thế kỷ XX, khi nhu cầu tự thân 

của nền kinh tế - xã hội trong thu hút chất xám Hàn kiều để 

phát triển KH&CN nhận đ  c sự cam kết và ủng hộ chính trị 

tuyệt đối của Tổng thống Park Chung Hee, đ  c cụ thể hóa và 

thực hiện trên thực tế bằng cơ chế, biện pháp chính sách đột 

phá và đ  c bảo đảm bằng luật pháp.  

Cố Tổng thống Park đóng vai trò cốt yếu trong tạo dựng và 

phát triển Viện KH&CN Hàn Quốc, “thiên đ ờng” của các 

nhà khoa học, là dự án “con c ng” của ông với t  cách là ng ời 

bảo vệ, đỡ đầu.  

_____________________________ 

1. Park Myungsoo (2013), “Ngu n nhân lực khoa học và công nghệ 

cho tăng tr ởng kinh tế: Nghiên cứu tr ờng h p của Hàn Quốc”, 

Tạp chí JSTPM, tập 2, số 3, tr. 80. 
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D ới sự đỡ đầu của cố Tổng thống Park, các nhà nghiên 

cứu, đặc biệt là nhân tài h i h ơng tận h ởng quyền lực và  u 

tiên lớn về tự chủ quản trị, nghiên cứu và các l i ích khác mà 

họ ch a từng nghĩ tới. Thực tế, vào thời điểm đó, tự chủ quản 

trị và nghiên cứu không t n tại ở Hàn Quốc, do vậy, tr ờng 

h p Viện KH&CN Hàn Quốc trở thành khuôn mẫu cho các cơ 

sở NC&PT chiến l  c khác, nơi nhân tài h i h ơng tận h ởng 

sự tự chủ quản trị và nghiên cứu “vô hạn” suốt thời kỳ cầm 

quyền gần 20 năm của cố Tổng thống Park.  

Sự ủng hộ của cố Tổng thống Park có vai trò rất lớn, không 

có sự can thiệp tạo ra nhu cầu thu hút và trọng dụng nhân tài 

h i h ơng thông qua thành lập mới các viện NC&PT chiến 

l  c, thì khó có thể có đ  c thành công lớn. Chẳng hạn, việc 

cung cấp tài chính cho Viện KH&CN Hàn Quốc d ới dạng 

tiền quyên góp và miễn kiểm toán dẫn đến sự xung đột kịch 

liệt về quan điểm giữa các thành viên quốc hội và các nhà 

khoa học Viện KH&CN, với các thành viên quốc hội cung cấp 

tài chính d ới dạng tiền quyên góp và miễn kiểm toán là quá 

mới và xa lạ với cách làm truyền thống, còn các nhà khoa học 

Viện KH&CN Hàn Quốc thì cho rằng sự tự chủ của ng ời 

nhận là tối quan trọng. Sự xung đột này đã đ  c cố Tổng thống 

Park giải quyết ngay bằng việc ban hành Sắc lệnh đặc biệt 

đảm bảo sự tự chủ của Viện KH&CN Hàn Quốc.  

Choi Hyung Sup, Viện tr ởng đầu tiên của Viện KH&CN 

Hàn Quốc, nhận xét: Không cần nói cũng rõ Tổng thống Park 

là một trong số những ng ời đóng vai trò tối quan trọng về 
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vấn đề đảm bảo cơ chế và chế độ đãi ngộ các nhà khoa học 

làm việc tại Viện KIST lúc đó1. 

 Tinh thần dân tộc, muốn góp sức vào quá trình phát 

triển đất nước của Hàn kiều trình độ cao  

Ngu n nhân lực trình độ cao trong cộng đ ng kiều dân 

Hàn Quốc t ơng đối d i dào, ngu n cấu thành Hàn kiều trình 

độ cao chủ yếu từ ngu n du học sinh, không phải tị nạn, 

thuyền nhân hay nhân lực trình độ cao bỏ đất n ớc ra đi. Chịu 

ảnh h ởng văn hóa Khổng giáo, họ có tinh thần dân tộc, chủ 

nghĩa yêu n ớc, mong muốn đóng góp sức mình vào công 

cuộc phát triển đất n ớc. 

2.2.2. Tình hình thu h t  àn kiều trình độ cao trong giai 

đoạn “định hướng công nghệ” (1980 - 1996) 

2.2.2.1. Bối cảnh thu hút 

 Nh ng chuyển biến trong ngu n Hàn kiều trình  

độ cao  

Ngu n Hàn kiều trình độ cao của Hàn Quốc gia tăng mạnh 

do sự nới lỏng của chính sách du học n ớc ngoài vào cuối 

thập kỷ 70 của thế kỷ XX và chính sách tự do đ  c thực hiện 

năm 1982 cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế, nên nhiều 

gia đình có điều kiện tài chính cho đi du học ở n ớc ngoài 

hơn, chính sách trọng dụng nhân tài Hàn kiều h i h ơng có 

_____________________________ 

1.  ùi Tất Thắng (2017), “KIST ở Hàn Quốc và vấn đề xây dựng V-

KIST ở Việt Nam”, Tạp chí JSTPM, tập 6, số 2, tr. 32-42.  
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tác động thúc đẩy nhiều ng ời du học. Số sinh viên Hàn Quốc 

nhận bằng tiến sĩ ngành KH&CN ở Mỹ có sự gia tăng nhanh 

chóng trong giai đoạn này, từ 87 ng ời năm 1980 lến tới 

1.143 ng ời năm 1994 và giảm nh  xuống còn 977 năm 1996 

(xem  ảng 2.6).  

Bảng 2.6. Số sinh viên  àn Quốc nhận bằng tiến sĩ  

ngành khoa học và kỹ thuật ở Mỹ, 1980 - 1996 

Đơn vị: người  

Năm 
Số sinh viên  àn Quốc nhận bằng tiến 

sĩ ngành K &KT ở Mỹ 

1980 87 

1981 104 

1982 123 

1983 183 

1984 204 

1985 251 

1986 309 

1987 450 

1990 971 
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1991 1.107 

1992 1.123 

1993 1.118 

1994 1.143 

1995 1.000 

1996 977 

Nguồn: Tác giả tổng h p từ Park Hun Joo (2016), “Globalization, Brain 

Circulation, and Networks: Towards A Fresh Conceptual Framework 

for Open Human Resource Development System in South Korea”, 

Working paper, p. 7; KDI School và Song Hahzoong and Song Emily 

(2015), “Why do South Korea’s scientists and engeneers delay 

returning home? Renewed brain drain in the new Millenium”, Science, 

Technology & Society, 20:3, p. 352. 

Cùng với số du học sinh, số Hàn kiều thế hệ thứ hai và thứ 

ba, và con nuôi, chủ yếu ở Mỹ, Canada và các n ớc Tây Âu 

giàu có khác là ngu n cấu thành quan trọng trong ngu n Hàn 

kiều trình độ cao vì lực l  ng này th ờng có trình độ học vấn 

cao. Số Hàn kiều là con nuôi ở Mỹ có khoảng 160.000 ng ời.  

 Bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và KH&CN 

Cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, tình hình 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và KH&CN có những biến 

động lớn.  
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  Chính trị: Năm 1979 Tổng thống Park bị ám sát, chính 

quyền quân sự d ới sự lãnh đạo của Tổng thống Chun Doo 

Hwan 1980 - 1988.  

  Kinh tế: Hàn Quốc mất dần l i thế cạnh tranh ở các 

ngành công nghiệp thâm dụng lao động giá rẻ do giá nhân 

công trong n ớc tăng nhanh và các n ớc mới nổi có l i thế 

cạnh tranh hơn. Hàn Quốc chuyển sang giai đoạn phát triển 

công nghiệp thâm dụng công nghệ.  

 Văn hóa, xã hội: Nhân tài KH&CN đ  c trọng dụng 

khiến họ nhanh chóng trở thành giới tinh hoa quyền lực trong 

xã hội Hàn Quốc tạo nên sự biến chuyển căn bản về nhận 

thức, thái độ của xã hội về KH&CN, hấp dẫn cá nhân  u tú 

theo đuổi nghề nghiệp KH&CN. 

  KH&CN: Yêu cầu về công nghệ đáp ứng phát triển 

công nghiệp trở nên phức tạp và tinh vi hơn, lại chịu sức 

ép lớn buộc phải thay đổi Luật  ản quyền và  ằng sáng 

chế, khiến việc tiếp thu công nghệ n ớc ngoài theo kiểu 

thiết kế ng  c (reverse engineering) các sản phẩm n ớc 

ngoài gặp khó khăn. Các n ớc công nghiệp tiên tiến, nhất 

là Nhật  ản, không sẵn lòng chuyển giao công nghệ tiên 

tiến cho Hàn Quốc vì quan ngại Hàn Quốc trở thành đối 

thủ cạnh tranh. 

Về l i thế cạnh tranh, Hàn Quốc mất dần l i thế cạnh tranh 

ở các ngành công nghiệp thâm dụng lao động giá rẻ do giá 

nhân công trong n ớc tăng mạnh và bị các n ớc mới nổi cạnh 

trạnh. Hơn nữa, về mặt xã hội, các phong trào công nhân và xã 
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hội trong n ớc ngày càng lớn mạnh khiến Hàn Quốc khó có  

thể tiếp tục duy trì giá nhân công thấp. 

Doanh nghiệp Hàn Quốc chịu sức ép cạnh tranh lớn trên 

thị tr ờng quốc tế, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghiệp sử dụng 

công nghệ tiên tiến, Hàn Quốc rơi vào tình cảnh ở thế mắc k t 

ở giữa, đeo bám phía sau là doanh nghiệp ở các n ớc mới nổi 

có l i thế nhân công giá rẻ, phía tr ớc là doanh nghiệp ở các 

n ớc phát triển có l i thế công nghệ tiên tiến.  

Chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng “giải pháp công nghệ” 

để giải quyết vấn đề, Hàn Quốc chuyển từ cạnh tranh bằng 

lao động giá rẻ và vốn ở thời kỳ tr ớc sang cạnh tranh bằng 

công nghệ và công nghệ cao, tập trung phát triển năng lực 

NC&PT, đ ng thời để nâng vị thế th ơng l  ng đối với các 

nhà cung cấp công nghệ n ớc ngoài, giảm bớt sự lệ thuộc 

công nghệ n ớc ngoài. Hàn Quốc chuyển từ mô hình phát 

triển “định h ớng xuất khẩu” sang mô hình phát triển “định 

h ớng công nghệ”. 

2.2.2.2. Những chính sách và cách th c thu hút chủ yếu 

Hàn Quốc xác định thu hút Hàn kiều trình độ cao để nâng 

cao năng lực NC&PT nội sinh, năng lực công nghệ công nghiệp, 

giảm bớt sự lệ thuộc vào công nghệ n ớc ngoài và nâng cao vị 

thế th ơng l  ng với các nhà cung cấp công nghệ n ớc ngoài, 

trọng tâm là công nghệ và công nghệ tiên tiến.  

Do nhu cầu trong n ớc đối với nhân lực trình độ cao trong 

giai đoạn này là hết sức bức thiết nên chính sách và cách thức 
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thu hút khác với giai đoạn tr ớc. Nhà n ớc không còn can dự 

trực tiếp để tạo nhu cầu đối với Hàn kiều trình độ cao mà ch  

giữ vai trò khuyến khích, thu hút và huy động các ngu n lực 

xã hội để tạo nên môi trường xã hội động lực và thuận lợi cho 

phát triển khoa học và công nghệ, nuôi d ỡng và tạo sức hấp 

dẫn nhân tài KH&CN. Các chính sách này đ  c thiết kế kỹ 

l ỡng nhằm cung cấp cho nhân tài Hàn kiều đầy đủ thông tin 

và cơ hội lựa chọn r i để họ tự quyết định có trở về n ớc nhà 

làm việc hay tiếp tục ở lại Mỹ. Cùng với đó, chính sách huy 

động ngu n lực xã hội tham gia thu hút nhân tài Hàn kiều, đặc 

biệt là viện nghiên cứu, tr ờng đại học và ngành công nghiệp 

(chủ yếu là các tập đoàn).  

Từ năm 1982,  ộ KH&CN Hàn Quốc không trực tiếp thực 

hiện các ch ơng trình h i h ơng nữa mà chuyển cho Quỹ Khoa 

học và Kỹ thuật Hàn Quốc (Korea Science and Engineering 

Foundation) đảm nhiệm. Quỹ này thực hiện hai ch ơng trình 

h i h ơng Hàn kiều trình độ cao là h i h ơng dài hạn và ngắn 

hạn, tiêu chí tối thiểu là các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều 

có ít nhất hai năm kinh nghiệm kể từ khi nhận bằng (chủ yếu 

là tiến sĩ), có ít nhất 5 bài nghiên cứu công bố ở các tạp chí 

chuyên ngành trong 5 năm gần nhất.  

Chính sách khuyến khích dần chuyển sang tập trung cho 

diện thu hút ngắn hạn. Ch ơng trình h i h ơng dài hạn cắt 

giảm dần vào năm 1989 và kết thúc năm 1991 ở cấp Chính 

phủ. Thay vào đó, Hàn Quốc đã triển khai một số ch ơng trình 

ngắn hạn tiêu biểu nh : 
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 Tham quan ngắn hạn (Temporary visitor)  

Chính phủ đài thọ chi phí cho tham quan ngắn hạn, và 

dành cho cả đối t  ng là nhân tài KH&CN ng ời n ớc ngoài 

nhằm tăng c ờng sự h p tác quốc tế trong hoạt động NC&PT.  

 Chương trình chất xám  àn Quốc “Brain Poo ”  

Ch ơng trình này bắt đầu từ năm 1994, nhằm khuyến khích 

các đại học và viện nghiên cứu công mời nhân tài KH&CN 

Hàn kiều tham giảng dạy hay tham gia vào hoạt động NC&PT 

trong thời hạn một năm và có thể gia hạn tới 3 năm. Các vị trí 

tạm thời này h ớng tới đối t  ng là các học giả có kinh 

nghiệm giảng dạy hay nghiên cứu (th ờng là trên 5 năm 

kinh nghiệm). Trong thời gian ở Hàn Quốc, họ có cơ hội làm 

quen môi tr ờng Hàn Quốc và có thể tìm kiếm vị trí việc làm 

lâu dài. 

 Hoạt động thu hút Hàn kiều trình độ cao ở ngành 

công nghiệp  

Ngành công nghiệp Hàn Quốc bị sức ép cạnh tranh lớn 

trên thị tr ờng quốc tế, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghiệp sử 

dụng công nghệ tiên tiến, rơi vào thế mắc k t ở giữa, bám phía 

sau là doanh nghiệp ở các n ớc mới nổi có l i thế nhân công 

giá rẻ, phía tr ớc là doanh nghiệp ở các n ớc phát triển có l i 

thế công nghệ tiên tiến. 

Tr ớc áp lực cạnh tranh lớn trên thị tr ờng quốc tế, chính 

sách khuyến khích và hỗ tr  của Chính phủ, ngành công nghiệp 

đầu t  mạnh cho NC&PT và thành lập các phòng NC&PT.  
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Ngành công nghiệp t  nhân là chủ thể dẫn dắt hoạt động 

NC&PT, tạo nên nhu cầu rất lớn đối với nhân lực trình độ cao. 

Cùng với viện nghiên cứu công và tr ờng đại học, ngành công 

nghiệp (chủ yếu là các chaebol) là những chủ thể chủ chốt 

trong thu hút nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều để nâng cao 

năng lực NC&PT nội sinh, nhảy cóc lên công nghệ tiên tiến. 

Bảng 2.7. Số  ượng  àn  iều trình độ cao  

h i hương dài hạn và ng n hạn ở ngành công nghiệp  

(thuộc Chương trình do Chính phủ tài trợ ) 

Đơn vị: người  

Năm 
1981 -  

1983 

1984 - 

1986 

1987 - 

1989 
Tổng 

Dài hạn 10 14 3 27 

Ngắn hạn 21 4 0 25 

Nguồn: Yoon  ang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in the South 

Korea: State - Led Model”, Studies in Comparative International 

Development, No.1, Vol. 27, p. 10.  

 

Các ch ơng trình hỗ tr  thu hút Hàn kiều trình độ cao của 

chính phủ đối với ngành công nghiệp cũng đạt kết quả nhất 

định. Tuy nhiên, so với viện nghiên cứu công và tr ờng đại 

học thì ít hơn nhiều. Từ năm 1981 đến năm 1989, ngành công 

nghiệp có số ng ời h i h ơng theo ch ơng trình tài tr  của 
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chính phủ là 52 ng ời, trong đó dài hạn là 27 ng ời, ngắn hạn 

là 25 ng ời. Trong khi đó, ở viện nghiên cứu công là 596 

ng ời, trong đó dài hạn là 370 ng ời, ngắn hạn là 226 ng ời. 

Ở tr ờng đại học là 393 ng ời, trong đó dài hạn là 328 ng ời, 

ngắn hạn là 65 ng ời (xem  ảng 2.7). 

Hoạt động thu hút Hàn kiều trình độ cao bằng ngu n tài 

chính của ngành công nghiệp, ở các tập đoàn là rất mạnh bạo, 

đặc biệt từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX.  

 Mục đích: Để nâng cao năng lực NC&PT và nhảy cóc 

lên công nghệ tiên tiến, công nghệ thời th  ng.  

  ình thức thu hút: Với hai hình thức chủ yếu là h i 

h ơng và sử dụng nhân tài Hàn kiều tại n ớc sở tại. 

 Chế độ đãi ngộ, điều  iện và môi trường  àm việc  

Để h i h ơng các nhân tài Hàn kiều, các tập đoàn sử dụng 

gói khuyến khích rất hấp dẫn với chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, 

l ơng cao, nhân tài Hàn kiều h i h ơng còn đ  c h ởng 

thêm khoản “tiền tr  cấp h i h ơng” d ới hình thức “tr  

cấp tiến sĩ” hay “tr  cấp thạc sĩ”. Điều kiện và môi tr ờng 

làm việc tốt, công việc thách thức, độc lập cao, “quyền cao, 

trách nhiệm lớn”. Sở dĩ nhân tài Hàn kiều đ  c h ởng nhiều 

 u đãi hơn đ ng nghiệp trong n ớc vì ngoài tài năng ra, họ 

đ  c cho là có l i thế hơn về kỹ năng thị tr ờng n ớc 

ngoài, thành thạo ngoại ngữ, hiểu biết hệ thống kinh doanh 

của các n ớc công nghiệp và do vậy dễ tiếp cận thị tr ờng 

công nghệ n ớc ngoài hơn… 
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Các nhà quản l  cao cấp của các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc 

th ờng xuyên thực hiện các chuyến đi ở n ớc ngoài để tuyển 

dụng Hàn kiều trình độ cao, và hầu hết các ngành công nghiệp 

t  nhân có các chi nhánh ở Mỹ, không ch  cho các mục đích 

tiếp thị mà còn để tuyển dụng.  

Kết quả là, trong những năm 80 và 90 của thế kỷ XX, có 

nhiều Hàn kiều trình độ cao trở về làm việc cho các tập đoàn, 

chẳng hạn trong hai năm 1987 và 1988, có tới 347 Hàn kiều 

trình độ cao đ  c các tập đoàn tuyển dụng, năm 1989 có 

215 Hàn kiều có trình độ tiến sĩ trở thành nhân sự cao cấp ở 

10 tập đoàn lớn. Tập đoàn LG, trong giai đoạn từ năm 1988 

tới năm 1990 đã thu hút 90 Hàn kiều có trình độ tiến sĩ1. 

Năm 1992, các trung tâm NC&PT của doanh nghiệp thu hút 

đ  c 427 nhân tài Hàn kiều, họ là các nhà khoa học và kỹ 

s  hàng đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc và 

công nghệ thông tin phần lớn là những ng ời trở về từ các 

doanh nghiệp Mỹ. 

Hình thức sử dụng nhân tài Hàn kiều tại n ớc sở tại cũng 

đ  c các tập đoàn Hàn Quốc sử dụng rất hiệu quả. Đầu thập 

kỷ 80, các tập đoàn lớn nh  Samsung, Huyndai, LG... đã thiết 

lập các đơn vị NC&PT ở các trung tâm công nghệ cao ở n ớc 

ngoài, nh  Thung lũng Silicon, California, nơi có hàng nghìn 

nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều cao cấp. Huyndai lập Công ty 
_____________________________ 

1. Yoo  ang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in South Korea: State-

Led Model”, Studies in Comparative International Development, Spring 

1992, Vol. 27, No. 1,  p. 12. 
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Modern Electosystem ở Sunnyvale, Samsung lập hai công ty 

con ở Silicon để thực hiện các hoạt động NC&PT trong lĩnh 

vực vi điện tử và công nghệ sinh học, LG lập hai công ty con 

để thực hiện hoạt động NC&PT trong lĩnh vực bán dẫn/máy vi 

tính và công nghệ sinh học. 

Mục đích của các đơn vị này là thu hút nhân tài Hàn kiều 

để nhảy cóc lên công nghệ tiến tiến, là “ăng ten” thu thập  

thông tin về các hoạt động nghiên cứu, nắm bắt sự thay đổi về 

công nghệ ở các n ớc tiên tiến, nh  công nghệ chất bán dẫn, 

máy vi tính, và bù đắp sự thiếu hụt nhà khoa học và kỹ s  có 

kinh nghiệm ở lĩnh vực công nghệ cao. Các đơn vị này cũng 

thực hiện NC&PT phục vụ sản xuất đại trà trong n ớc và là 

nơi b i d ỡng nhân lực NC&PT trong n ớc.  

Với chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, công việc thách thức, sự độc 

lập và tự chủ cao trong công việc, “quyền cao, trách nhiệm lớn” 

trong khi không phải rời xa, từ bỏ lối sống, cuộc sống Mỹ, các 

tập đoàn Hàn Quốc đã lôi kéo đ  c số l  ng lớn nhân tài Hàn 

kiều xuất sắc từ các công ty công nghệ hàng đầu thế giới nh  

IBM, Fairchild, Intel và National Semiconductor. 

 Hoạt động thu hút Hàn kiều trình độ cao ở trường  

đại học  

Đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, để đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội về đào tạo nhân tài trình độ cao, các đại 

học Hàn Quốc thực hiện chính sách phát triển và mở rộng các 

khoa KH&CN và thiết lập các phòng NC&PT hiện đại với 

trang thiết bị tân tiến. Các chính sách này tạo nên sự gia tăng 
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nhanh chóng nhu cầu thu hút nhân tài Hàn kiều đảm nhiệm vị 

trí giáo s  ở các đại học Hàn Quốc. 

Các chính sách khuyến khích và hỗ tr  của nhà n ớc, chức 

danh giáo s  đại học ở Hàn Quốc có địa vị xã hội cao, đ  c 

xã hội trọng vọng và ổn định, nên các đại học Hàn Quốc có 

nhiều thuận l i trong thu hút nhân tài Hàn kiều và thu hút 

đ  c nhiều Hàn kiều trình độ cao h i h ơng d ới ngu n tài 

tr  của nhà n ớc đều mong muốn làm việc ở tr ờng đại học 

( ảng 2.8).  

Bảng 2.8. Số  ượng  àn  iều trình độ cao  

h i hương dài hạn và ng n hạn ở trư ng đại học  

(thuộc Chương trình do Chính phủ tài trợ ) 

Đơn vị: người  

Năm 
1981-

1983 

1984-

1986 

1987-

1989 
Tổng 

Dài hạn 58 133 137 328 

Ngắn hạn 11 19 35 65 

Tổng  69 152 172 393 

Nguồn: Yoon Bang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in the South 

Korea: State - Led Model”, Studies in Comparative International 

Development, No.1, Vol. 27, p. 10.  
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 Hoạt động thu hút Hàn kiều trình độ cao ở viện 

nghiên cứu công  

Các viện nghiên cứu công vẫn tiếp tục là chủ thể chủ chốt 

trong thu hút kiều dân trình độ cao để phát triển KH&CN 

( ảng 2.9).  

Bảng 2.9. Số  ượng  àn  iều trình độ cao  

h i hương dài hạn và ng n hạn ở viện nghiên cứu công 

(thuộc Chương trình do Chính phủ tài trợ) 

Đơn vị: người  

Năm 
1981-

1983 

1984-

1986 

1987-

1989 
Tổng 

Dài hạn 60 150 160 370 

Ngắn hạn  11 19 35 65 

Tổng  71 169 195 435 

Nguồn: Yoon  ang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in the South 

Korea: State - Led Model”, Studies in Comparative International 

Development, No.1, Vol. 27, p. 10.  

Cùng với việc thu hút Hàn kiều trình độ cao từ ngu n tài 

chính của Chính phủ, các viện nghiên cứu công còn thu hút Hàn 

kiều trình độ cao bằng ngu n tài chính của mình ( ảng 2.10). 
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Bảng 2.10. Số  ượng  àn  iều trình độ cao h i hương  

ở các viện nghiên cứu công (bằng nguồn tài chính của viện) 

Đơn vị: người  

Năm  1981 1982 1983 1984 1985 1986 Tổng 

Dài hạn 6 11 5 6 41 19 88 

Ngắn hạn  101 132 152 171 223 135 914 

Tổng  107 143 157 177 264 154 1.002 

Nguồn: Yoon  ang Soon (1992), “Reverse  rain Drain in the 

South Korea: State - Led Model”, Studies in Comparative International 

Development, No.1, Vol. 27, p. 12.  

2.2.2.3. Những yếu tố có tác động chi phối trong thu hút 

Hàn kiều trình độ cao để phát triển KH&CN ở giai đoạn định 

hướng công nghệ (1980 - 1996) 

Kết h p của các yếu tố chủ yếu sau: Sự tiến bộ nhanh 

chóng về kinh tế của Hàn Quốc; Đầu t  lớn cho phát triển 

khoa học và công nghệ; Sự phát triển mạnh của giáo dục bậc 

cao; Vai trò của các Chaebol; và Yếu tố ngôn ngữ, văn hóa và 

triển vọng nghề nghiệp tốt ở Hàn Quốc. 

 Sự tiến bộ nhanh chóng về kinh tế của Hàn Quốc  

Giai đoạn này Hàn Quốc có sự cải thiện đáng kể trong nền 

kinh tế, là nền tảng thuận l i cho sự phát triển khoa học. Sự 
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tăng tr ởng nhanh chóng của nền kinh tế Hàn Quốc làm cho 

khoảng cách thu nhập giữa Hàn Quốc và Mỹ đã giảm đáng 

kể. Mức thu nhập của Hàn Quốc đã tăng từ ch a bằng 10% 

những năm 60 của thế kỷ XX lên bằng 1/3 mức thu nhập 

của Mỹ trong giai đoạn này, và khoảng cách ngày càng thu 

h p lại.  

Song (1997) đánh giá rằng, Hàn Quốc h ởng l i từ tăng 

thu chất xám. Năm 1993, sinh viên Hàn Quốc là nhóm sinh 

viên n ớc ngoài lớn thứ năm tại Mỹ. Tỷ lệ quay trở lại cao 

của các nhà khoa học và kỹ s  lành nghề và có học vấn là kết 

quả của nền kinh tế đang bùng nổ và điều kiện sống tốt hơn1. 

 Đầu tư  ớn cho phát triển  hoa học và công nghệ  

Cả khu vực công và khu vực t  đều có nhận thức rõ về xu 

h ớng công nghệ và công nghệ cao sẽ là một yếu tố chính cho 

khả năng cạnh tranh trong thị tr ờng toàn cầu. Cam kết đối 

với khoa học và công nghệ của chính phủ và khu vực t  nhân 

rõ ràng là do chi tiêu cho NC&PT tăng nhanh. Hàn Quốc đã 

tăng mạnh đầu t  cho NC&PT, từ mức 428 triệu USD năm 

1980 tăng lên trên 12 tỷ USD năm 1995 hay từ tỷ lệ 0,77%/GDP 

năm 1980 lên tới 2,5%/GDP năm 1995, tăng nhanh hơn mức 

tăng GDP ( ảng 2.11).  

 
_____________________________ 

1. Song Hahzoong (1997), “From  rain Drain to Reverse  rain Drain: 

Three decades of Korean Experiences”, Science, Technology & 

Society, 2:2, p. 317-345. 
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Bảng 2.11. Đầu tư của  àn Quốc cho nghiên cứu  

và phát triển, 1980 - 1995 

Đơn vị: triệu USD 

Năm 1980 1985 1990 1995 

Chi NC&PT 428 1.390 4.676 12.244 

Nhà n ớc 272,7 344,7 908,7 2.309,9 

Khu vực t  nhân 155,3  1.045,3 3.767,3 9.934,1 

NC&PT/GDP (%) 0,77 1,58 1,95 2,5 

Nguồn: Chung Sungchul (2007), “Excelsior: The Korean Innovation 

Story”, Issues in Science and Technology, 24, No.1, (Fall 2007). 

 Sự phát triển nhanh chóng của giáo dục bậc cao  

Trong thập kỷ 80 của thế kỷ XX, các tr ờng đại học Hàn 

Quốc mở rộng đáng kể khoa học và kỹ thuật, các khoa để tạo 

ra một lực l  ng cao hơn lực l  ng lao động lành nghề. Kết 

quả là nhu cầu thêm giảng viên, các vị trí giảng viên hấp dẫn  

ở Hàn Quốc. Các đại học Hàn Quốc cung cấp các phòng thí 

nghiệm và ph ơng tiện tốt hơn cho nghiên cứu sau đại học, hy 

vọng mở rộng ch ơng trình đào tạo tiến sĩ và nâng cao năng 

lực quốc gia cho thiết kế và đổi mới.  

 Các chaebo   àn Quốc  

Vai trò của ngành công nghiệp t  nhân trong việc tuyển 

dụng các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học Hàn kiều cũng 
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quan trọng nh  vai trò của Chính phủ. Tỷ lệ chi tiêu cho R & D 

công cộng/chi tiêu cho NC&PT trong khu vực t  nhân đã thay 

đổi đáng kể, từ tỷ lệ 55:45 vào năm 1981 lên tỷ lệ 18:82 vào 

năm 1992. Sự gia tăng đáng kể chi tiêu NC&PT của các ngành 

cho thấy sự gia tăng nhanh nhu cầu của các nhà nghiên cứu 

cấp cao trong khu vực riêng t .  

Cùng với việc gia tăng đầu t  cho NC&PT, nhiều viện 

nghiên cứu doanh nghiệp đ  c thành lập và ngày càng có 

nhiều ng ời h i h ơng về làm việc ở các phòng thí nghiệm 

nghiên cứu nằm trong các ngành công nghiệp t  nhân, mặc dù 

phần lớn những ng ời h i h ơng vẫn còn làm việc cho các 

tr ờng đại học và các viện nghiên cứu công. Các viện nghiên 

cứu của khu vực t  nhân đ  c mở trong những năm 80 của 

thế kỷ XX có tuyển dụng các nhà nghiên cứu chủ yếu từ Mỹ 

và Nhật  ản. Hầu hết các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều có 

bằng cấp cao của các tr ờng đại học Mỹ và làm việc ở các 

tr ờng đại học hoặc các phòng thí nghiệm công nghiệp ở Mỹ.  

 Yếu tố ngôn ng , văn hóa và triển vọng nghề nghiệp 

tốt ở Hàn Quốc  

 Các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều ở Mỹ chịu sự giới 

hạn nhất định, vị trí quản l  th ờng ở tầm bậc trung, chuyên 

môn chủ yếu là về kỹ thuật, rất khó khăn trong việc giám sát, 

quản l  nhân viên ng ời da trắng. Hầu hết các học giả n ớc 

ngoài ở Mỹ gặp phải gánh nặng do rào cản ngôn ngữ và nền 

văn hóa khác nhau. Những gánh nặng đó đ  c bù đắp bởi môi 

tr ờng nghiên cứu tốt hơn ở Mỹ. Tuy nhiên, giờ đây, môi tr ờng 
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nghiên cứu ở Hàn Quốc đã đ  c cải thiện đáng kể. Hàn kiều 

trình độ cao có một lựa chọn đầy hứa h n khi trở về n ớc làm 

việc với vai trò lãnh đạo trong xây dựng và phát triển khoa 

học lại không bị rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.  

2.2.3. Tình hình thu h t  àn kiều trình độ cao trong giai 

đoạn “định hướng đổi mới” (1997 - 2017) 

2.2.3.1. Bối cảnh thu hút 

 Nh ng chuyển biến trong ngu n Hàn kiều và Hàn kiều 

trình độ cao 

 Kể từ những năm 90 của thế kỷ XX, số Hàn kiều trên thế 

giới có sự gia tăng đáng kể. Toàn bộ Hàn kiều trên thế giới lên 

tới trên bảy triệu ng ời tập trung nhiều ở Trung Quốc, Mỹ và 

Nhật  ản. Cộng đ ng Hàn kiều ở Trung Quốc gần 2,6 triệu 

ng ời, tiếp theo là Mỹ trên 2,2 triệu ng ời và ở Nhật  ản là 

trên 800 nghìn ng ời ( ảng 2.12).  

Bảng 2.12. Số  ượng và sự phân bổ Hàn kiều  

trên thế giới năm 2015 

Đơn vị: người 

Vùng/nước Số  ượng Tỷ  ệ (%) 

Tổng số 7.184.872 100 

 ắc Mỹ 
Mỹ  2.238.989 31,16 

Canada 224.054 3,12 
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Đông  

 ắc Á 

Trung 

Quốc 

2.585.993 35,99 

Nhật  ản 855.725 11,91 

Châu Âu 627.089 8,73 

Nam Á 510.633 7,11 

Latinh và Caribbea 105.243 1,46 

Trung Đông 25.563 0,36 

Châu Phi  11.583 0,16 

Nguồn: Park Hun Joo and Cho In Wan (2016), “Globalization, 

Brain Circulation, and Networks: Towards A Fresh Conceptual 

Framework for Open Human Resource Development System in South 

Korea”, Working paper, p. 7, KDI School. 

Số sinh viên Hàn Quốc nhận bằng tiến sĩ ngành KH&KT ở 

Mỹ lên tới gần 1000 ng ời/năm ( ảng 2.13). Theo dữ liệu 

mới nhất là vào tháng 3 năm 2018 của Sở Di trú Mỹ, hiện có 

67.326 du học sinh Hàn Quốc ở Mỹ, trong đó có tới 10.777 

ng ời đang làm tiến sĩ1. 

 
_____________________________ 

1. Homeland Security (2018), “March 2018 SEVIS by the Numbers 

Data”, https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-by-the-numbers/march-

2018, truy cập ngày 02/5/2018. 
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Bảng 2.13. Số sinh viên  àn Quốc nhận bằng tiến sĩ  

ngành khoa học và kỹ thuật ở Mỹ, 1997 - 2011 

Đơn vị: người  

Năm 
Số sinh viên  àn Quốc nhận bằng tiến sĩ 

ngành K &KT ở Mỹ 

1997 842 

1998 786 

1999 738 

2000 - 2003 3.541 

2004 - 2007 4.767 

2008 - 2011 4.868 

Nguồn: Song Hahzoong and Song Emily (2015), “Why do South 

Korea’s scientists and engeneers delay returning home? Renewed 

brain drain in the new Millenium”, Science, Technology & Society, 

20:3, p. 352. 

 Bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và 

KH&CN 

Ngay sau khi Hàn Quốc gia nhập các n ớc OECD vào năm 

1996, nhiều biến động trên môi tr ờng quốc tế và tình hình 

trong n ớc đã tác động lớn đến chính sách thu hút kiều dân 

trình độ cao để phát triển KH&CN.  
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Cuộc khủng khoảng tài chính này đã khiến các viện nghiên 

cứu doanh nghiệp là đối t  ng đầu tiên bị sắp xếp lại, cắt 

giảm nhân sự hoặc đóng cửa. Thực tế, nhân lực NC&PT giảm 

15% từ 102.000 ng ời năm 1997 xuống còn 87.000 ng ời vào 

năm 1998. Sự ổn định công việc nghiên cứu ở các viện nghiên 

cứu doanh nghiệp không còn. Những nhà nghiên cứu không 

mất việc cũng chịu áp lực khốc liệt trong tiến hành các nghiên 

cứu liên quan trực tiếp tới l i nhuận. Ch  những nhà nghiên cứu 

có tinh thần kinh doanh mới có thể t n tại ở các viện nghiên 

cứu doanh nghiệp.  

Sự cắt giảm đột ngột với số l  ng lớn dẫn đến hệ lụy là 

phát sinh “cuộc khủng hoảng KH&KT”, niềm tin tr ớc đây 

rằng các ngành công nghiệp và nền kinh tế tự động phát triển 

nếu KH&CN đ  c phát triển đã dần trở nên không đáng tin 

cậy. KH&CN đ  c xem là động lực phát triển lại là lĩnh vực 

đầu tiên bị loại bỏ khi xảy ra khủng hoảng trong nền kinh tế 

quốc gia.  

Mô hình đổi mới công nghệ chủ yếu h ớng vào việc giải 

quyết vấn đề bằng cách tận dụng công nghệ n ớc ngoài vốn 

đã từng chiếm  u thế trong công cuộc công nghiệp hóa nhanh 

chóng đã trở nên lỗi thời và không còn mang lại nhiều l i ích. 

Hàn Quốc bắt đầu chuyển từ việc dựa vào các sáng kiến 

KH&CN định h ớng công nghệ sang sáng kiến KH&CN định 

h ớng đổi mới. Để có thể đạt đ  c tiến bộ đáng kể nh  đã 

từng làm đ  c trong quá khứ và duy trì đà tăng tr ởng, các 

doanh nghiệp Hàn Quốc phải v  t qua thách thức của những 
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đòi hỏi mới nh : phải có   t ởng công nghệ sáng tạo, có năng 

lực công nghệ xuất sắc và có hệ thống đổi mới độc đáo - tất cả 

những yêu cầu mới này đều phải mang “tính độc đáo”. 

2.2.3.2. Những chính sách và cách th c thu hút chủ yếu 

Khác với chính sách và cách thức thu hút ở giai đoạn 

tr ớc, nhu cầu trong n ớc đối với nhân lực trình độ cao là bức 

thiết, trong giai đoạn này, ngu n nhân lực KH&CN trình độ 

cao đ  c đào tạo trong n ớc có sự phát triển nhanh chóng và 

đã có thể dẫn dắt “định h ớng đổi mới” trong xã hội dựa trên 

tri thức.  

Chính sách thu hút trong giai đoạn này theo h ớng để tự 

thị tr ờng điều ch nh. Một số chính sách khuyến khích chủ 

yếu đ  c thực hiện trong giai đoạn này: Một là, cấp phép cho 

viện nghiên cứu công đ  c thành lập tr ờng đại học. Hai là, 

chính sách khuyến khích đẩy mạnh hoạt động tăng thu chất 

xám từ mạng trực tuyến. Ba là, chính sách khuyến khích thu 

hút Hàn kiều trình độ cao để tăng c ờng nghiên cứu cơ bản. 

 Cấp phép cho viện nghiên cứu công được thành  ập 

trường đại học  

 ắt đầu từ năm 1997, các viện nghiên cứu đ  c chính phủ 

tài tr  đ  c phép thành lập các chi nhánh giáo dục của mình ở 

cấp đại học. Do hầu hết các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều 

thích công việc giảng dạy ở các tr ờng đại học hơn là các 

công việc ở các công ty t  nhân hay viện nghiên cứu. Thực tế 

cho thấy, hàng năm một số l  ng đáng kể các nhà khoa học và 
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kỹ s  Hàn kiều rời bỏ công việc ở các viện nghiên cứu công 

hay t  để làm giáo s  ở tr ờng đại học. Họ thích sự cao qu  

và địa vị xã hội cao của giáo s  đại học hơn là các l i ích kinh 

tế của công việc t  nhân. Các tr ờng đại học của các viện 

nghiên cứu đảm bảo cho các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều 

cả vị thế của giáo s  đại học và nhà nghiên cứu. Điều này 

mang lại cho các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều h ởng sự 

cao qu  của giáo s  đại học đ ng thời cơ hội phát triển nghề 

nghiệp nghiên cứu.  

Các viện nghiên cứu cũng đ  c khuyến khích bổ nhiệm 

chức danh hậu tiến sĩ cho đối t  ng là các nhà khoa học và kỹ 

s  Hàn kiều trẻ tuổi có nguyện vọng làm việc lâu dài ở Hàn 

Quốc. Ch ơng trình này giúp cho các nhà khoa học và kỹ s  

Hàn kiều trẻ tuổi vừa có thể nâng cao năng lực đ ng thời có 

cơ hội tốt trong việc tìm kiếm các vị trí việc làm chính thức. 

Chính sách này bao g m cả những biện pháp hỗ tr  cho đối 

t  ng là những ng ời có bằng tiến sĩ trong n ớc. Các biện 

pháp này nhằm tăng c ờng việc tạo nền tảng cho trao đổi và 

h p tác quốc tế đối với các nhà khoa học và kỹ s  trẻ tuổi.  

 Đẩy mạnh hoạt động tăng thu chất xám từ mạng 

trực tuyến 

Hoạt động kết nối trực tuyến với cộng đ ng nhà khoa học 

và kỹ s  Hàn kiều ở Thung lũng Silicon để tìm kiếm không 

ch  công nghệ mới mà còn là kinh nghiệm, bí quyết, kỹ năng 

và tinh thần kinh doanh đ  c chú trọng đẩy mạnh. Các mạng 

l ới Hàn kiều trình độ cao ở Thung lũng Silicon đ  c huy 
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động mạnh, với hai mạng chính là Mạng công nghệ thông tin 

Hàn Quốc (Korean IT Network/KIN) và Mạng  ayArea K 

Group/K Group). 

Mạng toàn cầu các nhà khoa học và kỹ s  Hàn Quốc (Global 

Network of Korean Scientists and Engineers, http://www. 

kosen21.org) là mạng cộng đ ng trực tuyến đ  c thành lập để 

trao đổi thông tin và đầu mối kết nối các nhà khoa học và kỹ 

s  Hàn Quốc trên toàn thế giới.  ắt đầu hoạt động từ năm 

1999 do Viện Thông tin Khoa học và Công nghệ điều hành 

(Korea Institute of Science and Technology Information). 

Mạng hoạt động theo cơ chế mở, bất cứ ai cũng có thể 

đăng k  là thành viên với kê khai thông tin về quốc tịch, lĩnh 

vực quan tâm và trình độ học vấn, số thành viên lên tới trên 

110.000 ng ời từ 70 n ớc1. 

Mạng này thiết lập để tăng c ờng sự kết nối giữa các nhà 

khoa học và kỹ s  Hàn Quốc, hỗ tr  các nhà khoa học và kỹ 

s  xuất sắc và cung cấp thông tin về KH&CN trực tuyến hơn 

là ch  về mạng l ới nhân lực. Mạng l ới này đã phổ biến 

thông tin về công việc ở Hàn Quốc và ở n ớc ngoài, tổ chức 

các cuộc họp trực tuyến, trao đổi thông tin và tri thức giữa các 

thành viên thông qua các bảng điện tử và các phòng thảo luận 

trực tuyến đối với các nhà khoa học và kỹ s  ở trong n ớc và 

n ớc ngoài.  
_____________________________ 

1. Song Changzoo (2014), “South Korea’s engagement with its diaspora 

can support the country’s development”, IZA World of Labor (May 

2014), p. 1-7. 
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Viện Thông tin Khoa học và Công nghệ thiết kế nơi trao 

đổi qua lại giữa các liên lạc viên và để tự các thành viên tổ 

chức thành các nhóm nhỏ theo sở thích. Khi thành viên đệ 

trình báo cáo các vấn đề liên quan hay các hoạt động của 

nhóm, Viện có chế độ cho những báo cáo đ  c lựa chọn. Nếu 

nhóm nào đó tổ chức gặp mặt hay diễn đàn, Viện cũng hỗ tr  

chi phí cho các hoạt động này.  

Mạng trực tuyến kiến thức và kỹ năng của cộng đ ng 

ng ời Hàn Quốc để phát triển khoa học, công nghệ và kinh 

doanh. Hơn 80.000 nhà khoa học Hàn Quốc và các kỹ s , cả 

trong và ngoài n ớc, tham gia vào mạng, trao đổi hơn 300 

câu hỏi KH&CN và câu trả lời mỗi ngày. Mạng này cũng 

đ  c sử dụng bởi cộng đ ng doanh nghiệp Hàn Quốc. Chính 

sách tham gia cộng đ ng ng ời Hàn Quốc do đó giúp các nhà 

khoa học Hàn Quốc, kỹ s , và các doanh nhân kết nối với 

nhau trực tuyến và ngoại tuyến một cách mạnh mẽ làm “tăng 

thu chất xám”. 

Mạng KIN đ  c thành lập năm 2001, ban đầu đ  c Chính 

phủ Hàn Quốc bảo tr , đặc biệt là  ộ Thông tin và Truyền 

thông, hiện nay, Mạng này đã tự chủ về tài chính. Mạng này 

liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn. Đây là mạng l ới 

có vị trí then chốt trong mạng l ới kỹ s  Hàn Quốc và các 

doanh nhân ở Thung lũng Silicon. Mạng K Group đ  c thành 

lập để khắc phục những hạn chế của Mạng KIN.  

Tuy nhiên, số l  ng Hàn kiều trình độ cao và mạng l ới 

cộng đ ng Hàn trình độ cao ở Thung lũng Silicon nhỏ và phân 
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tán hoặc quản trị theo kiểu trên xuống d ới bởi các cơ quan 

chính phủ. Thể chế chính trị và kinh tế của Hàn Quốc đã mắc 

k t trong mô hình thành công tr ớc đây, do vậy, những kinh 

nghiệm, bí quyết và kỹ năng của Hàn kiều trình độ cao ở Thung 

lũng Silicon đã không phát huy đ  c hiệu quả.  

 Thúc đẩy thu hút Hàn kiều trình độ cao để tăng cường 

nghiên cứu cơ bản 

Để thích ứng với bối cảnh mới và mô hình phát triển “định 

h ớng đổi mới”, Hàn Quốc tập trung vào xây dựng nền móng 

để nuôi d ỡng các nhà khoa học Hàn Quốc có thể cạnh tranh 

đ  c với các nhà khoa học của các n ớc tiên tiến và có thể 

tiến hành nghiên cứu ở cấp toàn cầu.  

Năm 2002,  ộ Giáo dục Hàn Quốc, qua ch ơng trình 

fellowship, tuyển mộ đ  c hơn 100 giáo s  và nhà khoa học 

Hàn kiều (những ng ời đã có trên 5 năm kinh nghiệm nghiên 

cứu hậu tiến sĩ) về giảng dạy và nghiên cứu khoa học về công 

nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Trong số này, có đến 

65 ng ời đ  c Đại học Quốc gia Seoul đón nhận về công tác.  

Thành lập Viện Khoa học cơ bản và thực hiện Ch ơng 

trình h i h ơng 500 nhân tài. Viện Khoa học cơ bản (Institute 

for  asic Science) đ  c thành lập năm 2010, Ch ơng trình 

h i h ơng 500 nhân tài ( rain Return 500) đ  c triển khai để 

thu hút ngu n nhân lực tốt nhất để xây dựng các nhóm nghiên 

cứu chất l  ng cao. Với định h ớng đó, Ch ơng trình h i 

h ơng 500 nhân tài đ  c thiết kế để thu hút ngu n nhân lực 

chất l  ng cao và quan trọng hơn nhằm xây dựng nền tảng 



Chương 2. Kinh nghiệm của  àn Quốc… 

 125 

nghiên cứu khoa học cơ bản vững chắc, vật l  học, hóa học và 

khoa học đời sống. 

 Ch ơng trình h i h ơng 500 nhân tài với mục tiêu thu hút 

đ  c 500 nhân tài vào năm 2017 với gói  u đãi hấp dẫn:  

 Công việc ổn định 

 Điều kiện làm việc tuyệt vời và cơ hội tuyệt hảo 

 Cung cấp môi tr ờng sống thuận l i và thoải mái cho 

nhà khoa học và gia đình  

Các nhà khoa học đẳng cấp cao đ  c lựa chọn chủ yếu từ 

các nhà khoa học cao cấp và các nhà khoa học trẻ triển vọng. 

Các nhà khoa học cấp cao đ  c tài tr  tiền nghiên cứu tới 

500.000 USD cho 2 năm và có thể gia hạn thêm một năm. Các 

nhà khoa học trẻ triển vọng đ  c tài tr  tiền nghiên cứu tới 

300.000 USD cho ba năm và có thể gia hạn thêm hai năm. 

Tính tới năm 2013, Ch ơng trình đã thu hút đ  c 93 nhân tài. 

Hiện nay, số nhà nghiên cứu là Hàn kiều chiếm khoảng 30% 

tổng số các nhà nghiên cứu của Viện1. 

Nhìn chung, ngoại trừ một số tập đoàn công nghệ lớn nh  

Samsung và LG tr ớc áp lực cạnh tranh toàn cầu, với tiềm lực 

mạnh về tài chính, tổ chức vẫn tiếp tục có đ  c những thành 

công đáng kể trong thu hút Hàn kiều trình độ cao. Trong giai 
_____________________________ 

1. Song Hahzoong and Song Emily (2015), “Why do South Korea’s 

scientists and engeneers delay returning home? Renewed brain  

drain in the new Millenium”, Science, Technology & Society, 20:3, 

p. 349-368.  
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đoạn này, đặc biệt là trong những năm gần đây, do các yếu tố 

cả từ bên trong Hàn Quốc, từ phía Hàn kiều trình độ cao và từ 

phía Mỹ, khiến nhiều Hàn kiều trình độ cao không trở về Hàn 

Quốc mà lựa chọn tiếp tục ở lại Mỹ trong khi nhân lực trình 

độ cao trong n ớc, đặc biệt là những ng ời trẻ tuổi “chạy 

chốn” ra n ớc ngoài làm việc. Hiện nay, gần 2/3 các tiến sĩ 

lựa chọn ở lại Mỹ.  áo cáo Tài năng thế giới năm 2016 của 

IMD đã xếp Hàn Quốc ở vị trí 46 trên tổng số 61 quốc gia về 

trong bảng Ch  số chảy máu chất xám, d ới cả các quốc gia 

kém phát triển hơn nh  Ấn Độ và Philippines. Hiện t  ng này 

đ  c Song, một chuyên gia nghiên cứu về Hàn kiều trình độ 

cao, gọi là “tái chảy máu chất xám-renewed brain drain”1. 

2.3. Đánh giá chung về thu hút Hàn kiều trình độ cao 

để phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc và bài 

học kinh nghiệm 

2.3.1. Thành tựu phát triển khoa học và công nghệ của 

 àn Quốc  

Trong hơn năm thập kỷ qua kể từ khi Hàn Quốc tiến hành 

công cuộc CNH đất n ớc vào năm 1961, với quan điểm và 

tầm nhìn KH&CN không ch  thuần túy là công cụ phát triển 

kinh tế mà còn là trung tâm của sự tiến bộ văn hóa và lịch sử, 

_____________________________ 

1. Song Hahzoong and Song Emily (2015), “Why do South Korea’s 

scientists and engeneers delay returning home? Renewed brain  

drain in the new Millenium”, Science, Technology & Society, 20:3, 

p. 349-368.  
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của sự hiện đại hóa văn hóa lạc hậu Hàn Quốc. Hàn Quốc đã 

đạt đ  c sự tiến bộ to lớn về KH&CN, Hàn Quốc đã thiết lập 

thành công hệ thống KH&CN hỗ tr  tăng tr ởng bền vững 

của nền kinh tế, hệ thống KH&CN Hàn Quốc là động lực 

đ  c thúc đẩy mạnh bởi sự cam kết của Chính phủ đối với sự 

phát triển đất n ớc dựa trên nền tảng KH&CN và sự nỗ lực 

của công nghiệp t  nhân nâng cao năng lực cạnh tranh. Chiến 

l  c phát triển dựa vào xuất khẩu, chính sách công nghiệp 

định h ớng doanh nghiệp lớn và ngu n nhân lực là những yếu 

tố quan trọng tác động đến sự phát triển của hệ thống KH&CN 

Hàn Quốc và đ a Hàn Quốc trở thành một trong những c ờng 

quốc về KH&CN.  

Năng  ực NC&PT: Với chính sách đầu t  lớn, liên tục và 

hiệu quả cho NC&PT và đổi mới, dù có lịch sử NC&PT rất 

ngắn, Hàn Quốc đã gặt hái thành công to lớn về số bằng sáng 

chế, công bố quốc tế, xuất khẩu sản phẩm thâm dụng công 

nghệ cao... Về số l  ng ấn phẩm khoa học trên các tập san quốc 

tế, Hàn Quốc đã có một b ớc nhảy vọt chẳng kém gì Trung 

Quốc. Năm 1990, tổng số bài báo khoa học từ Hàn Quốc trên 

các tập san khoa học quốc tế ch  1.382 bài (tức xấp x  con số của 

Việt Nam hiện nay). Vậy mà đến năm 2008, con số này đã là 

26.690 bài, tức tăng 20 lần trong vòng ch a đầy 20 năm1. 

_____________________________ 

1.  Nguyễn Văn Tuấn (2013), “Hàn Quốc và bài học 40 năm cho Việt 

Nam”, trang điện tử của Vietnamnet, http://vietnamnet.vn/vn/tuan 

vietnam/han-quoc-va-bai-hoc-40-nam-cho-viet-nam-151561.html, 

truy cập ngày 4/5/2018. 
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Những nghiên cứu mạnh của Hàn Quốc (qua số ấn phẩm 

khoa học) là y sinh học (chiếm 35% tổng số ấn phẩm khoa 

học), khoa học tự nhiên (37%) và kỹ thuật (26%). Số bằng 

sáng chế đăng ký ở n ớc ngoài (chủ yếu là Mỹ, châu Âu và 

Nhật) tăng từ 1.382 bằng năm 2002 lên 3.158 bằng vào năm 

2005. Số bằng sáng chế đăng k  trong n ớc tăng từ 45.298 

bằng năm 2002 lên 123.705 bằng vào năm 2007. 

Số bằng sáng chế đ  c đăng k  tại Mỹ tăng từ 5 bằng sáng 

chế năm 1969 lên 3.538 bằng năm 2001, đứng thứ 7 trên thế 

giới. Số bằng sáng chế đăng k  trong n ớc tăng từ 45.298 

bằng năm 2002 lên 123.705 bằng vào năm 2007. 

Nhân  ực NC&PT: Số nhà nghiên cứu toàn thời gian 

(full-time) của Hàn Quốc là 236 nghìn ng ời. Con số này còn 

cao hơn Pháp (211 nghìn ng ời), Anh (175 nghìn ng ời), nh ng 

thấp hơn Đức (284 nghìn ng ời).  

Các cơ sở K &CN: Đại học Quốc gia Seoul đ  c xem là 

một trong những đại học hàng đầu của châu Á (đứng hạng 13) 

và trên thế giới (hạng 124, theo bảng xếp hạng của THES). 

Nhiều đại học khác nh  Chungnam, Chonbuk, Chonnam, 

Pusan, Sogang, Inha, v.v... cũng đã trở thành những cái tên 

đáng kính nể trong vùng và trên thế giới. Các đại học công và 

t  của Hàn Quốc đã thu hút sinh viên ngoại quốc, kể cả Việt 

Nam, đến theo học. Hàn Quốc cũng đã có một số trung tâm 

nghiên cứu lớn và có uy tín cao nh  Viện KH&CN tiên tiến 

Hàn Quốc (KAIST) là một trung tâm nghiên cứu có tên tuổi 

trên thế giới. 
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Các sản phẩm công nghệ cao: Từ một n ớc nhập khẩu 

công nghệ và sản xuất hàng loạt, Hàn Quốc đã trở thành n ớc 

chuyển giao công nghệ cho các n ớc đi sau, mở rộng quy 

mô nhà máy ở các n ớc này và xuất khẩu những sản phẩm 

hoàn ch nh có hàm l  ng kỹ thuật và giá trị gia tăng cao đi 

khắp nơi trên thế giới. Hàn Quốc còn xuất khẩu nhiều sản 

phẩm thâm dụng công nghệ cao nh  thiết bị thông tin và 

truyền thông, d  c, vật liệu thông minh, điện thoại thông 

minh, nhiều sản phẩm công nghệ cao của Hàn Quốc thuộc 

hàng đầu thế giới nh  bán dẫn, điện thoại di dộng, màn hình 

LCD, ô tô... 

2.3.2. Vai trò và đóng góp của  àn kiều trình độ cao đối 

với sự phát triển khoa học và công nghệ của  àn Quốc 

Nh  đã đ  c thừa nhận rộng rãi rằng, Hàn Quốc không có 

ngu n tài nguyên thiên nhiên, nh ng phát triển đ  c nh  ngày 

hôm nay một phần là nhờ biết tận dụng ngu n Hàn kiều 

trình độ cao, một đội ngũ trí thức đ  c đào tạo bài bản ở n ớc 

ngoài trở về đóng góp cho đất n ớc. Hàn kiều trình độ cao 

h p lực với ngu n nhân lực trong n ớc có vai trò và đóng góp 

quan trọng vào tiến trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất 

n ớc thịnh v  ng và bền vững trên nền tảng KH&CN của 

Hàn Quốc, vào sự phát triển v  t bậc của nền KH&CN, giáo 

dục đại học Hàn Quốc. 

Khi nói đến sự thành công ngoạn mục của Hàn Quốc trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ, các giám đốc hãng Samsung, 

LG và Đại học Quốc gia Seoul đều nhất trí cho rằng chìa khóa 
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thành công của họ là nhờ vào đội ngũ các nhà khoa học Hàn 

kiều đã góp một phần quan trọng đ a nền công nghệ điện tử 

và sinh học lên hàng các n ớc kỹ nghệ tiên tiến. 

 Tiếp thu, đ ng hóa và cải tiến công nghệ nước ngoài 

phục vụ phát triển công nghiệp trong nước  

Viện KH&CN Hàn Quốc hoạt động nh  một cầu nối 

giới thiệu công nghệ mới cho ngành công nghiệp và nền 

kinh tế, đóng vai trò trung gian trong việc mua và tiếp 

nhận chuyển giao công nghệ mới từ n ớc ngoài, đ a các 

công nghệ từ nền khoa học thế giới và ngu n nhân lực 

quốc tế vào Hàn Quốc hoặc cung cấp các công nghệ đó tới 

nơi cần đến nó1.  

Viện KH&CN Hàn Quốc đã giúp giảm sự phụ thuộc bằng 

cách thực hiện nghiên cứu do các ngành công nghiệp ủy thác 

và cho phép ngành công nghiệp trong n ớc có thể tự tạo ra 

công nghệ cần thiết. 

Viện KH&CN đã góp phần thúc đẩy việc cải tổ nền 

khoa học của Hàn Quốc và đóng vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ của  

đất n ớc cũng nh  năng lực công nghệ - kỹ thuật của nền 

công nghiệp.  

_____________________________ 

1. Choi Hyung Sup (2012), “Phát triển khoa học và công nghệ Hàn 

Quốc, 1960 - 1980”, trong cuốn sách Chương trình chia sẻ tri th c 

của  àn Quốc với Việt Nam, 2009 - 2011, Viện Chiến l  c phát triển, 

Hà Nội.  
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 Góp phần nâng cao năng  ực NC&PT nội sinh, nhảy 

cóc lên và làm chủ công nghệ cao và công nghệ tiên tiến  

Ngay từ những năm 80 của thế kỷ XX, phát triển kinh tế 

của Hàn Quốc đòi hỏi những công nghệ phức tạp hơn trong 

khi các ngu n cung từ n ớc ngoài lại không muốn chuyển 

giao công nghệ cho các ngành công nghiệp của Hàn Quốc. 

Chính phủ Hàn Quốc đã ứng phó với thách thức này bằng 

cách phát triển các ch ơng trình R&D quốc gia và thúc đẩy 

các hoạt động R&D công nghiệp t  nhân thông qua các  u đãi 

về tài chính và tài khóa. 

Đầu thập kỷ 80, khi Hàn Quốc theo mục tiêu tăng năng 

suất và sức cạnh tranh quốc tế, kinh tế và cải cách khoa học đã 

cố gắng thúc đẩy đổi mới hơn là bắt ch ớc. Chính trong bối 

cảnh này Hàn kiều là các nhà khoa học và kỹ s  trở nên quan 

trọng hơn bao giờ hết, và họ đã đ  c dự kiến đóng vai trò 

quan trọng trong việc giữ cho Hàn Quốc cập nhật trong các 

tiến bộ công nghệ toàn cầu và trong việc đổi mới sản phẩm 

mới. Hàn kiều trình độ cao mang lại cho họ kiến thức của 

KH&CN tiên tiến (Hộp 2.2).  

Hàn kiều trình độ cao đóng vai trò quan trọng trong phát 

triển bứt phá thần tốc của ngành công nghiệp thâm dụng công 

nghệ cao, điển hình nh  ngành công nghiệp chất bán dẫn. Hàn 

Quốc khởi động phát triển ngành công nghiệp chất bán dẫn 

đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, song vào cuối năm 1992, Hàn 

Quốc đã nhanh chóng bắt kịp các n ớc phát triển và trở thành 

quốc gia dẫn dắt ngành công nghiệp này ( ảng 2.14). Các nhà 



 

 132 

phân tích đã tính toán rằng nhân tài Hàn kiều đã giúp Hàn 

Quốc rút ngắn ít nhất 10 năm r  t đổi các công ty Nhật  ản 

và Mỹ.  

 ộp 2.2. Thu hút  àn  iều trình độ cao  

để phát triển bứt phá trong ngành công nghiệp  

chất bán d n ở Công ty Điện t  Samsung 

Công ty Điện tử Samsung thu hút và trọng dụng nhân tài 

Hàn kiều v ơn lên dẫn đầu ngành công nghiệp chất bán dẫn. 

Là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, Samsung có năng lực đầu t  

lớn cho ngành chất bán dẫn và đ  c h ởng  u đãi lớn của 

Nhà n ớc.  

Năm 1982, Samsung thiết lập Phòng thí nghiệm NC&PT 

về chất bán dẫn để thu hút nhân tài Hàn kiều từ Nhật  ản 

và Mỹ và lập nhóm đặc nhiệm hoạch định chiến l  c để 

gia nhập ngành sản xuất chip siêu tích h p. Sau 6 tháng 

thu thập và phân tích thông tin, nhóm đặc nhiệm lên 

đ ờng sang Mỹ tham vấn các chuyên gia chất bán dẫn 

Hàn kiều.  

Năm 1983, Samsung đầu t  lớn cho thiết kế và sản xuất 

chip siêu tích h p 64K. Tiến trình phát triển sản phẩm g m 

hai nhóm, một nhóm ở Thung lũng Silicon do 5 tiến sĩ Hàn 

kiều dẫn dắt cùng 300 kỹ s  Mỹ, có nhiệm vụ thu thập, cập 

nhật thông tin, nghiên cứu và phát triển sản phẩm DRAM 

64K. Nhóm thứ hai ở Seoul do hai nhà khoa học Hàn kiều 
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dẫn dắt cùng các kỹ s  Hàn Quốc đ  c đào tạo ở các công 

ty Mỹ, phát triển sản phẩm DRAM 64K trong 6 tháng. 

Hai nhóm đặc nhiệm này làm việc trong “tình trạng khẩn 

cấp”, sinh hoạt tại phòng thí nghiệm và nhận đ  c sự 

ủng hộ tuyệt đối của Chủ tịch Tập đoàn và không bị giới 

hạn ngân sách. Trong 6 tháng, nhóm Seoul ra đời sản 

phẩm DRAM 64K, đầu năm 1984, Samsung đứng vị trí 

thứ ba trên thế giới, chậm 40 tháng so với Mỹ và 18 tháng 

so với Nhật. 

Đầu năm 1984, Samsung thành lập hai nhóm đặc 

nhiệm mới, một ở Thung lũng Silicon, một ở Seoul để 

phát triển sản phẩm DRAM 256K, hoạt động độc lập và 

cạnh tranh, làm việc trong tình trạng khẩn cấp. Tháng 

10/1984, sau 8 tháng, nhóm Seoul cho ra đời sản phẩm 

DRAM 256K (chậm 18 tháng so với công ty dẫn đầu). 

Nhóm Silicon cho ra đời sản phẩm vào tháng 7/1985, 

chậm 10 tháng so với nhóm Seoul nh ng sản phẩm có 

chất l  ng tốt hơn. Tháng 8/1994, Samsung dẫn đầu thế 

giới về phát triển sản phẩm DRAM 256M, sở hữu và làm 

chủ công nghệ thế hệ chip tiếp theo.  

Nguồn: Shin Dougyoub (1998), “Innovation and technological 

Learning in Korea”, Seminar Technological Resources and  

Innovation, Ecole de Paris du Management, Paris. 
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Bảng 2.14. Quá trình bắt  ịp các nước phát triển  

trong công nghệ sản xuất DRAM của Hàn Quốc 

 64KB 

DRAM 

256KB 

DRAM 

1MB 

DRAM 

4MB 

DRAM 

16MB 

DRAM 

64MB 

DRAM 

Các 

n ớc 

phát 

triển 

1979 1982 1985 Cuối 

1987 

Đầu 

1990 

Cuối 

1992 

Hàn 

Quốc 

1983 1984 1986 Đầu 

1988 

Giữa 

1990 

Cuối 

1992 

Khoảng 

cách 

4 năm 2 năm 1 năm 6 tháng 3 tháng Đ ng 

thời 

Nguồn: Kim Kiheung (1998), “Technology Tranfer: the case of the 

Korean Electronic Industry”. 

Đặc biệt, nghiên cứu của Kuznetsov Yevgeny (2006) ch  

rõ rằng, vào những năm cuối thập kỷ 90, khi các chaebol Hàn 

Quốc nh  Samsung nhận thấy không thể có đ  c những công 

nghệ then chốt của các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ từ hình 

thức nh  ng quyền licensing nh  tr ớc nữa do các tập đoàn 

Mỹ nhận thấy các chaebol Hàn Quốc đã rất tân tiến và rất rủi 

ro khi chuyển nh  ng những công nghệ này cho Hàn Quốc. 

Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực tập h p các chaebol cùng chung 

sức để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, các ch ơng trình này đã 

thất bại vì thiếu sự tin t ởng giữa các chaebol và ít kinh nghiệm 

làm việc cùng nhau.  
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Trong khi các ch ơng trình rất tốn kém của chính phủ 

thất bại thì sự tham gia của kiều dân trình độ cao rất thành 

công. Một mạng l ới các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều 

làm việc cho các công ty công nghệ tiên tiến ở Mỹ có vai 

trò đặc biệt quan trọng trong xác định các vấn đề và thiết kế 

cách thức để có đ  c và chuyển giao những tri thức thiết 

yếu. Một số Hàn kiều trở về Hàn Quốc làm việc cho các 

chaebol, một số ở lại Mỹ nh  là ăng ten tiếp cận kiến thức 

chuyên sâu, tạo các mạng l ới liên quốc. Các nhà khoa học 

và kỹ s  Hàn kiều đã đóng góp vào việc xác định các vấn 

đề then chốt, cách thức giải quyết chúng, và các tri thức  

kỹ thuật liên quan. Họ thiết lập mạng l ới tìm kiếm. Các 

chaebol, chính phủ và các doanh nghiệp nhỏ khác hành động 

theo sự ch  dẫn của họ1.  

 Góp phần quan trọng vào sự phát triển của đại học 

nghiên cứu  

Tầm quan trọng và vai trò của Hàn kiều trình độ cao trong 

việc chuyển đổi sang đại học nghiên cứu cũng đã đ  c khẳng 

định (Hộp 2.3). 

 

 
_____________________________ 

1. Kuznetsov Yevgeny (2006), “Leveraging Diasporas of Talent: 

Toward a New Policy Agenda”, Chapter 11, in the book Diaspora 

Networks and the International Migration of Skills How Countries 

Can Draw on Their Talent Abroad, Edited by Kuznetsov Yevgeny, 

The World Bank Washington, DC. 
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 ộp 2.3. Thu hút Hàn kiều trình độ cao  

để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển ở Đại học  

Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH) 

Tr ờng h p Đại học POSTECH có   nghĩa đặc biệt trong 

việc chuyển đổi hệ thống đổi mới của Hàn Quốc. Trong thập kỷ 

80 của thế kỷ XX, khi hầu hết các tr ờng đại học Hàn Quốc 

thất bại trong việc đóng góp những nghiên cứu quan trọng, Đại 

học POSTECH đã cung cấp sự đóng góp cốt yếu trong việc 

chuyển đổi nghiên cứu giáo dục và nghiên cứu đại học. 

Đầu thập kỷ 80, đại học thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu 

công nghiệp. Do vậy, một số công ty lớn đã cố gắng thành lập 

đại học của mình để phục vụ nhu cầu nhân lực. Taejun Park, 

nhà sáng lập Tập đoàn Thép POSCO, tin rằng việc thành lập 

đại học nghiên cứu mang lại l i ích cho nền kinh tế của đất 

n ớc. Taejun Park giao nhiệm vụ cho Hogil Kim, cựu giáo s  

của Đại học Maryland, Mỹ và Chủ tịch thứ 6 của Hội các nhà 

khoa học và kỹ s  Hàn kiều ở Mỹ, khởi động thành lập Đại học 

POSTECH năm 1986.  

Đại học KH&CN Pohang là tr ờng h p điển hình trong thu 

hút hiệu quả nhân tài Hàn kiều để nhanh chóng nâng cao năng 

lực. Tr ờng đã thực hiện gói  u đãi rất hấp dẫn và cách tuyển 

dụng kiểu “chim m i” độc đáo và hiệu quả. Gói  u đãi g m 

môi tr ờng nghiên cứu hấp dẫn, định mức giảng dạy nh  

nhàng, một năm giảng viên ch  giảng từ hai hay ba khóa, cứ sáu 
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năm công tác thì đ  c ngh  phép h ởng nguyên chế độ một 

năm để đi tham quan hay nghiên cứu, mức l ơng hấp dẫn thuộc 

mức cao nhất Hàn Quốc khi đó, nơi ở của giảng viên sát tr ờng. 

Cách tuyển dụng hai b ớc độc đáo và hiệu quả.   ớc đầu tập 

trung chiêu mộ một số ít nhà khoa học Hàn kiều có danh tiếng 

quốc tế, b ớc hai là dùng họ tìm kiếm và mời chào các học giả 

trẻ tiềm năng trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Cứ vậy, từ 

một số ít trụ cột ban đầu, theo thời gian, Đại học Pohang đã 

chiêu mộ đ  c số l  ng đáng kể các học giả trẻ tài năng.  

Sự ra đời của Đại học POSTECH đã tạo ra mô hình liên kết 

ngành công nghiệp - tr ờng đại học, giữa các tr ờng đại học và 

các doanh nghiệp. Đặc biệt, POSTECH đã xây dựng một “đại 

học nghiên cứu” để khuyến khích đổi mới sáng tạo ở các tr ờng 

đại học và cao đẳng khác trong lĩnh vực KH&CN và v  t khỏi cái 

gọi là chức năng “giáo dục” ở các tổ chức đào tạo truyền thống.  

Ngày nay, POSTECH là một trong ba đại học kỹ thuật hàng 

đầu ở Hàn Quốc. Thành tựu của POSTECH có đ  c là nhờ vào 

các nhà khoa học Hàn kiều ở Mỹ đ  c Kim huy động thông 

qua Hội các nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều ở Mỹ, sự bảo tr  

tài chính lớn và sự ủng hộ. Sự thành công của POSTECH đã có 

tác động lớn đến các đại học khác trong việc tập trung nhiều hơn 

cho nghiên cứu đáp ứng tốt cho nền kinh tế đất n ớc.  

Nguồn: Lee Jeong Hyop and Saxenian AnnaLee (2013), “Do we 

need a double edge sword? Triggering the contributions of Silicon 

Valley’s Korean diaspora to domestic institutional transformation”, 

chapter 9, p. 276. 
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 Góp phần thay đổi nhận thức xã hội về nghề nghiệp 

K &KT, văn hóa  hoa học của  àn Quốc  

Hàn kiều trình độ cao đ  c trọng dụng khiến họ nhanh  

chóng trở thành giới tinh hoa quyền lực trong xã hội Hàn Quốc 

tạo nên sự biến chuyển căn bản về nhận thức, thái độ của xã 

hội về KH&CN, hấp dẫn cá nhân  u tú theo đuổi nghề nghiệp 

KH&CN. Kết quả là thu hút đ  c nhiều ng ời theo đuổi nghề 

nghiệp KH&KT, tạo nên một cuộc cách mạng văn hóa qu  

trọng lao động kỹ năng, lành nghề và kỹ thuật ( ảng 2.15). 

Bảng 2.15. Số người theo học ngành  hoa học  

và  ỹ thuật của Hàn Quốc 1965 - 1995 

Đơn vị: người  

Năm 1965 1970 1975 1981 1985 1990 1995 

Tổng 108.724 149.123 211.979 552.716 1.141.002 1.280.693 1.537.017 

KH&KT 37.634 59.798 74.702 210.822 373.643 452.576 561.270 

Y học 11.136 12.925 16.813 25.679 39.408 40.430 53.655 

KHXH&NV 48.841 55.048 60.090 196.062 512.045 562.190 610.025 

Khác 11.113 21.352 60.374 120.153 195.652 173.527 191.397 

Nguồn: Hong Sung Joo, Jeon Chanmi and Kim Jonglip (2013), 

“The Internalization of Science and Technology in the earlier stage  

of Economic Development in South Korea”, Science and Technology 

Policy Institute, p. 117.  
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Tóm lại, Hàn kiều trình độ cao có vai trò và đóng góp quan 

trọng vào quá trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất n ớc 

thịnh v  ng trên nền tảng KH&CN. Đặc biệt, Hàn kiều trình 

độ cao góp phần to lớn trong nỗ lực của Hàn Quốc tiến tới làm 

chủ công nghệ cao, công nghệ mới.  

2.3.3.  h ng m t thành công và hạn chế trong chính 

sách và cách thức thu h t  àn kiều trình độ cao để phát 

triển khoa học và công nghệ của  àn Quốc 

2.3.3.1. Những mặt thành công  

Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia và lãnh thổ đang phát 

triển đã biến vấn nạn chảy máu chất xám thành ngu n cung 

cấp nhân lực trình độ cao để phát triển KH&CN. Từ năm 1985 

đến năm 1997, Hàn Quốc tạo nên hiện t  ng “chảy máu chất 

xám ng  c” (reverse brain drain), dòng nhân tài Hàn kiều 

theo nhau trở về Hàn Quốc, chủ yếu từ Mỹ. Hai phần ba nhân 

tài Hàn kiều ở Mỹ có trình độ tiến sĩ đã quay về Hàn Quốc 

trong vòng ba năm sau khi tốt nghiệp so với tỷ lệ ch a đầy 

10% trong thập kỷ 60 của thế kỷ XX. Ngày nay, nhân tài Hàn 

kiều phải cạnh tranh khốc liệt để có đ  c việc làm tốt ở Hàn 

Quốc. Các tiến sĩ Hàn kiều tốt nghiệp các tr ờng đại học danh 

tiếng ở các n ớc ph ơng Tây phải xếp hàng dài để có đ  c vị 

trí giáo s , nghiên cứu ở các tr ờng đại học, các viện nghiên 

cứu danh giá ở Hàn Quốc.  

Chính sách và cách thức thu hút phù h p với bối cảnh và 

điều kiện thực tế, đặc điểm của thể chế kinh tế, xã hội trong 
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từng giai đoạn phát triển cụ thể của đất n ớc là nguyên nhân 

chủ yếu mang lại thành công của Hàn Quốc.  

 Chính sách và cách thức thu hút được thay đổi qua 

các giai đoạn để phù hợp với bối cảnh và điều kiện thực tế  

Ở giai đoạn định h ớng xuất khẩu, 1961 - 1979, trình độ 

kinh tế - xã hội của Hàn Quốc còn kém xa các n ớc phát triển, 

hầu nh  không có cơ sở hạ tầng cho sự phát triển KH&CN, 

nhu cầu của nền kinh tế - xã hội về thu hút nhân tài Hàn kiều 

h i h ơng không có, chính phủ can dự trực tiếp, thành lập mới 

một số viện nghiên cứu chiến l  c với chính sách đột phá về 

tiền l ơng, điều kiện và môi tr ờng làm việc, bố trí quyền cao 

chức trọng để thu hút chọn lọc một số nhân tài Hàn kiều phù 

h p với nhu cầu trong n ớc. 

Ở giai đoạn định h ớng công nghệ, 1980 - 1996: tr ớc 

những biến động lớn trong môi tr ờng quốc tế và tình hình 

trong n ớc, Hàn Quốc chuyển đổi từ mô hình phát triển định 

h ớng xuất khẩu sang mô hình phát triển định h ớng công 

nghệ. Theo đó, thu hút Hàn kiều trình độ cao đ  c xác định để 

nâng cao năng lực NC&PT nội sinh, năng lực công nghệ và 

công nghệ tiên tiến nhằm tăng c ờng năng lực cạnh tranh của 

Hàn Quốc, giảm bớt sự lệ thuộc vào công nghệ n ớc ngoài và 

tăng sức mạnh th ơng l  ng với các nhà cung cấp công nghệ 

n ớc ngoài.  

Do nhu cầu trong n ớc đối với nhân lực trình độ cao trong 

giai đoạn này là hết sức bức thiết nên chính sách và cách thức 

thu hút khác với giai đoạn tr ớc. Nhà n ớc không còn can dự 
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trực tiếp để tạo nhu cầu đối với Hàn kiều trình độ cao mà ch  

giữ vai trò khuyến khích, thu hút và huy động các ngu n lực 

xã hội để tạo nên môi tr ờng xã hội động lực và thuận l i cho 

phát triển khoa học và công nghệ, nuôi d ỡng và tạo sức hấp 

dẫn nhân tài KH&CN. Chính sách khuyến khích chủ yếu dùng 

cho diện thu hút ngắn hạn.  

Mặc dù trình độ kinh tế - xã hội của Hàn Quốc trong giai 

đoạn này đã có những tiến bộ lớn nh ng vẫn còn kém xa 

các n ớc phát triển. Mức thu nhập bình quân đầu ng ời của 

Hàn Quốc năm 1980 mới đạt trên 2.000 USD, ch a bằng 

1/3 của Mỹ. Tuy nhiên, với những chính sách phù h p, đ ng 

bộ, hệ thống, có trọng tâm, trọng điểm, Hàn Quốc đã thu 

hút và huy động đ  c các ngu n lực xã hội để tạo nên môi 

tr ờng xã hội động lực và thuận l i cho phát triển khoa học 

và công nghệ, nuôi d ỡng và tạo sức hấp dẫn nhân tài 

KH&CN và do vậy, đã tạo nên kỳ tích “đảo ng  c chảy máu 

chất xám”.  

Ở giai đoạn định h ớng đổi mới, 1997 - 2017, Hàn Quốc 

chuyển sang mô hình phát triển định h ớng đổi mới, khác với 

chính sách thu hút ở giai đoạn tr ớc, do nhu cầu trong n ớc 

đối với nhân lực trình độ cao không còn bức thiết, nên chính 

sách và cách thức thu hút trong giai đoạn này theo h ớng cạnh 

tranh thị tr ờng, chính sách khuyến khích tập trung thu hút 

nhân tài Hàn kiều để phát triển nghiên cứu cơ bản và công 

nghệ mới. Tăng hoạt động kết nối trực tuyến với cộng đ ng 

nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều ở Thung lũng Silicon để tìm 
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kiếm không ch  công nghệ mới mà còn là kinh nghiệm, bí  

quyết, kỹ năng và tinh thần kinh doanh đ  c chú trọng đẩy 

mạnh. Các mạng l ới Hàn kiều trình độ cao ở Thung lũng 

Silicon đ  c huy động mạnh, với hai mạng chính là Mạng 

công nghệ thông tin Hàn Quốc (Korean IT Network/KIN) và 

Mạng  ayArea K Group/K Group). 

 Chính sách và cách thức thu hút đồng bộ với các chính 

sách khác  

Hàn Quốc tạo đ  c mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển 

nhân lực KH&CN, phát triển công nghiệp và giáo dục. Phát 

triển nhân lực KH&CN phải đi tr ớc để phục vụ công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất n ớc, phát triển nhân lực KH&CN, giáo 

dục và công nghiệp t ơng hỗ và thúc đẩy nhau phát triển. 

Giáo dục tạo thuận l i cho học tập công nghệ và do vậy, tạo 

thuận l i cho công nghiệp hóa, và công nghiệp hóa thúc đẩy 

đầu t  cho giáo dục và thúc đẩy nhu cầu giáo dục, chúng tạo 

nên “vòng tròn phát triển” (virtuous circle).  

Mặc dù nền kinh tế của Hàn Quốc vận hành theo cạnh tranh 

thị tr ờng, tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã can thiệp để tạo 

ra động lực đủ mạnh cho ngành công nghiệp t  nhân phát triển 

và đã liên tục tạo ra nhu cầu để hình thành vòng phát triển 

hiệu quả giữa đào tạo nhân lực R&D và ngành công nghiệp. 

Điều này rất quan trọng vì những ng ời có tri thức và đã đ  c 

đào tạo mong muốn đ  c bù đắp lại những khoản đầu t  thời 

gian và tiền bạc mà mình đã bỏ ra trong suốt quá trình học tập 

thông qua các việc làm có thu nhập cao. Cơ hội nghề nghiệp 
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mở rộng đã khuyến khích các cá nhân cố gắng đạt đ  c trình 

độ đào tạo và kỹ thuật cao hơn nữa. 

 Chính sách khuyến khích có trọng tâm, trọng điểm, 

phù hợp với từng đối tượng nhân lực ưu tiên 

Hàn Quốc xác định rõ nhân lực KH&CN trọng tâm phù 

h p từng giai đoạn phát triển cụ thể của tiến trình CNH và do 

vậy, ngu n lực đầu t  tập trung, không bị phân tán, dàn trải. 

Nhân lực kỹ thuật viên và kỹ s  hiện tr ờng là trọng tâm trong 

thời kỳ Park Chung Hee. Nhân lực kỹ s  công nghệ và công 

nghệ cao là trọng tâm trong thời kỳ định h ớng công nghệ, 

1980 - 1996. Nhân lực nhà khoa học trình độ cao là trọng tâm 

trong thời kỳ định h ớng đổi mới 1997 - 2017. 

Đ ng thời chính sách khuyến khích phù h p từng đối t  ng 

nhân lực  u tiên, môi tr ờng và điều kiện làm việc thuận l i, 

giao trọng trách và chế độ đãi ngộ hậu hĩnh đ  c dùng để thu 

phục nhân tài Hàn kiều h i h ơng. Nâng cao địa vị xã hội của 

kỹ thuật viên để khuyến khích theo học nghề kỹ thuật viên. 

Chế độ học bổng toàn phần, thiết bị học tập hiện đại, giáo s  

giỏi để thu hút các cá nhân xuất sắc theo học KH&KT trình độ 

cao. Miễn và tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để h ớng lớp trẻ tiến 

thân vào nghề nghiệp KH&KT.  

 Chính sách thiết thực để thay đổi nhận thức xã hội 

về khoa học và công nghệ, hấp d n các cá nhân xuất sắc 

theo đuổi nghề nghiệp khoa học và công nghệ  

Hàn Quốc đã ban hành một loạt đạo luật, chính sách, phát 

động các phong trào và chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm thay 
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đổi nhận thức xã hội về nghề nghiệp KH&CN và điểm mấu 

chốt là các chính sách tạo cho ng ời dân nhận thấy và hiểu 

rằng nghề KH&KT có thể giúp họ thoát khỏi đói nghèo, mang 

lại cuộc sống tốt đ p, có vị thế xã hội.  

Chính sách khuyến khích những ng ời làm KH&CN, trọng 

dụng nhân tài KH&CN khiến họ nhanh chóng trở thành “giới 

tinh hoa quyền lực” trong xã hội Hàn Quốc, do vậy, tạo nên sự 

thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của xã hội về KH&CN, 

hấp dẫn các cá nhân  u tú trong n ớc theo đuổi nghề nghiệp 

KH&CN.  

2.3.3.2. Một số hạn chế  

 Chính sách thu hút nhân tài Hàn kiều t n tại một số hạn 

chế nh  quá chú trọng và tập trung vào đối t  ng nhà khoa 

học và kỹ s  Hàn kiều có bằng tiến sĩ, đối t  ng Hàn kiều là 

kỹ thuật viên, hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội và 

nhân văn hầu nh  ch a đ  c chú trọng.  

 Các chính sách của nhà n ớc chú trọng nhiều tới các 

viện nghiên cứu quốc gia, tr ờng đại học, các chaebol trong 

khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu nh  bị bỏ qua.  

 Chính sách có sự phân biệt quá lớn về l i ích giữa Hàn 

kiều trình độ cao và đ ng nghiệp trong n ớc cũng tạo nên vấn 

đề bình đẳng và xung đột không dễ gì giải quyết. 

2.3.4.  h ng nét đ c thù của  àn Quốc  

Điểm đáng l u   là ngay từ điểm khởi đầu của công cuộc 

CNH, Hàn Quốc đã có những yếu tố tiên quyết và những l i 
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thế riêng vốn có trong thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát 

triển KH&CN.  

Th  nhất, ở tầm lãnh đạo quốc gia, họ có vị tổng thống độc 

tài nh ng toàn tâm toàn   phát triển đất n ớc, quyết tâm bắt 

kịp các n ớc phát triển. Vị tổng thống ngay từ thập kỷ 60 của 

thế kỷ XX có quan điểm và tầm nhìn KH&CN không ch  

thuần túy là công cụ phát triển kinh tế mà còn là trung tâm của 

sự tiến bộ văn hóa và lịch sử, của sự hiện đại hóa văn hóa lạc 

hậu Hàn Quốc.  

Th  hai, ở tầm hoạch định chính sách, quy tụ đ  c nhân tài 

cả trong và ngoài n ớc, đội ngũ chuyên gia cao cấp góp phần 

quan trọng trong việc hoạch định chiến l  c phát triển quốc 

gia, điển hình là bộ tham m u trong khu “Nhà Xanh” của 

Tổng thống Hàn Quốc, trong đó có nhiều ng ời đ  c đào tạo 

từ các n ớc tiên tiến.  

Th  ba, Hàn Quốc có những doanh nhân dân tộc tầm cỡ, 

ngay từ đầu đã xác định mục tiêu bắt kịp các công ty hàng đầu 

của Nhật  ản trong cùng lĩnh vực. Họ có cam kết dài hạn trong 

phát triển công nghệ, sự tham gia trực tiếp trong các hoạt động 

phát triển KH&CN, có sự lãnh đạo hiệu quả của những nhân 

vật lừng lẫy của các tập đoàn Samsung, Huyndai….  

Th  tư, ở bộ phận nhân lực trực tiếp lao động sản xuất, 

mặc dù ngu n nhân lực chủ yếu là lao động phổ thông, nh ng 

có nền tảng giáo dục t ơng đối tốt, tinh thần hiếu học, chăm 

ch , tính kỷ luật và có động lực và khát vọng v ơn lên mãnh 

liệt. Đây là nền tảng quan trọng để đào tạo thành đội ngũ lao 
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động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề và kỹ năng 

cao đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của quá trình 

công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế và mở cửa.  

Th  năm, xét về nhân tố bên ngoài, mối quan hệ đ ng minh 

với Hoa Kỳ, hiểu rõ về văn hóa Nhật  ản, hai nền KH&CN 

hàng đầu thế giới tạo cơ hội lớn cho Hàn Quốc phát triển 

KH&CN nói chung và nhân lực KH&CN nói riêng. 
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Chương 3 

MÔ T SÔ  BÀI  ỌC KIN  NG IỆM  

VÀ HÀM Ý C O VIỆT N M N ẰM ĐẨY MẠNH 

VIỆC THU HÚT NGƯỜI VIỆT N M Ở NƯỚC 

NGOÀI CÓ TRÌN  ĐỘ C O ĐỂ PHÁT TRIỂN 

K O   ỌC VÀ CÔNG NGHÊ    

3.1. Cơ sở vận dụng kinh nghiệm của Hàn Quốc  

3.1.1. Bối cảnh quốc tế và hiện trạng thu h t người Việt 

Nam ở nước ngoài có trình độ cao để phát triển khoa học và 

công nghệ  

3.1.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển 

của nền kinh tế tri thức ngày càng khiến cho sự cạnh tranh 

khốc liệt trong thu hút nhân tài trên phạm vi toàn cầu. Tập 

đoàn McKinsey (2007) gọi là cuộc chiến toàn cầu về nhân tài 

(Global war for talent), học giả Wildavsky (2010) gọi là cuộc 

cạnh tranh chất xám vĩ đại (Great brain race).  

Thực tế cho thấy bằng nhiều cách khác nhau, từ các quốc 

gia phát triển bậc nhất thế giới nh  Mỹ, Canada, Australia,  

Singapore đến các quốc gia đang chuyển đổi đều chủ động tạo 
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“đất lành chim đậu”, thu hút nhân tài bù lấp thiếu hụt chất 

xám và tăng năng lực cạnh tranh quốc tế.  

Đầu tiên phải kể đến Mỹ, với l i thế có nền giáo dục đại 

học tiên tiến, Mỹ đã, đang và tiếp tục thu hút những tài năng 

bậc nhất thế giới thông qua con đ ờng giáo dục đại học. Cấp 

học bổng, th ởng tiền và cho vay  u đãi để thu hút l u học 

sinh n ớc ngoài vào các tr ờng đại học, đặc biệt là các tr ờng 

đại học nổi tiếng, liên kết chặt chẽ giữa các tr ờng đại học và 

ng ời sử dụng lao động.  

Nhật  ản đẩy mạnh thực hiện “kế hoạch lĩnh vực mới của 

nhân loại” để thực hiện mục tiêu thu hút nhân tài từ n ớc 

ngoài. Từ năm 2014, Nhật  ản đã nới lỏng các hạn chế liên 

quan tới visa lao động cho ng ời n ớc ngoài để thu hút tài 

năng. Tr ớc đây thời gian để ng ời n ớc ngoài có thể xin 

cấp vĩnh trú ở Nhật là 10 năm sống và làm việc tại Nhật. Từ 

tháng 3/2017, ng ời n ớc ngoài là nhân lực chất l  ng cao 

ở Nhật thì có thể xin cấp vĩnh trú ch  sau 3 năm. Nhân lực 

chất l  ng cao loại đặc biệt hơn nữa có thể xin vĩnh trú ch  

sau một năm.  

Singapore chủ động điều ch nh chính sách đáp ứng về 

chính trị, kinh tế và xã hội, phát triển đại học để thu hút chất 

xám với tham vọng trở thành trung tâm trí tuệ toàn cầu. Thành 

lập vụ nhân tài quốc tế. Singapore tuyển chọn ng ời tài dựa 

trên năng lực, khả năng đóng góp chứ không phân biệt quốc 

tịch. Với lao động n ớc ngoài có kỹ năng, tay nghề, ngoài 
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việc đ  c h ởng l ơng theo mức của tài năng, họ còn đ  c 

phép đ a ng ời thân sang sống cùng.  

Các n ớc với  u thế có ngu n kiều dân trình độ cao d i 

dào, nh  Trung Quốc, Ấn Độ đang tích cực thu hút kiều dân  

trình độ cao để phát triển KH&CN.  

Trung Quốc từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX, nhìn nhận nhân 

tài Hoa kiều là “vũ khí bí mật”, đã đề ra chủ tr ơng “thu hút 

ng  c trở lại” những nhà khoa học Hoa kiều đang sống, làm 

việc ở n ớc ngoài, “nhập khẩu” các nhà khoa học từ khắp nơi 

trên thế giới, triển khai một loạt ch ơng trình thu hút nhân tài 

Hoa kiều với đãi ngộ vật chất rất hậu hĩnh và chức vụ nhằm 

phát triển bứt phá từ “công x ởng của thế giới” trở thành nền 

kinh tế tri thức. 

Ấn Độ với tham vọng trở thành trung tâm công nghệ thông 

tin của thế giới, lập ra những thành phố dành riêng cho Ấn 

kiều với cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện đại trên khắp n ớc để 

thu hút nhân tài Ấn kiều.  

Theo tổng kết của học giả Kiricchenko E. (2009) thì tất cả 

quốc gia văn minh đều đang rất nỗ lực phát triển tiềm lực 

khoa học - kỹ thuật quốc gia, đặc biệt chú trọng việc thu hút 

cán bộ khoa học trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới. Tuy 

nhiên, thực tế cho thấy rằng, ch  có những quốc gia đã xây 

dựng đ  c các điều kiện thể chế và cơ chế để phát triển ngu n 

vốn con ng ời và chi các ngu n lực tài chính đáng kể cho lĩnh 
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vực này là có thể sử dụng đ  c các l i thế của “tuần hoàn chất 

xám” toàn cầu1.  

Liên quan tới Việt Nam, Giáo s  Gene  lock, Hiệu tr ởng 

Tr ờng Đại học California, Los Angeles (UCLA) g i mở rằng 

một nền khoa học xuất sắc đ  c kiến tạo bởi các nhà khoa học 

xuất sắc. Nhà khoa học xuất sắc sẽ đào tạo ra các nhà khoa 

học xuất sắc. Việc đào tạo nên đ  c thực hiện theo ph ơng 

pháp truyền nghề. Với những yêu cầu đó, Việt Nam cần áp 

dụng mô hình h p tác mới, mang tính toàn cầu nhằm đào tạo 

ra những nhà khoa học xuất sắc trở về n ớc công tác và tạo ra 

kết nối toàn cầu để phát triển bền vững hơn2. 

Tóm lại, xu thế “tuần hoàn chất xám toàn cầu” đã, đang và 

vẫn tiếp tục diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Trong xu thế đó, nh  

Nguyễn Sỹ Ph ơng (2014) tổng kết rằng, nhân lực trình độ 

cao nh  một dòng chảy tự nhiên sẽ đi về nơi có điều kiện tốt 

hơn, nơi mang đến nhiều cơ hội hơn để nó có thể phát huy 

năng lực của mình. Vì vậy, thu nhập của mỗi quốc gia, điều 

kiện kinh tế, chính trị, xã hội, môi tr ờng là những yếu tố hấp 
_____________________________ 

1. Kiricchenko E. (2009),  ““Từ chảy máu chất xám” đến “Tuần hoàn 

chất xám” toàn cầu”,  ản dịch của Viện Thông tin Khoa học xã hội 

năm 2009, Tài liệu phục vụ nghiên c u (l u hành nội bộ), số TN 

2009 - 75&76, tr. 9.  

2. Đoàn Văn C ờng và Trần L u Kiên (2015), “Từ chảy máu chất xám 

đến tuần hoàn chất xám: Một số vấn đề l  luận và hàm   chính sách 

thu hút nhà khoa học trình độ cao trở về Việt Nam”, https://sokhcn. 

vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/KhoaHocCongNghe/View_D

etail.aspx?ItemID=1170, truy cập ngày 5/3/2018.  
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dẫn đối với “chất xám”. Ở quốc gia nào những yếu tố trên có 

điều kiện tốt tất yếu thu hút chất xám, ng  c lại, quốc gia nào 

có điều kiện kém hơn sẽ đẩy “dòng chất xám” đi1.  

3.1.1.2.  iện trạng thu hút người Việt Nam ở nước ngoài 

có trình độ cao để phát triển khoa học và công nghệ  

  gười Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở 

nước ngoài có trình độ cao  

Do hoàn cảnh lịch sử, Việt Nam có ngu n ng ời Việt Nam 

ở n ớc ngoài t ơng đối đông đảo, khoảng 4,5 triệu ng ời, 

80% định c  tại các n ớc có nền kinh tế phát triển. Theo  ớc 

tính, hiện nay có trên d ới 400.000 chuyên gia, trí thức ng ời 

Việt Nam ở n ớc ngoài, chiếm tỷ lệ khoảng 10 - 15% trong 

cộng đ ng 4,5 triệu ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài. Số chuyên 

gia, trí thức có trình độ đại học trở lên tập trung chủ yếu ở Mỹ, 

Pháp, Úc, Canada, Nhật, Đức, Nga…  

Ngu n ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao tiếp 

tục đ  c bổ sung bởi lực l  ng l u học sinh do hàng năm 

có hàng chục nghìn du học sinh, trong số đó có những ng ời 

sau khi tốt nghiệp không trở về n ớc mà ở lại làm việc và 

định c  tại n ớc sở tại. Theo dữ liệu tháng 3/2018 của Sở 

Di trú, hiện có 31.613 sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ, trong 

đó 1.379 ng ời đang làm tiến sĩ, và 2.813 ng ời theo các ch ơng 
_____________________________ 

1. Nguyễn Sỹ Ph ơng (2014), “Chảy máu hay l u thông chất xám: 

Vấn đề thể chế”, bản điện tử của Tạp chí Tia sáng, http://tiasang. 

com.vn/-giao-duc/van-de-the-che-7885, truy cập ngày 15/09/2014. 
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trình cao học1. Theo dữ liệu thu thập từ  ộ Giáo dục và Đào 

tạo, và Đề án 322, từ năm 2000 đến năm 2010, Việt Nam có 

khoảng 3.000 cán bộ, giảng viên đi n ớc ngoài học tập và 

trong số 2.268 ng ời đ  c đ a đi đào tạo tiến sĩ, thì hiện mới 

ch  có 1.074 tiến sĩ về n ớc2. 

Cùng với đó là ngu n chất xám thế hệ kiều bào thứ hai, 

thứ ba sinh tr ởng ở n ớc ngoài, đ  c lớn lên và giáo dục 

của xã hội tân tiến có nhiều tài năng và tinh thần cởi mở, 

thông thoáng nên thành phần này có tiềm năng lớn đóng 

góp chất xám qu  báu cho đất n ớc nếu đ  c khuyến khích. 

Thế hệ kiều bào thứ hai đang trong độ tuổi khoảng 40 tuổi, 

độ tuổi sung sức nhất của đời ng ời. Đội ngũ các nhà khoa 

học trẻ gốc Việt đang tr ởng thành và tập trung ở nhiều lĩnh 

vực khoa học chuyên ngành và kinh tế mũi nhọn của n ớc 

sở tại (riêng tại Thung lũng Silicon, Mỹ, có khoảng 10.000 - 

12.000 ng ời Việt Nam đang làm việc). Một thế hệ trí thức 

mới những ng ời gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành 

và phát triển, nhất là ở các n ớc  ắc Mỹ, Tây Âu và Australia, 

tập trung ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn nh  tin học, viễn thông, 

điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, điều khiển học, sinh học...  
_____________________________ 

1. Homeland Security (2018), “March 2018 SEVIS by the Numbers 

Data”, https://studyinthestates.dhs.gov/sevis-by-the-numbers/march-

2018, truy cập ngày 02/5/2018. 

2. Đoàn Văn C ờng và Trần L u Kiên (2015), “Từ chảy máu chất  

xám đến tuần hoàn chất xám: Một số vấn đề l  luận và hàm   chính 

sách thu hút nhà khoa học trình độ cao trở về Việt Nam”, https:// 

sokhcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/KhoaHocCongNghe/

View_Detail.aspx?ItemID=1170, truy cập ngày 5/3/2018.  
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So với ngu n nhân lực trong n ớc, chuyên gia, trí thức kiều 

bào là giới tinh hoa hoạt động trong môi tr ờng KH&CN tiên 

tiến, am hiểu văn hóa, thành thạo ngôn ngữ n ớc ngoài và các 

mối quan hệ, mạng l ới ở n ớc sở tại và quốc tế, nắm bắt và 

tiếp cận đ  c với những công nghệ tiên tiến, những thông tin 

khoa học mới nhất. Lực l  ng trí thức kiều bào, nhất là trong 

các ngành khoa học công nghệ, trong cộng đ ng doanh nghiệp 

ngày càng nhiều, đ  c đào tạo chính quy trong môi tr ờng 

khoa học hiện đại, đ  c tiếp cận và cập nhật với những tiến 

bộ mới nhất của khoa học kỹ thuật thế giới và có nhiều kinh 

nghiệm thực tiễn trong công tác khoa học, trong quản l  kinh 

tế, hành chính, th ơng mại và kinh doanh. Họ có  u thế mạnh 

trong các lĩnh vực tin học, quản l  kinh tế, khả năng sáng 

tạo, năng lực tổng h p thông tin, t  vấn đề xuất, và có mối 

quan hệ rộng rãi với các cơ sở khoa học, kinh tế ở n ớc sở tại và 

trên tr ờng quốc tế.  

Đặc biệt, nh  nhận định của học giả Nguyễn Văn Tuấn  

(2018) thì không ch  là những ng ời trong giới “trí thức” mà 

tất cả ng ời Việt ở n ớc ngoài đều muốn giúp Việt Nam trong 

khả năng của mình. Có thể nói bất cứ ng ời Việt nào ở n ớc 

ngoài cũng mong muốn Việt Nam có nền kinh tế mạnh, nền 

giáo dục tốt, nền khoa học và công nghệ sáng tạo có thể cạnh 

tranh với các n ớc trong vùng1. 

_____________________________ 

1. Nguyễn Văn Tuấn (2018), “Nói thẳng chuyện phản biện”, http:// 

baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/gs-nguyen-van-tuan-noi-thang-chuyen-

phan-bien-3361079/, truy cập ngày 5/7/2018.  
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 Các chủ trương, chính sách và cách thức thu hút chủ yếu 

Từ Đổi mới năm 1986 đến nay, chủ tr ơng phát triển đội 

ngũ nhân lực KH&CN nói chung, thu hút ng ời Việt Nam ở 

n ớc ngoài có trình độ cao nói riêng đã đ  c đề cập trong 

nhiều văn kiện quan trọng và cho thấy có sự chuyển biến tích 

cực về quan điểm đối với ng ời ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài 

nói chung và ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao 

nói riêng.  

Nghị quyết số 36 trong phần nhiệm vụ chủ yếu ghi rõ “phát 

huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát 

triển đất n ớc. Xây dựng chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với 

những chuyên gia, trí thức ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có 

trình độ chuyên môn cao, có khả năng t  vấn về quản l , điều 

hành, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao cho đất n ớc”1. Gần 

đây, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 36,  ộ 

Chính trị (2015) đã ban hành Ch  thị số 45-CT/TW về việc 

tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 36 của  ộ 

Chính trị khóa IX về công tác đối với ng ời Việt Nam ở n ớc 

ngoài trong tình hình mới2.  

_____________________________ 

1.  ộ Chính trị (2004), “Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với 

ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài”, ban hành ngày 26/3/2004.  

2.  ộ Chính trị (2015), “Ch  thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của  ộ Chính trị khóa IX 

về công tác đối với ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài trong tình hình 

mới”, ban hành ngày 19/5/2015.  
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Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Trung 

 ơng Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ 

đẩy mạnh CNH, HĐH đất n ớc nêu rõ: Ðến năm 2020, xây 

dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất l  ng cao, số l  ng 

và cơ cấu h p l , đáp ứng yêu cầu phát triển đất n ớc, từng 

b ớc tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các n ớc tiên 

tiến trong khu vực và thế giới1.  

Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Trung 

 ơng Đảng khóa XI về phát triển KH&CN khẳng định: Hình 

thành đ ng bộ đội ngũ cán bộ KH&CN có trình độ cao,  

tâm huyết, trung thực, tận tụy. Phát triển các tổ chức, tập 

thể KH&CN mạnh, các nhà khoa học đầu ngành. Có chính 

sách trọng dụng đặc biệt đối với cán bộ KH&CN đầu ngành, 

cán bộ KH&CN đ  c giao chủ trì nhiệm vụ quan trọng quốc 

gia, cán bộ KH&CN trẻ tài năng.... Chủ động, tích cực hội 

nhập quốc tế để cập nhật tri thức khoa học và công nghệ tiên 

tiến của thế giới, thu hút ngu n lực và chuyên gia, ng ời Việt 

Nam định c  ở n ớc ngoài và ng ời n ớc ngoài tham gia các 

dự án khoa học và công nghệ của Việt Nam. Khuyến khích và 

tạo điều kiện thuận l i để sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập 

sinh sau khi đ  c đào tạo ở n ớc ngoài về n ớc làm việc2. 
_____________________________ 

1.  an Chấp hành Trung  ơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), 

“Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7  an Chấp hành 

Trung  ơng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy 

mạnh CNH, HĐH đất n ớc”, ban hành ngày 06/8/2008.  

2.  an Chấp hành Trung  ơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), “Nghị 

quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu  an Chấp hành Trung 
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Cùng với sự chuyển biến tích cực về quan điểm đối với 

ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài nói chung và ng ời Việt Nam ở 

n ớc ngoài có trình độ cao nói riêng, Chính phủ và Thủ t ớng 

Chính phủ, các bộ ngành đã ban hành một loạt các văn bản 

chính sách về thu hút ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình 

độ cao để phát triển KH&CN. Một số văn bản tiêu biểu nh  

Nghị quyết số 27/NQ-CP ban hành Ch ơng trình hành động 

của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 

36-NQ/TW về công tác đối với ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài 

giai đoạn 2016 - 20201. 

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng 

dụng cá nhân hoạt động KH&CN2. Nghị định số 87/2014/NĐ-CP 

quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là ng ời Việt Nam 

                                                                                                      
 ơng Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

tr ờng định h ớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ban hành 

ngày 01/11/2012. 

1. Chính phủ (2016), “Nghị quyết số 27/NQ-CP ban hành Ch ơng 

trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị 

quyết số 36-NQ/TW của  ộ Chính trị khóa IX về công tác đối với 

ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài giai đoạn 2016 - 2020”, ban hành 

ngày 05/04/2016.  

2. Chính phủ (2014), “Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 

quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và 

công nghệ”, ban hành ngày 12/5/2014. 
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ở n ớc ngoài và chuyên gia n ớc ngoài tham gia hoạt động 

KH&CN tại Việt Nam1. 

Bộ máy hành chính quản l  công tác ng ời Việt Nam ở n ớc 

ngoài đ  c nâng cấp và hoàn thiện. Năm 2008, Ủy ban về 

ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài đ  c nâng cấp lên Ủy ban Nhà 

n ớc về ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài, cấp Tổng cục, ng ời 

đứng đầu cơ quan này cấp Thứ tr ởng2.  

Cơ chế pháp lý, Luật C  trú, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật 

Quốc tịch sửa đổi... đã có những điều khoản  u đãi nhằm thu 

hút trí thức, nhà khoa học ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài, nh  

miễn thị thực, cho phép giữ quốc tịch Việt Nam, sở hữu nhà, 

miễn giảm thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu đối với tài 

sản và đ  dùng sinh hoạt cá nhân… 

Chương trình hồi hương: Việt Nam đã tham gia thực hiện 

một số ch ơng trình h i h ơng nhân tài ng ời Việt Nam ở 

n ớc ngoài. Ch ơng trình TOKTEN với sự hỗ tr  của Ch ơng 

trình phát triển Liên h p quốc (UNDP) đ  c thiết lập cho Việt 

Nam từ năm 1989 để khuyến khích những trí thức trẻ có kinh 

_____________________________ 

1. Chính phủ (2015), “Nghị định số 87/2014/NĐ-CP quy định về thu 

hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là ng ời Việt Nam ở 

n ớc ngoài và chuyên gia n ớc ngoài tham gia hoạt động khoa học 

và công nghệ tại Việt Nam”, ban hành ngày 22/9/2014. 

2. Thủ t ớng Chính phủ n ớc Cộng hòa XHCN Việt Nam (2008), 

“Quyết định số 102/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà n ớc về ng ời Việt 

Nam ở n ớc ngoài”, ban hành ngày 18/7/2008. 
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nghiệm tối thiểu 5 năm về làm việc trong n ớc, thời hạn từ 6 

tháng đến 2 năm, tùy theo nhu cầu.  

Gần đây, năm 2016,  ộ Khoa học và Công nghệ đã duyệt 

và triển khai Đề án “Xây dựng mạng l ới chuyên gia Việt 

Nam trên thế giới”, với mục tiêu thúc đẩy kết nối các chuyên 

gia Việt Nam trên toàn thế giới và các chuyên gia giỏi n ớc 

ngoài về n ớc, gắn với các ngành, lĩnh vực cụ thể phục vụ phát 

triển đất n ớc1. 

Chế độ khuyến khích cũng đã đ  c thực hiện thí điểm ở 

Thành phố H  Chí Minh từ năm 2015 ở bốn cơ sở khoa học 

của Thành phố H  Chí Minh với cơ chế trả l ơng cao, chu cấp 

một số chi phí khác nh  tiền khách sạn, vé máy bay... để thu 

hút trí thức kiều bào. Một số trí thức kiều bào đ  c bổ nhiệm 

giữ chức vụ cấp vụ/viện nh  tr ờng h p ở Viện Khoa học tính 

toán, Viện Nghiên cứu Sinh học và Viện Toán cao cấp… 

Cũng đã có một số đại học, tổ chức nghiên cứu, bệnh viện chủ 

động thực hiện chế độ khuyến khích thu hút trí thức kiều bào 

nh  Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Duy Tân…  

Việt Nam đã tổ chức khá nhiều hội nghị, hội thảo, cuộc 

gặp mặt các trí thức kiều bào đ  c tổ chức hoành tráng nh  

Hội thảo “Chuyên gia trí thức ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài 

với sự nghiệp xây dựng quê h ơng” (8/2005), Hội thảo “Cộng 

_____________________________ 

1.  ộ tr ởng  ộ KH&CN (2016), “Quyết định số 3975/QĐ-BKHCN 

về việc phê duyệt Đề án xây dựng mạng l ới chuyên gia Việt Nam 

trên thế giới”, ban hành ngày 14/2/2016.  
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đ ng ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài với sự nghiệp phát triển 

công nghệ thông tin n ớc nhà” (8/2005)… 

  h ng kết quả đạt được  

Với những chuyển biến đáng kể về quan điểm và sự thông 

thoáng hơn về chính sách, công tác thu hút ng ời Việt Nam ở 

n ớc ngoài có trình độ cao để phát triển KH&CN đã đạt đ  c 

một số kết quả nhất định.  

Các hoạt động h p tác khoa học và giáo dục, t  vấn phát 

triển đất n ớc ngày càng đ  c tăng c ờng. Ng ời Việt Nam ở 

n ớc ngoài có trình độ cao là một ngu n lực to lớn và đã tham 

gia vào các lĩnh vực giáo dục, đào tạo của đất n ớc những 

năm qua. Hằng năm, có khoảng 300 l  t trí thức kiều bào  

đ  c các bộ, ngành trong n ớc mời về làm việc; một số khác 

đ  c mời tham gia làm t  vấn cho Thủ t ớng Chính phủ...  

Hằng năm đã có những tên tuổi lớn về n ớc tham gia có 

hiệu quả cho các công việc giảng dạy, t  vấn và hoạt động 

KH&CN. Những tên tuổi nh  GS.TS. kinh tế Trần Văn Thọ 

(Nhật), TS. kinh tế Nguyễn Quang Việt (Mỹ), GS.TS. máy 

tính và mô hình toán Huỳnh Ngọc Phiên (Thái Lan), GS.TS. 

vật l  Nguyễn Quang Riệu (Pháp), GS.TS. Tr ơng Nguyễn 

Trân (Pháp), GS. Trần Văn Khê (Pháp)… 

Hoạt động của các hội, đoàn đ  c đẩy mạnh và thực chất, 

đã góp phần gắn kết cộng đ ng, là những chiếc cầu nối hữu 

nghị giữa Việt Nam với bạn bè thế giới. Đã có các hội, đoàn 

và các tổ chức nghề nghiệp của ng ời Việt, đặc biệt là ở các 
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n ớc phát triển, về quê h ơng đất n ớc để thực hiện các hoạt 

động, các dự án h p tác khoa học, công nghệ...  

Một số trí thức kiều bào làm cầu nối có hiệu quả thu hút 

các nhà khoa học trên thế giới đến Việt Nam, nh  tr ờng h p 

Giáo s  Trần Thanh Vân - Việt kiều Pháp - Tổ chức Hội thảo 

khoa học “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 5”. Một số trí thức giỏi 

đã về làm việc, h p tác với các cơ quan trong n ớc, giúp phát 

triển nhiều lĩnh vực công nghệ mới, nh  tháng 9/2002, Tiến sĩ 

Nguyễn Chánh Khê, tác giả của 31 bằng phát minh đăng k  ở 

Mỹ trong các lĩnh vực tổ chức và quản l  khoa học và kỹ 

thuật, đặc biệt là khoa học vật liệu công nghệ thông tin và chế 

tạo vi mạch, đã quyết định về n ớc sinh sống và làm việc với 

t  cách Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khu 

công nghệ cao Thành phố H  Chí Minh1. 

  h ng hạn chế chủ yếu trong thu h t người Việt  am 

ở nước ngoài có trình độ cao để phát triển khoa học và  

công nghệ 

Thực tế cho thấy còn nhiều hạn chế và bất cập trong thu 

hút ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao để phát triển 

KH&CN đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh công cuộc CNH, HĐH 

đất n ớc ở n ớc ta hiện nay.  

_____________________________ 

1. Nguyễn Minh Phong (Chủ nhiệm) (2009), “Thu hút các ngu n lực 

của ng ời Việt Nam định c  ở n ớc ngoài vào phát triển kinh tế - xã 

hội Thủ đô Hà Nội đến năm 2015”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.  
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Một là, cả về số l  ng, chất l  ng và sự đóng góp của 

ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao đối với sự phát 

triển KH&CN n ớc nhà đều không t ơng xứng với tiềm năng. 

Về số l  ng thu hút: Đại học là nơi thu hút đông nhất sự 

trở về của ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao song 

ch a quá 100 ng ời. Ngay cả những đại học đ  c coi là 

“trọng điểm của trọng điểm” nh  Đại học Quốc gia Thành 

phố H  Chí Minh cũng ch  thu hút cả dài hạn và ngắn hạn 

vài chục ng ời. Thành phố H  Chí Minh đ  c mệnh danh 

là “trung tâm kiều bào” của cả n ớc, song, tính đến năm 

2013, cũng ch  có 218 chuyên gia, trí thức kiều bào về h p tác 

làm việc. Trong đó có 47 giáo s , phó giáo s , 50 tiến sĩ, 11 

thạc sĩ. Ch ơng trình TOKTEN, với sự tr  giúp của UNDP, 

song trong 10 năm cũng ch  đ a đ  c 20 trí thức với 40 l  t 

về n ớc1. 

Chất l  ng thu hút: Ngoài một vài tên tuổi lớn về n ớc 

thời vụ, một số thì ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp hay h u 

trí, có ít chuyên gia đầu ngành trở về làm việc dài hạn và 

th ờng “chào tạm biệt” sau một thời gian ngắn. Khu Công 

nghệ cao Thành phố H  Chí Minh, có thời điểm tiếp nhận gần 

30 chuyên gia kiều bào đầu ngành từ Mỹ, Canada, Nhật… 

nh ng sau một thời gian ch  còn vài ng ời tiếp tục cộng tác. 

_____________________________ 

1. Nguyễn Văn Khánh (Chủ nhiệm) (2010), “Xây dựng và phát huy 

ngu n lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn h ng đất n ớc 

trong thế kỷ XXI”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà n ớc, Đại 

học KHXH và NV Hà Nội. 
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Đóng góp của chất xám rất hạn chế, chủ yếu là tri thức thời 

vụ, d ới dạng tham gia   kiến và t  vấn chính sách cho một số 

bộ, ngành, cho Đảng và Nhà n ớc, ít liên quan trực tiếp đến 

sản xuất. Có rất ít tr ờng h p có dấu ấn lớn, có lẽ ngoài bộ 

sản phẩm SIGMA-K3 của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo 

thiết kế vi mạch với sự hỗ tr  của Giáo s  Đặng L ơng Mô, 

kiều bào Nhật, là đáng kể nhất. 

Hai là, tổ chức KH&CN, đại học và viện nghiên cứu, đặc 

biệt là doanh nghiệp trong n ớc tuy đã có nhận thức về sự cần 

thiết phải có ngu n nhân lực trình độ cao phục vụ CNH, HĐH 

nh ng ch a có những hành động cụ thể, ch a có nhiều ch ơng 

trình, dự án h p tác cụ thể, khả thi và hầu nh  vẫn đứng ngoài 

cuộc trong thu hút chất xám ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài để 

phát triển KH&CN.  

3.1.2.  h ng điểm tương đồng và khác biệt chủ yếu gi a 

Việt  am và  àn Quốc  

3.1.2.1. Những điểm tương đồng  

 Nh ng điểm tương đ ng về văn hóa,  ịch s   

Việt Nam và Hàn Quốc chịu ảnh h ởng bởi nền văn hóa 

ph ơng Đông, cả hai n ớc đều có ngữ nguyên là Hán tự, có 

cơ sở triết học Khổng giáo với lịch sử t n tại lâu dài của chế 

độ tập quyền chuyên chế phong kiến, trải qua các cuộc chiến 

tranh khốc liệt, tiến hành xây dựng và khôi phục đất n ớc từ 

đống tro tàn, v.v… Cả hai dân tộc đều có truyền thống hiếu 

học, tinh thần khoa bảng rất mạnh mẽ. Theo chuyên gia về 
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Hàn Quốc L  Xuân Chung (2015) thì sự t ơng đ ng văn hóa 

hai n ớc là ngẫu nghiên, không phải có sự thoả thuận hay bố 

trí sắp xếp của các triều đại phong kiến, có cội ngu n sâu xa, 

đ  c hình thành trong suốt hàng ngàn năm và có sự bền vững 

lâu dài1. 

 Nh ng điểm tương đ ng về cộng đ ng kiều dân và 

quan điểm đối với ngu n kiều dân trình độ cao  

Việt Nam và Hàn Quốc có ngu n chất xám ng ời Việt Nam 

ở n ớc ngoài có trình độ cao d i dào tập trung ở các n ớc có 

nền KH&CN phát triển bậc nhất thế giới. Cả Việt Nam và 

Hàn Quốc đều coi trọng ngu n lực qu  giá này. 

Cộng đ ng ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài nói chung và 

ngu n ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao nói 

riêng đ  c xác định là ngu n lực qu  giá, bộ phận không 

thể tách rời, là “máu thịt”, “khúc ruột ngàn dặm” trong nghị 

quyết, văn kiện của Đảng, văn bản chính sách của Nhà n ớc, 

trong các phát biểu của các lãnh đạo cao cấp và trên truyền 

thông đại chúng… 

 Nh ng điểm tương đ ng về quan điểm phát triển khoa 

học và công nghệ và giáo dục  

Việt Nam và Hàn Quốc đều coi trọng KH&CN, giáo dục, 

đ  c xác định là quốc sách hàng đầu. Cả ng ời Hàn Quốc và 
_____________________________ 

1. L  Xuân Chung (2007), “Đôi nét về sự t ơng đ ng văn hóa Việt 

Nam - Hàn Quốc”, Tạp chí Nghiên c u Đông Bắc Á, số 9 (79), 

tháng 9-2007, tr. 51-58. 
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Việt Nam đều rất coi trọng giáo dục, có tinh thần hiếu học, 

tinh thần khoa bảng, tinh thần dân tộc… 

Việt Nam từ Đổi mới năm 1986 đến nay, đặc biệt từ năm 

1996 khi Đảng đ a ra mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành 

một n ớc công nghiệp hiện đại vào năm 2020, vấn đề phát 

triển KH&CN nói chung và nhân lực KH&CN nói riêng 

đ  c Đảng và Nhà n ớc ta quan tâm và thúc đẩy. KH&CN 

đ  c xác định là quốc sách hàng đầu và là động lực then 

chốt của CNH, HĐH (…). Nhân lực KH&CN đ  c xác định 

là tài nguyên vô giá của đất n ớc; trí thức KH&CN đ  c xác 

định là ngu n lực đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế 

tri thức.  

3.1.2.2. Những điểm khác biệt  

 Sự khác biệt về nguồn cấu thành kiều dân và kiều dân 

trình độ cao 

Ngu n cấu thành kiều dân và kiều dân trình độ cao của 

Hàn Quốc ở Mỹ chủ yếu từ ngu n du học sinh, không thuộc 

diện tị nạn, thuyền nhân hay nhân lực KH&CN trình độ cao 

bỏ đất n ớc ra đi.  

 Sự  hác biệt về chính sách và cách thức thu hút  

Chính sách và cách thức thu hút là sự khác biệt then chốt 

giữa Việt Nam và Hàn Quốc và là nguyên nhân chủ yếu l  

giải nguyên nhân của những hạn chế và sự không thành công 

của Việt Nam trong thu hút ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài để 

phát triển KH&CN.  
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Th  nhất, do chính sách của Việt Nam ch a tạo đ  c môi 

tr ờng cạnh tranh thị tr ờng sòng phẳng, chính sách khuyến 

khích ch a đủ hấp dẫn nên ch a tạo đ  c động lực và tạo đà 

đủ mạnh cho doanh nghiệp đầu t  mạnh cho KH&CN và thu 

hút nhân tài KH&CN. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp Việt 

Nam đầu t  rất thấp cho NC&PT, thấp hơn Campuchia, thấp 

hơn rất nhiều so với Lào (Hình 3.1). 

Hình 3.1. Tỷ  ệ tiền/doanh thu dành để đầu tư vào nghiên cứu 

và phát triển tại các doanh nghiệp trong  hu vực Đông Nam Á  

trong 3 năm 2014 - 2017 
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Nguồn: World Bank (2017), “Doanh nghiệp Việt Nam đang đầu t  

vào NC&PT thấp nhất “Đông D ơng”, công bố sản phẩm mới thua  

cả Campuchia”. 
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Một số nguyên nhân chủ yếu l  giải tại sao doanh nghiệp 

Việt Nam đầu t  thấp cho phát triển KH&CN. Một là, t n tại 

quá nhiều yếu tố phi kinh tế nh  mối quan hệ chính trị, tính 

kém hiệu quả của bộ máy hành chính, khiến các doanh nghiệp 

không nhất thiết phải có năng lực cạnh tranh mới t n tại đ  c 

và đôi khi còn t n tại dễ dàng1. Hai là, doanh nghiệp Việt Nam 

g m doanh nghiệp nhà n ớc và doanh nghiệp t  nhân. Doanh 

nghiệp nhà n ớc có tiềm lực hơn các doanh nghiệp t  nhân để 

đầu t  phát triển NC&PT và nhân lực NC&PT song thuộc sở 

hữu nhà n ớc lại thiếu cơ chế kiểm soát hữu hiệu, đ  c ban 

tặng nhiều đặc quyền đặc l i trong tiếp cận ngu n lực nh  

ngu n vốn, đất đai, độc quyền... đã triệt tiêu động lực nâng 

cao năng lực NC&PT. Các doanh nghiệp t  nhân, đa số là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ ngu n lực đầu t  để nâng 

cao năng lực NC&PT2. Ba là, chính sách khuyến khích của 

Việt Nam ch a đủ độ hấp dẫn, ch a tạo động lực và tạo đà 

cho doanh nghiệp đầu t  phát triển NC&PT và nhân lực 

NC&PT, nhiều khi ch  t n tại trên giấy tờ và nếu đ  c thực 

thi thì thủ tục r ờm rà, nhiêu khê… 

_____________________________ 

1. Ngân hàng Thế giới và  ộ Kế hoạch và Đầu t  (2016), “Việt Nam 

2035: H ớng tới Thịnh v  ng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”, 

Nxb. H ng Đức, Hà Nội.  

2. Trần Văn Thọ (2018), “Tiềm năng phát triển tốc độ cao của kinh  

tế Việt Nam”, Diễn đàn Xuân Nhâm Tuất 2018, http://www.viet-

studies.net/kinhte/TranVanTho_PhatTrienTocDoCao_DD.pdf, truy 

cập ngày 27/3/2018.  
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Th  hai, chính sách theo kiểu hành chính hóa và cào bằng 

đối với tổ chức KH&CN công, nhân lực KH&CN làm việc 

trong khu vực công là “viên chức, công chức nhà n ớc”, quản 

l  và h ởng l ơng theo thang bậc hành chính không theo trình 

độ và hiệu quả công việc hay cống hiến thực tế. Các tổ chức 

KH&CN công đ  c đối xử nh  nhau theo lối bình quân chủ 

nghĩa, phân bổ ngu n lực không căn cứ vào thành tựu, sự xuất 

sắc trong nghiên cứu, hay nhu cầu quốc gia, sự phối h p với 

khu vực kinh doanh mà theo cách đếm đầu ng ời… Do vậy, 

không tạo đ  c áp lực và động lực đủ mạnh để thu hút và 

trọng dụng nhân tài KH&CN. Hoạt động trong môi tr ờng 

thiếu sự cạnh tranh sòng phẳng, chuộng bằng cấp, do vậy, các 

tổ chức KH&CN sẽ nảy sinh vấn đề thay vì tìm kiếm và trọng 

dụng nhân tài, họ có xu h ớng tìm ng ời nhà và ng ời đỡ đầu.  

Th  ba, có một số chính sách đãi ngộ đối với cán bộ khoa 

học giỏi tuy nhiên do thiếu các biện pháp chính sách cụ thể nên 

t n tại trên văn bản giấy tờ, ch a có các điều kiện vật chất để hiện 

thực hóa và mới ch  dừng ở mức khuyến khích về tinh thần là 

chính. L ơng của cán bộ khoa học thấp và là một trong số ít nghề 

không có chế độ phụ cấp  u đãi nghề hay phụ cấp thâm niên, 

trong khi các nghề khác nh  hải quan, thuế phụ cấp nghề là 1,8 

nên nghề KH&CN ch a thu hút đ  c sự quan tâm của xã hội và 

những cá nhân xuất sắc theo đuổi nghề nghiệp KH&CN. Thực tế 

cho thấy, nhận thức và thái độ của xã hội đối với nghề nghiệp 

KH&CN còn thấp, có tới 54,53% ng ời đ  c hỏi đều đ ng   với 

  kiến cho rằng công chúng tại Việt Nam thiếu nhận thức về 

KH&CN. Theo kết quả điều tra năm 2013 của  ộ KH&CN, có 
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gần 50% ng ời có câu trả lời cho rằng rất ít cơ hội việc làm trong 

lĩnh vực KH&CN, và mức thu nhập trong lĩnh vực KH&CN 

không hấp dẫn, có 48,12% số ng ời đ ng   cho rằng mức thu 

nhập trong lĩnh vực KH&CN không hấp dẫn, tỷ lệ này cao hơn tỷ 

lệ ng ời “không đ ng  ” và tỷ lệ ng ời “không rõ” ( ảng 3.1). 

Bảng 3.1. Một số đánh giá về nhận thức và mức độ hấp d n 

của cơ hội việc làm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Ý  iến 

Số  ượng Tỷ  ệ (%) 

Đ ng 

ý 

Không 

đ ng   

Không 

rõ 

Đ ng  

ý 

Không 

đ ng   

Không 

rõ 

Có ít cơ hội việc làm trong 

lĩnh vực KH&CN 
1.679 1.070 763 47,81 30,47 21,73 

Không phải tất cả việc làm 

đều cần kiến thức KH&CN 
1.692 1.273 556 48,05 36,15 15,79 

Công chúng tại Việt Nam 

thiếu nhận thức về KH&CN 
1.921 892 710 54,53 25,32 20,15 

Các vấn đề khoa học rất khó 2.136 765 620 60,66 21,73 17,61 

Việc tiếp cận trong vấn đề 

dạy học về khoa học là quá 

hàn lâm 

1.533 811 1.148 43,90 23,22 32,88 

Mức thu nhập trong lĩnh vực 

KH&CN không hấp dẫn 
1.679 755 1.055 48,12 21,64 30,24 

Nguồn:  ộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2013), “Nhận thức 

công chúng về khoa học và công nghệ năm 2013”.  
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Th  tư, Việt Nam ch a có những cơ sở vật chất d i dào, 

ch a sở hữu những ph ơng tiện thí nghiệm tiên tiến nh  ở các 

n ớc có nền khoa học lâu đời ở ph ơng Tây. Văn hóa khoa 

học, môi tr ờng học thuật ở Việt Nam ch a phải là l  t ởng 

đối với các chuyên gia, trí thức là ng ời Việt Nam ở n ớc 

ngoài, quen với văn hóa tôn trọng chứng cứ, dân chủ trong 

khoa học, và t  duy phê phán. Những đặc tính văn hóa khoa 

học này có khi không phù h p với môi tr ờng trong n ớc, nơi 

mà sự cả nể và thứ bậc khoa bảng đ  c xem là chuẩn mực 

trong ứng xử hàng ngày1. 

Tóm lại, Việt Nam và Hàn Quốc cùng có ngu n kiều dân 

trình độ cao d i dào, tập trung ở những n ớc có nền KH&CN 

tiên tiến. Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ những điểm t ơng 

đ ng và gần gũi về văn hóa, lịch sử, quan điểm về KH&CN, 

giáo dục và đào tạo, và quan điểm về ngu n kiều dân trình 

độ cao. Đầu thập kỷ 60 của thế kỷ XX, trình độ phát triển 

KH&CN, kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc gần t ơng đ ơng 

nhau, đều thuộc nhóm các n ớc đang phát triển, nghèo nàn 

và lạc hậu.  

Tuy nhiên, sau 50 năm, Hàn Quốc với những chính sách 

thu hút h p l , phù h p với bối cảnh và điều kiện thực tế của 

từng giai đoạn phát triển cụ thể, thể chế kinh tế - xã hội tích 

_____________________________ 

1. Nguyễn Văn Tuấn (2014), “Thu hút chuyên gia n ớc ngoài: Tạo một 

môi tr ờng làm việc thật”, Báo Tuổi trẻ online, https://tuoitre.vn/ 

thu-hut-chuyen-gia-nuoc-ngoai-tao-mot-moi-truong-lam-viec-that-

681258.htm, truy cập ngày 4/3/2018. 
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cực, đã chuyển hóa và kết h p đ  c những tiềm năng và l i 

thế trong và ngoài n ớc, biến vấn nạn chảy máu chất xám  

thành đội ngũ nhân lực trình độ cao hùng mạnh phục vụ mục 

tiêu phát triển đất n ớc thịnh v  ng trên nền tảng KH&CN. 

So với Hàn Quốc, trình độ kinh tế - xã hội của Việt Nam 

hiện nay không nghèo nàn và lạc hậu nh  thời điểm Hàn 

Quốc bắt đầu tiến hành thu hút Hàn kiều trình độ cao để 

phát triển KH&CN ở thập kỷ 60 mà có lẽ là t ơng đ ơng 

với những năm đầu của giai đoạn 1980 - 1996 khi Hàn 

Quốc tạo nên hiện t  ng đảo ng  c chảy máu chất xám 

thần kỳ. Xét tổng thể thì Việt Nam hiện nay rõ ràng còn có 

nhiều điều kiện thuận l i hơn, cả về kinh tế, cơ sở hạ tầng 

KH&CN, giáo dục và đào tạo, nhận thức xã hội về KH&CN, 

xã hội cởi mở hơn…  

Song do chính sách không phù h p, Việt Nam ch a thu hút 

và huy động đ  c các ngu n lực xã hội để tạo dựng môi 

tr ờng xã hội động lực và thuận l i cho phát triển KH&CN, 

nuôi d ỡng và tạo sức hấp dẫn nhân tài KH&CN. Việt Nam 

cũng không có chính sách thu hút đặc thù, đột phá để tạo dựng 

một số hình mẫu cụ thể trong thu hút ng ời Việt Nam ở n ớc 

ngoài để phát triển KH&CN. Kết quả là Việt Nam ch a tận 

dụng và chuyển hóa, kết h p đ  c những tiềm năng và l i thế 

rất đáng qu  trong và ngoài n ớc, ch a chuyển hóa vấn nạn 

chảy máu chất xám thành đội ngũ nhân lực trình độ cao hùng 

mạnh để phát triển KH&CN đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH 

đất n ớc. 
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3.2. Một số bài học  inh nghiệm và hàm   cho Việt Nam 

3.2.1. Một số bài học kinh nghiệm 

3.2.1.1. Một số bài học kinh nghiệm và cách làm thành công  

Sự thành công của Hàn Quốc trong thu hút Hàn kiều trình 

độ cao để phát triển KH&CN là minh chứng rõ ràng rằng, với 

những chính sách và cách thức thu hút h p l , phù h p với bối 

cảnh và điều kiện thực tế, đặc điểm của thể chế kinh tế, xã hội 

của từng giai đoạn phát triển cụ thể của tiến trình phát triển 

đất n ớc, các n ớc đang phát triển có thể chuyển hóa vấn nạn 

chảy máu chất xám thành ngu n nhân lực trình độ cao để phát 

triển KH&CN phục vụ phát triển đất n ớc thịnh v  ng trên 

nền tảng KH&CN. 

Kinh nghiệm của Hàn Quốc nên và cần học hỏi thì nhiều, 

nh ng trên tinh thần tìm kiếm giải pháp giải quyết vấn đề thu 

hút ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao để phát triển 

KH&CN trong bối cảnh, điều kiện thực tế của Việt Nam hiện 

nay để đáp ứng yêu cầu hiện tại và yêu cầu hoàn thành mục 

tiêu CNH, HĐH đất n ớc vào năm 2030, có thể rút ra một số 

bài học kinh nghiệm và hàm   về giải pháp chính sách cho 

Việt Nam cụ thể nh  sau:  

 Bài học về thu hút thông qua xây dựng một số hình 

mẫu điển hình với chính sách đặc thù, đột phá  

Trong giai đoạn định h ớng xuất khẩu 1961 - 1979, do 

điều kiện trình độ kinh tế - xã hội kém rất xa so với các n ớc 

phát triển, nhu cầu xã hội đối với thu hút Hàn kiều trình độ 
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cao để phát triển KH&CN không có, thu hút Hàn kiều trình độ 

cao không đ  c quan tâm, thậm chí ng ời ta còn quan ngại 

rằng không có việc làm cho Hàn kiều trình độ cao h i h ơng 

nói gì đến  u đãi, nhiều ng ời còn lo ngại rằng sự trở về của 

Hàn kiều trình độ cao gây ra những vấn đề kinh tế và chính trị 

nghiêm trọng cho đất n ớc vì không có đủ việc làm cho họ 

nói gì đến cống hiến vì sự thịnh v  ng của đất n ớc. 

Chính phủ Hàn Quốc đã can dự trực tiếp tạo nhu cầu thu 

hút. Một mặt, xác định một số cá nhân nhân tài Hàn kiều phù 

h p để mời gọi họ về n ớc cống hiến; mặt khác, đối với số 

nhân tài Hàn kiều ch a h i h ơng, Hàn Quốc xác định đó là 

ngu n lực kết nối giữa nền KH&CN tiên tiến với nền KH&CN 

n ớc nhà, thiết lập cơ chế hiệu quả để họ truyền tải tri thức, 

kỹ năng, thông tin hay về n ớc làm việc diện ngắn hạn đ ng 

thời là ngu n “tích trữ chất xám ở n ớc ngoài” để phục vụ cho 

giai đoạn tiếp theo.  

Khi đó các cơ sở KH&CN của Hàn Quốc đều trong tình 

trạng là các thiết bị nghiên cứu lạc hậu và thiếu thốn đủ thứ, 

các hoạt động NC&PT chủ yếu là các hoạt động nhà n ớc, từ 

sự phân bổ ngân sách, nhân sự đến quản l  điều hành đều nằm 

trong khuôn khổ quản l  hành chính chặt chẽ của nhà n ớc, sự 

tự chủ và độc lập nghiên cứu và quản trị hầu nh  không t n 

tại. Các cơ sở nghiên cứu với ngu n lực rất hạn chế (nhân lực, 

ngân sách, cơ sở vật chất và trang thiết bị) và chịu ảnh h ởng 

nặng lề của lề thói hành chính quan liêu nên “thụ động” và 

“yếu kém”. Chức năng chính của các tổ chức nghiên cứu này 
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thuần túy ch  là hỗ tr  các thủ tục hành chính quan liêu của 

nhà n ớc, hầu nh  hoàn toàn thoát ly các hoạt động sáng tạo 

và phục vụ sản xuất.  

Hàn Quốc đã xây dựng mới một số hình mẫu điển hình, 

tiêu biểu là Viện KH&CN Hàn Quốc với chính sách đột phá 

về tiền l ơng, môi tr ờng và điều kiện làm việc, bố trí quyền 

cao chức trọng để mời gọi nhân tài Hàn kiều trở về n ớc 

làm việc. 

Chính sách tiền l ơng đột phá và “chế độ đặc l i” dành 

cho nhân tài Hàn kiều h i h ơng ở Viện KH&CN Hàn Quốc 

không ch  giúp cho nhân tài Hàn kiều h i h ơng toàn tâm, 

toàn   vào công việc mà quan trọng hơn nó đã nâng cao vị thế 

của nhân tài h i h ơng, giúp nhân tài Hàn kiều h i h ơng 

nhanh chóng trở thành nhóm quyền lực mới, “giới tinh hoa 

quyền lực”, một tầng lớp xã hội ch a từng có trong giai tầng 

chính trị xã hội Hàn Quốc. Nó phản ánh hệ t  t ởng mới, sự 

nhận thức mới của nhà n ớc, thừa nhận giá trị của nhân tài và 

tri thức khoa học là ngu n lực mới của quyền lực, truyền đạt 

thông điệp rõ ràng, ghi nhận và tôn vinh giá trị của nhân tài 

KH&CN. Do vậy, góp phần tạo nên sự thay đổi nhận thức, 

thái độ và hành vi của xã hội về KH&CN, tạo sự tin t ởng, 

động lực hấp dẫn các cá nhân  u tú theo đuổi nghề nghiệp 

KH&CN. 

Cách thức vận hành mới của Viện KH&CN Hàn Quốc là 

gắn với nền công nghiệp và phục vụ sự phát triển công nghệ 

công nghiệp của đất n ớc không những đã khắc phục đ  c sự 
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hạn chế tình trạng KH&CN ch a phát triển và sự thiếu gắn kết 

giữa nghiên cứu khoa học và công nghiệp mà còn tạo ra một 

b ớc ngoặt cho quá trình hiện đại hóa các viện nghiên cứu khác, 

nh  Viện KH&CN tiên tiến Hàn Quốc, Viện Năng l  ng 

nguyên tử Hàn Quốc... và nhiều viện chuyên ngành sau này 

cũng lấy mô hình Viện KH&CN làm hình mẫu1. 

Chính sách và cách thức thu hút này đã giúp Hàn Quốc có 

đ  c ngu n cung nhân lực kỹ thuật trình độ cao đ  c đào tạo 

bài bản và có kinh nghiệm mà không ảnh h ởng tới các tổ 

chức khác vì các thành viên chủ chốt đều đ  c mời về từ 

ngu n Hàn kiều trình độ cao không phải từ các viện nghiên 

cứu trong n ớc. Park Myungsoo (2013) đã có nhận xét rất xác 

đáng rằng, việc thành lập viện nghiên cứu hiện đại nh  Viện 

KH&CN Hàn Quốc và một số viện nghiên cứu chuyên ngành 

có trình độ t ơng đ ơng với các n ớc tiên tiến mới đ a ra cơ 

hội để khắc phục nạn chảy máu chất xám phổ biến và dai dẳng 

không ch  ở Hàn Quốc mà ở các n ớc đang phát triển2. 

Tóm lại, những hình mẫu điển hình này đã giúp Hàn Quốc 

rút ngắn thời gian nội địa hóa KH&CN tiên tiến nhờ vào ngăn 

chặn nạn chảy máu chất xám ra n ớc ngoài và mời các tài 

năng trở về Hàn Quốc làm việc.  

_____________________________ 

1.  ùi Tất Thắng (2017), “KIST ở Hàn Quốc và vấn đề xây dựng  

V-KIST ở Việt Nam”, Tạp chí JSTPM, tập 6, số 2, tr. 32-42.  

2. Park Myungsoo (2013), “Ngu n nhân lực khoa học và công nghệ 

cho tăng tr ởng kinh tế: Nghiên cứu tr ờng h p của Hàn Quốc”, 

Tạp chí JSTPM , tập 2, số 3, tr. 80. 
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 Bài học về thu hút thông qua chính sách kiến tạo môi 

trường xã hội động lực và thuận lợi cho phát triển khoa 

học và công nghệ, nuôi dưỡng và tạo sức hấp d n nhân tài 

KH&CN  

Trong giai đoạn 1980 - 1996, bối cảnh quốc tế và điều kiện 

thực tế trong n ớc với nhiều thách thức, trình độ kinh tế - xã 

hội mặc dù có sự tiến bộ rất nhanh nh ng vẫn còn kém xa các 

n ớc phát triển. Mức thu nhập bình quân đầu ng ời của Hàn 

Quốc năm 1980 mới đạt trên 2.000 USD, ch a bằng 1/3 của 

Mỹ. Tuy nhiên, với những chính sách phù h p, đ ng bộ, hệ 

thống, có trọng tâm, trọng điểm, Hàn Quốc đã thu hút và 

huy động đ  c các ngu n lực xã hội để tạo nên môi tr ờng 

xã hội động lực và thuận l i cho phát triển khoa học và 

công nghệ, nuôi d ỡng và tạo sức hấp dẫn nhân tài KH&CN 

và do vậy, đã tạo nên kỳ tích “đảo ng  c chảy máu chất 

xám”. Một số chính sách chủ yếu Hàn Quốc đã thực hiện để 

kiến tạo môi tr ờng xã hội động lực và thuận l i cho phát 

triển khoa học và công nghệ, nuôi d ỡng và tạo sức hấp dẫn 

nhân tài KH&CN.  

Một là, xây dựng môi trường cạnh tranh sòng phẳng  

Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, cạnh tranh là yếu tố 

tiên quyết tạo động lực cho doanh nghiệp đầu t  mạnh cho 

NC&PT và thu hút Hàn kiều trình độ cao để nâng cao năng 

lực NC&PT nội sinh.  ằng chứng là khi Hàn Quốc chuyển 

sang cạnh tranh bằng công nghệ ở giai đoạn 1980 - 1996, các 

doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là các tập đoàn công nghệ tích 
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cực đầu t  phát triển NC&PT, săn tìm nhân tài Hàn kiều để 

nâng cao năng lực NC&PT, làm chủ công nghệ tiên tiến.  

Sở dĩ các doanh nghiệp làm nh  vậy là để t n tại trong môi 

tr ờng cạnh tranh quốc tế khốc liệt không phải vì họ thấy 

NC&PT hay thu hút nhân tài Hàn kiều là thú vị.  

Vấn đề chính yếu đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 

là năng lực KH&CN yếu kém nh ng thiếu động lực và năng 

lực để nâng cao năng lực KH&CN. Một số nguyên nhân chủ 

yếu sau: Một là, t n tại quá nhiều yếu tố phi kinh tế nh  mối 

quan hệ chính trị, tính kém hiệu quả của bộ máy hành chính, 

các doanh nghiệp không nhất thiết phải có năng lực cạnh tranh 

mới t n tại đ  c và đôi khi còn t n tại dễ dàng. Hai là, doanh 

nghiệp Việt Nam g m doanh nghiệp nhà n ớc và doanh nghiệp 

t  nhân. Doanh nghiệp nhà n ớc có tiềm lực hơn các doanh 

nghiệp t  nhân để đầu t  phát triển KH&CN và nhân lực 

KH&CN song thuộc sở hữu nhà n ớc đ  c ban tặng nhiều 

đặc quyền đặc l i trong tiếp cận ngu n lực nh  ngu n vốn, đất 

đai, độc quyền... đã triệt tiêu động lực nâng cao năng lực 

KH&CN. Các doanh nghiệp t  nhân, đa số là doanh nghiệp  

vừa và nhỏ không đủ ngu n lực đầu t  để nâng cao năng lực 

KH&CN. Ba là, chính sách khuyến khích ch a đủ độ hấp dẫn, 

ch a tạo động lực và tạo đà cho doanh nghiệp đầu t  phát 

triển KH&CN và nhân lực KH&CN, nhiều khi ch  t n tại trên 

giấy tờ và nếu đ  c thực thi thì thủ tục r ờm rà, nhiêu khê…  

Thực tế của Việt Nam trong những năm gần đây cũng cho 

thấy tr ớc áp lực cạnh tranh và với tiềm lực tài chính mạnh, 
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một số tập đoàn t  nhân đa lĩnh vực của Việt Nam nh  

Vingroups, MASAN… đã thu hút đ  c một số chuyên gia, trí 

thức ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài về làm việc và đã và đang 

có đóng góp lớn cho các tập đoàn này.  

Kinh nghiệm Hàn Quốc cũng cho thấy, cạnh tranh không 

ch  là yếu tố tiên quyết và hữu hiệu trong thúc đẩy doanh 

nghiệp Hàn Quốc chủ động phát triển NC&PT và thu hút Hàn 

kiều trình độ cao mà còn đối với cả các tổ chức và các cá nhân 

hoạt động KH&CN. Trong môi tr ờng KH&CN cạnh tranh 

khốc liệt và sòng phẳng, áp lực cạnh tranh khiến các tổ chức 

KH&CN, giáo dục và đào tạo của Hàn Quốc phải săn tìm và 

trọng dụng nhân tài, tinh thần hiếu học, tinh thần khoa bảng 

trở thành động lực để các cá nhân phải tận dụng trí não và 

làm việc cật lực để có đ  c công việc thích h p, l ơng cao, 

địa vị tốt.  

Vấn đề chính yếu đối với các tổ chức và cá nhân hoạt động 

KH&CN ở lĩnh vực công, đặc biệt là các viện nghiên cứu 

công ở Việt Nam hiện nay là thiếu động lực, quy mô nhỏ, 

ngu n lực không tới hạn và hành chính quan liêu.  

Hai là, chính sách thiết thực để thay đổi nhận thức xã 

hội về khoa học và công nghệ, hấp dẫn các cá nhân xuất sắc 

theo đuổi nghề nghiệp khoa học và công nghệ  

Để thay đổi nhận thức xã hội về nghề nghiệp KH&KT 

trong bối cảnh do chịu ảnh h ởng của văn hóa Nho giáo nên 

xã hội Hàn Quốc rất coi nh , thờ ơ, không rộng mở với cái 

mới, cái khác biệt, những thứ không chính thống, có thái độ 
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và nhận thức rất ấu trĩ và xem th ờng khoa học và kỹ thuật. 

Hàn Quốc đã ban hành một loạt đạo luật, chính sách, phát 

động các phong trào và chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm 

thay đổi nhận thức xã hội về nghề nghiệp KH&CN.  

Điểm mấu chốt trong các chính sách của Hàn Quốc tạo cho 

ng ời dân nhận thấy và hiểu rằng nghề KH&KT có thể giúp 

họ thoát khỏi đói nghèo, mang lại cuộc sống tốt đ p, có vị thế 

xã hội, có thể giúp họ nhanh chóng trở thành “giới tinh hoa 

quyền lực” trong xã hội Hàn Quốc. Do vậy, tạo nên sự thay 

đổi nhận thức, thái độ và hành vi của xã hội về KH&CN, hấp 

dẫn các cá nhân  u tú trong n ớc theo đuổi nghề nghiệp 

KH&CN, tạo nên b ớc chuyển lớn về văn hóa, từ xã hội có 

thái độ và nhận thức ấu trĩ và xem th ờng nghề kỹ thuật, nghề 

kỹ thuật bị coi là thấp kém và ch  có nghề luật s  mới giúp 

thoát nghèo khổ trở thành xã hội coi trọng KH&KT. Ngày 

nay, mức độ quan tâm và sự hiểu biết về KH&CN của ng ời 

Hàn Quốc gần t ơng đ ơng với Hoa Kỳ và EU ( ảng 3.2). 

Nh  vậy, đối với Việt Nam hiện nay, để kiến tạo môi tr ờng 

xã hội động lực và thuận l i cho phát triển khoa học và công 

nghệ, nuôi d ỡng và tạo sức hấp dẫn nhân tài KH&CN, chính 

sách cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: Một mặt, 

chính sách tập trung xây dựng môi tr ờng cạnh tranh sòng 

phằng, mặt khác, chính sách khuyến khích phải đủ hấp dẫn, có 

trọng tâm, trọng điểm, phù h p từng đối t  ng  u tiên. Có 

chính sách thiết thực để thay đổi nhận thức xã hội về nghề 

nghiệp KH&CN. 
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Bảng 3.2. Ch  số về mức độ quan tâm  

và hiểu biết về  hoa học và công nghệ  

của ngư i dân Hàn Quốc năm 2010 

Đơn vị: % 

Mức độ  

quan tâm 

 àn Quốc 

(2010) 

 oa Kỳ  

(2008) 

EU  

(2005) 

Khai thác phát 

minh và công 

nghệ mới 

50,8 65,5 54,0 

Các phát hiện 

khoa học mới 
49,0 63,0 54,0 

Sự hiểu biết  àn Quốc 

(2010) 

 oa Kỳ  

(2001) 

EU  

(2005) 

Khai thác phát 

minh và công 

nghệ mới 

28,4 38,0 37,5 

Các phát hiện 

khoa học mới 
27,3 42,5 35,5 

Nguồn: Hong Sung Joo, Jeon Chanmi and Kim Jonglip (2013), 

“The Internalization of Science and Technology in the earlier stage of 

Economic Development in South Korea”, Science and Technology 

Policy Institute, p. 118.  
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 Bài học về chính sách xây dựng cơ sở d  liệu về  

Hàn kiều trình độ cao và hỗ trợ hoạt động của các hội 

nghề nghiệp  

Chính phủ Hàn Quốc thực hiện việc xây dựng và cập nhật 

th ờng xuyên cơ sở dữ liệu về Hàn kiều trình độ cao, với các 

thông tin về nghề nghiệp, lĩnh vực nghiên cứu, kinh nghiệm 

giảng dạy... Cơ sở dữ liệu này phục vụ cho việc tạo nên phù 

h p giữa việc tuyển dụng bán thời gian hay toàn thời gian với 

nhu cầu cụ thể trong n ớc.  

Chính phủ Hàn Quốc còn thành lập và hỗ tr  tài chính cho 

hoạt động của các hội nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều. Các 

hội này đóng vai trò đầu mối liên lạc và kênh tuyển dụng các 

nhà khoa học và kỹ s  Hàn kiều, đ ng thời nhằm nâng cao 

năng lực KH&CN thông qua trao đổi và h p tác giữa các nhà 

khoa học và kỹ s  Hàn kiều trên toàn thế giới. 

Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, Hàn kiều trình độ 

cao giữ liên lạc th ờng xuyên với các hội nghề nghiệp có xu 

h ớng trở về n ớc làm việc hơn. Các tổ chức nghề nghiệp 

Hàn kiều tạo đ  c mạng l ới thông tin hiệu quả. Cơ sở dữ liệu 

của các tổ chức này giúp kết nối hiệu quả giữa nhu cầu trong 

n ớc với nhân tài Hàn kiều. Các tổ chức này còn phổ biến 

thông tin về sự thay đổi và tiến bộ trong n ớc, giúp nhân tài 

Hàn kiều có thông tin trong quyết định lựa chọn, giảm bớt sự 

hiểu lầm và thành kiến, giúp cho giới công nghiệp, giới học 

thuật trong n ớc có đ  c thông tin về các chuyên gia và tuyển 

dụng họ khi có nhu cầu. Liên hiệp hội KH&CN Hàn Quốc  
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(Korean Federation of Science and Technology Societies) 

đ  c thành lập năm 1966 là tổ chức đảm nhiệm vai trò hỗ tr  

và thúc đẩy các hoạt động của các hội nhà khoa học và kỹ s  

Hàn kiều. Các hoạt động hỗ tr  chủ yếu của Liên hiệp là tổ 

chức các tọa đàm khoa học, hội thảo, symposium giữa các 

nhà khoa học và kỹ s  và trao đổi thông tin thông qua bulletin, 

khảo sát và nghiên cứu chung.  

Cơ sở dữ liệu đầy đủ về nhân tài Hàn kiều, các hội nghề 

nghiệp và mạng l ới kết nối giữa trong n ớc và nhân tài Hàn 

kiều đảm bảo truyền tải và trao đổi thông tin, tri thức giữa 

nhân tài h i h ơng và nhân tài ch a h i h ơng, giữa đ ng 

nghiệp trong n ớc và nhân tài Hàn kiều và giữa các nhân tài 

Hàn kiều với nhau. Đ ng thời là kênh truyền tải thông tin 

trung thực về sự thay đổi và tiến bộ trong n ớc, giúp nhân tài 

Hàn kiều có thông tin trong quyết định lựa chọn, giảm bớt sự 

hiểu lầm và thành kiến, ở trong n ớc có đ  c thông tin về các 

chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau và tuyển dụng họ khi 

có nhu cầu. 

 Bài học về phát huy yếu tố văn hóa, giá trị tinh thần, 

mối liên hệ với đất nước của kiều dân trình độ cao trong 

chính sách thu hút  

Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, yếu tố văn hóa, giá 

trị tinh thần có tác động lớn đến hiệu quả của việc thu hút Hàn 

kiều trình độ cao. Tuy nhiên, để phát huy tác dụng, yếu tố văn 

hóa, các giá trị tinh thần cần đ  c kèm theo các điều kiện vật 

chất. Cụ thể, ở giai đoạn 1961 - 1979, kêu gọi lòng yêu n ớc 
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đ  c kèm theo xây dựng môi tr ờng và điều kiện làm việc 

thuận l i, tin t ởng giao trọng trách, “quyền cao chức trọng”, 

chế độ đãi ngộ thỏa đáng đủ để cho các nhà khoa học toàn tâm 

toàn ý vào công việc, cống hiến và phát huy tài năng. Cùng 

với đó, mỗi khi có nhân tài Hàn kiều h i h ơng là sự kiện 

đình đám trên ph ơng tiện thông tin truyền thông, ảnh chân 

dung kèm theo l  lịch trích ngang của họ xuất hiện trên các 

trang bìa của các tờ báo lớn trong n ớc.  

 Bài học về thực thiện chính sách 

Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, năng lực thực hiện 

chính sách là yếu tố quan trọng quyết định thành công của 

chính sách. Đặc biệt, để chính sách thu hút đ  c thực hiện 

hiệu quả trong điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều hạn chế, đòi 

hỏi phải có nhà lãnh đạo chính trị tầm cỡ có tầm nhìn, tham 

vọng và mạnh mẽ để có thể quy tụ và h p lực giữa nhà hoạch 

định chính sách, nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà lãnh đạo 

khoa học…  

Thực tế Hàn Quốc cho thấy, ngay từ những năm 60 của 

thế kỷ XX, giới lãnh đạo đất n ớc Hàn Quốc đã sớm nhận 

ra tầm quan trọng của phát triển KH&CN với tầm nhìn 

KH&CN không ch  thuần túy là công cụ phát triển kinh tế 

mà còn là trung tâm của sự tiến bộ văn hóa và lịch sử, của 

sự hiện đại hóa văn hóa lạc hậu Hàn Quốc. Tiêu biểu là cố 

Tổng thống Park, mặc dù là tổng thống độc tài nh ng ông 

toàn tâm toàn   vì sự phát triển đất n ớc thịnh v  ng trên 

nền tảng của KH&CN.  ản thân cố Tổng thống Park là ng ời 
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tiên phong trong các hoạt động thay đổi nhận thức xã hội về 

KH&CN. 

Tóm lại, điểm mấu chốt trong kinh nghiệm của Hàn Quốc 

là để chính sách thu hút đ  c thực hiện hiệu quả khi đất n ớc 

vẫn còn nghèo, lạc hậu, KH&CN ch a phát triển, thì vai trò 

tiên phong và sự ủng hộ, quyết tâm chính trị,   chí của giới 

lãnh đạo đất n ớc rất quan trọng, đòi hỏi giới lãnh đạo đất n ớc 

có tầm nhìn xa trông rộng, quyết tâm chính trị, khí chất và bản 

lĩnh dám hành động đột phá và thực tâm vì sự phát triển của 

đất n ớc thịnh v  ng trên nền tảng KH&CN. 

3.2.1.2. Một số bài học kinh nghiệm không thành công  

 Chính sách quá chú trọng và tập trung chủ yếu vào hình 

thức h i h ơng trong thu hút, Hàn Quốc hầu nh  không có 

đ  c nhiều l i ích từ “tuần hoàn chất xám” toàn cầu mang lại.  

 Sự quá chú trọng tiêu chí học vấn cao (có bằng tiến sĩ) 

trong chính sách thu hút d ờng nh  không còn phù h p với 

bối cảnh ngày nay.  

 Trong những năm gần đây, chính sách khắc phục những 

khiếm khuyết của môi tr ờng xã hội và văn hóa làm việc thân 

hữu, “nhất thân, nhì quen”. Hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt cùng 

thứ văn hóa tuân phục và sự tôn trọng dành cho ng ời có 

quyền thế không còn phù h p với nhận thức và đáp ứng đ  c 

kỳ vọng của giới trẻ có trình độ cao. Họ bị mắc k t và vật lộn 

với một loạt trách nhiệm chuyển đổi vô tận và do vậy khiến 

nhiều Hàn kiều trình độ cao không trở về Hàn Quốc làm việc 
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trong khi nhân lực trình độ cao trong n ớc, đặc biệt là những 

ng ời trẻ tuổi “chạy chốn” khỏi đất n ớc.  

3.2.2. Một số hàm ý cho Việt  am nhằm đẩy mạnh việc 

thu h t người Việt  am ở nước ngoài có trình độ cao để 

phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2030 

 Một là, cần  hẳng định tầm quan trọng và vai trò 

của người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao và việc 

thu hút người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao để 

phát triển  hoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu trong 

thời  ỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

và hội nhập quốc tế  à giải pháp chiến  ược  

Th  nhất, đây là một trong những con đ ờng để tiếp thu 

KH&CN, rút ngắn khoảng cách về trình độ KH&CN với các 

n ớc tiên tiến. Việc thu hút và sử dụng có hiệu quả ngu n chất 

xám ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao có   nghĩa 

lớn trong việc bổ sung tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ tr  

nhau trong phát triển KH&CN giúp Việt Nam có thể đạt đ  c 

tốc độ tăng tr ởng nhanh, tiếp cận trình độ phát triển quốc tế. 

Hơn nữa, các n ớc phát triển th ờng bảo vệ rất nghiêm ngặt 

những công nghệ tiên tiến, các bí quyết công nghệ của mình, 

không dễ dàng có đ  c thông qua con đ ờng chuyển giao 

thông th ờng.  

Th  hai, thông qua thu hút, chúng ta có đ  c các nhà 

KH&CN vừa có trình độ, vừa có kinh nghiệm, những ng ời 

tinh thông, am hiểu sâu sắc về KH&CN, hoạt động trong môi 

tr ờng KH&CN tiên tiến, tiếp xúc trực tiếp với một hệ thống 
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tiên tiến, am hiểu văn hóa, thành thạo ngoại ngữ và các mối 

quan hệ và mạng l ới ở n ớc sở tại và quốc tế, nắm bắt và 

tiếp cận đ  c với những công nghệ tiên tiến, những thông tin 

khoa học mới nhất, biết lựa chọn công nghệ nào phù h p với 

Việt Nam, kết nối và bắt nhịp với nền KH&CN tiên tiến của 

thế giới. Nhất là, với hệ thống giáo dục sau đại học và chính 

sách sử dụng nhân lực trình độ cao ở n ớc ta nh  hiện nay, 

chúng ta không thể một sớm một chiều đào tạo đ  c đội ngũ 

nhân lực trình độ cao nh  đội ngũ chuyên gia, trí thức ng ời 

Việt Nam ở n ớc ngoài.  

Th  ba, đội ngũ nhân lực KH&CN trong n ớc vẫn còn nhiều 

hạn chế, bất cập cả về số l  ng, chất l  ng, cơ cấu và phân bố… 

Số l  ng vẫn còn nhỏ, tính đến năm 2014, Việt Nam có tổng số 

128.997 cán bộ nghiên cứu đạt 6,8 cán bộ nghiên cứu/1vạn dân. 

Trong đó, trình độ tiến sĩ là 12.261 ng ời ( ảng 3.3). 

Bảng 3.3. Số  ượng cán bộ nghiên cứu có trình độ tiến sĩ  

theo  hu vực hoạt động (năm 2014) 

Đơn vị: người  

Khu vực hoạt động Tổng số Tiến sĩ 

Toàn bộ 128.997 12.261 

Các viện, trung tâm NC&PT 29.820 3.367 

Tr ờng đại học 63.435 7.959 

Cơ quan hành chính 8.460 229 
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Đơn vị sự nghiệp 7.495 252 

Doanh nghiệp 18.553 185 

Phi l i nhuận  1.234 269 

Nguồn: Lê Xuân Định (Chủ biên) và nhóm tác giả (2016), “Khoa 

học và công nghệ năm 2015”, tr. 88. 

Đặc biệt, chất l  ng của một số “trụ cột” nh  công chức, 

cán bộ khoa học công nghệ, giảng viên đại học, đội ngũ doanh 

nhân, công nhân kỹ thuật trình độ cao…. vẫn ch a đảm đ ơng 

đ  c sứ mệnh là đầu kéo của quá trình phát triển1 trong khi 

phần lớn các giáo s  hàng đầu đã ngấp nghé tuổi ngh  h u. 

 Hai là, để đáp ứng yêu cầu trước mắt và ngắn hạn, 

chúng ta cần xây dựng và thực hiện ngay chính sách đặc 

thù, đột phá để  iến tạo nh ng hình mẫu cụ thể trong thu hút 

và s  dụng người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao  

Thay vì quá nặng về những cuộc vận động, tuyên truyền 

với những lời kêu gọi mỹ miều, khẩu hiệu sáo rỗng, những kế 

hoạch hoành tráng nh ng thiếu tính khả thi, chính sách cần 

tập trung vào xây dựng một số hình mẫu cụ thể trong thu hút 

ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao để phát triển 

KH&CN. Thành lập một vài trung tâm xuất sắc ở một số ngành 

mũi nhọn và lĩnh vực  u tiên phục vụ mục tiêu phát triển bền 
_____________________________ 

1. Viện Khoa học lao động và xã hội (2015), “Lao động trình độ cao: 

Nhân tố quyết định để phát triển bền vững đất n ớc”, Bản tin tóm 

tắt chính sách, số 1, 2015, tr. 3.  
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vững và thịnh v  ng đất n ớc trên nền tảng KH&CN. Chẳng 

hạn, ngành công nghệ thông tin và nông nghiệp, lĩnh vực 

KH&CN, giáo dục và đào tạo sau đại học. 

Xác định đó là nơi thu hút và môi tr ờng tuyệt vời để 

nhân tài ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài trở về cống hiến; là 

đầu mối kết nối với các trung tâm xuất sắc trên thế giới; đầu 

tàu kéo và cải biến nền KH&CN, giáo dục và đào tạo Việt 

Nam; phục vụ thiết thực cho doanh nghiệp nội địa, sinh 

viên và ng ời nông dân; thay đổi nhận thức và nâng cao 

tinh thần khoa học đại chúng. Thực tế, những năm gần đây, 

Việt Nam đã có những động thái tích cực thực hiện chính 

sách này, chẳng hạn, đã và đang triển khai thành lập một số 

đại học đẳng cấp quốc tế, thành lập Viện KH&CN Việt Hàn 

(V-KIST)... 

Để đạt đ  c các mục tiêu trên, các trung tâm xuất sắc này 

phải là “thiên đ ờng” hấp dẫn sự trở về lâu dài của các  

nhân tài KH&CN Việt kiều tầm cỡ thế giới, nơi quy tụ những 

cá nhân xuất sắc trong và ngoài n ớc, nơi nhân tài phát huy 

tối đa đ  c cái tài, sở tr ờng của mình, toàn tâm, toàn   vì 

công việc.  

1) Tuyển dụng đ  c đội ngũ nhân lực nòng cốt tốt, chuyên 

nghiệp ngay từ đầu (g m cả ba bộ phận: chuyên môn, kỹ thuật 

và hành chính) đặc biệt là ng ời đứng đầu. Vai trò của ng ời 

đứng đầu đặc biệt quan trọng nên phải lựa chọn cẩn thận, kỹ 

l ỡng và khách quan. Thành lập Hội đ ng tuyển chọn độc  

lập g m các nhà KH&CN Việt kiều cùng chuyên gia nhân  
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lực n ớc ngoài uy tín lựa chọn các ứng viên, sau đó Hội đ ng 

tuyển chọn trong n ớc g m những ng ời lãnh đạo cao nhất 

đất n ớc lựa chọn trong các ứng viên đó.  

Ng ời đứng đầu ít nhất phải đảm bảo các tiêu chí: Thứ 

nhất, giỏi lãnh đạo và có bề dày kinh nghiệm (tốt nhất là 

những ứng viên đang hoặc đã lãnh đạo các trung tâm xuất sắc 

tầm quốc tế) và quy tụ nhân tài; thứ hai, giỏi chuyên môn; thứ 

ba, năng lực tạo mạng l ới liên kết và h p tác với các trung 

tâm xuất sắc hàng đầu thế giới; và thứ t , có khí chất, bản lĩnh 

và tinh thần vì sự thịnh v  ng của đất n ớc; thứ năm, không ở 

độ tuổi xế chiều của sự nghiệp. Khi lựa chọn đ  c ng ời đứng 

đầu r i, để ng ời đứng đầu tuyển chọn đội ngũ nhân lực nòng 

cốt của trung tâm xuất sắc, và sử dụng đội ngũ này giới thiệu 

ngu n nhân lực trẻ tiềm năng, cứ từng b ớc nh  vậy, các 

trung tâm xuất sắc sẽ có đ  c đội ngũ nhân lực xuất sắc và 

phù h p nhất.  

2) Cơ chế đặc biệt đảm bảo tự chủ thực sự, tự do học thuật 

(theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế), ngu n tài chính d i dào 

và ổn định (do nhà n ớc đảm bảo trong thời gian đầu). 

3) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, ph ơng tiện làm việc đầy 

đủ và hiện đại t ơng xứng với các trung tâm xuất sắc trên 

thế giới. 

4) Mức l ơng hấp dẫn, không nhất thiết phải cao bằng mức 

l ơng các n ớc phát triển trả cho đ ơng sự, mức th ởng gắn 

với hiệu quả công việc hay giá trị họ đem lại. Mức l ơng, 

th ởng căn cứ vào hiệu quả công việc, giá trị nhân tài đem lại, 
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không phân biệt giữa tài năng ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài, 

nội hay ngoại. 

 Ba là, vì mục tiêu  âu dài và chiến  ược, cần tập trung 

xây dựng và thực hiện nh ng chính sách để  iến tạo môi 

trường xã hội động  ực và thuận  ợi cho phát triển  hoa học 

và công nghệ, nuôi dưỡng và hấp d n nhân tài K &CN 

Trong hiện trạng của Việt Nam hiện nay, để có đ  c môi 

tr ờng xã hội động lực và thuận l i cho phát triển KH&CN, 

nuôi d ỡng và hấp dẫn nhân tài KH&CN đòi hỏi rất nhiều 

việc phải làm. Tuy nhiên, từ góc độ giải pháp chính sách, cần 

tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:  

Th  nhất, sử dụng cách tiếp cận cạnh tranh thị tr ờng sòng 

phẳng và biện pháp chính sách khuyến khích kiểu cây gậy và 

củ cà rốt để tạo động lực và tạo đà cho doanh nghiệp đầu t  

phát triển KH&CN và thu hút nhân tài KH&CN.  

Th  hai, thay cách tiếp cận theo kiểu cào bằng trong phân 

bổ ngân sách bằng cách tiếp cận cạnh tranh để tạo áp lực và 

động lực cho các tổ chức KH&CN và các tr ờng đại học. 

Thành tựu, sự xuất sắc trong nghiên cứu, sự phù h p với nhu 

cầu quốc gia, sự phối h p với khu vực kinh doanh là những  

tiêu chí có thể đ  c sử dụng trong phân bổ ngu n lực thay vì 

theo cách “đếm đầu ng ời” nh  hiện nay.  

Th  ba, có chính sách thiết thực để thay đổi nhận thức xã 

hội về KH&CN, xây dựng nền văn hóa qu  trọng KH&CN. 

Thay vì nặng về tôn vinh, vinh danh, tinh thần là chính, chính 
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sách cần chú trọng mang lại những l i ích thiết thực, có trọng 

tâm, trọng điểm phù h p từng đối t  ng nhân lực  u tiên.  

 Bốn là, để đáp ứng cả mục tiêu trước mắt và lâu dài, 

cần thực hiện các chính sách thúc đẩy hoạt động s  dụng 

và duy trì mối liên hệ với người Việt Nam ở nước ngoài có 

trình độ cao thông qua mạng trực tuyến  

Để tận dụng những cơ hội do “tuần hoàn chất xám” toàn 

cầu mang lại, đối với ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình 

độ cao ch a hay không trở về n ớc cần đ  c nhìn nhận là 

ngu n lực tiềm năng qu  giá, sử dụng họ là “ăng ten” thu 

nhận, cập nhật tin tức, tri thức các hoạt động KH&CN tân tiến 

nhất, cung cấp tri thức, chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm 

qua mạng l ới, qua hình thức h i h ơng ngắn hạn; là cầu nối 

Việt Nam với các nền KH&CN tân tiến; là ngu n dự trữ nhân 

tài tiềm năng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất n ớc... 

Muốn vậy cần thiết lập và duy trì một số mạng l ới kết nối 

cộng đ ng ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao đ ng 

thời kết nối các mạng l ới đã thiết lập đ  c ở n ớc sở tại của 

họ. Thiết lập và cập nhật th ờng xuyên cơ sở dữ liệu về nhân 

tài ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài, nh  nghề nghiệp, chuyên 

ngành, kinh nghiệm.... Các mạng l ới này là “ăng ten” thu 

nhận, cập nhật thông tin, tri thức về KH&CN, trao đổi tri thức, 

chuyên môn, kỹ năng; thông tin về nhu cầu tuyển dụng trong 

n ớc; thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình kinh tế, chính 

trị, xã hội trong n ớc. Các mạng l ới này cũng là nơi đăng tải 

thông tin về nhu cầu tuyển dụng trong n ớc (cả dài hạn và 
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ngắn hạn); cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình 

kinh tế, chính trị, xã hội trong n ớc.  

Việc tăng c ờng mối liên hệ với ng ời Việt Nam ở n ớc 

ngoài có trình độ cao, duy trì th ờng xuyên trao đổi thông tin, 

tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng còn góp phần tăng thêm sự gắn 

bó, hiểu biết lẫn nhau, khơi dậy tinh thần dân tộc, trách nhiệm 

với đất n ớc, là cơ hội tốt cho việc h p tác thực hiện các dự 

án, ch ơng trình, tăng cơ hội trở về n ớc (cả ngắn hạn và lâu 

dài) của ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao.  
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KẾT LUẬN 

Nhân lực KH&CN trình độ cao là chìa khóa thành công 

trong phát triển KH&CN. Trong thế giới toàn cầu ngày nay, 

nhân lực KH&CN trình độ cao bao g m cả kiều dân trình độ 

cao nh  một dòng chảy tự nhiên sẽ đi về nơi có điều kiện tốt 

hơn, nơi mang đến nhiều cơ hội hơn để nó có thể phát huy 

năng lực của mình. Vì vậy, quốc gia nào có những điều kiện 

tốt về kinh tế, chính trị, xã hội, môi tr ờng tất yếu thu hút chất 

xám, ng  c lại, quốc gia nào có điều kiện kém hơn sẽ đẩy 

“dòng chất xám” đi. Chính vì lẽ đó, đối với các n ớc đang phát 

triển, việc thu hút nhân lực trình độ cao để phát triển KH&CN 

là rất thách thức nh ng sự can thiệp của nhà n ớc có thể giảm 

bớt sự thách thức này.  

Hàn Quốc tiến hành thu hút Hàn kiều trình độ cao để phát 

triển KH&CN trong điều kiện có sự bất t ơng quan lớn về 

trình độ kinh tế - xã hội giữa Hàn Quốc và Mỹ, đặc biệt trong 

thập kỷ 60 của thế kỷ XX, song với những chính sách thu hút 

h p l , phù h p với bối cảnh và điều kiện thực tế của từng 
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giai đoạn phát triển cụ thể, thể chế kinh tế, xã hội tích cực, 

Hàn Quốc thu hút hiệu quả Hàn kiều trình độ cao để phát 

triển KH&CN và nhanh chóng trở thành n ớc có nền KH&CN 

tiên tiến.  

Sự thành công của Hàn Quốc trong thu hút Hàn kiều trình 

độ cao để phát triển KH&CN là minh chứng điển hình rằng, 

với những chính sách thu hút h p l , phù h p điều kiện 

thực tế của từng giai đoạn phát triển cụ thể của tiến trình 

phát triển đất n ớc, các n ớc đang phát triển có thể biến vấn 

nạn chất xám thành ngu n nhân lực trình độ cao để phát triển 

KH&CN phục vụ phát triển đất n ớc thịnh v  ng trên nền 

tảng KH&CN.  

So với thời điểm Hàn Quốc tạo nên hiện t  ng đảo ng  c 

chảy máu chất xám trong những năm đầu thập kỷ 80 thì 

Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện thuận l i hơn, cả về 

kinh tế, cơ sở hạ tầng KH&CN, giáo dục và đào tạo, nhận 

thức xã hội về KH&CN, xã hội cởi mở hơn… Song do 

chính sách của Việt Nam ch a thu hút và huy động đ  c 

các ngu n lực xã hội để kiến tạo môi trường xã hội động 

lực và thuận lợi cho phát triển KH&CN, nuôi d ỡng và tạo 

sức hấp dẫn nhân tài KH&CN. Việt Nam cũng không có 

chính sách thu hút đặc thù, đột phá để xây dựng những hình 

mẫu cụ thể trong thu hút ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài để 

phát triển KH&CN. Kết quả là Việt Nam ch a chuyển hóa 

đ  c vấn nạn chảy máu chất xám thành đội ngũ nhân lực 
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trình độ cao hùng mạnh để phát triển KH&CN đẩy nhanh 

tiến trình CNH, HĐH đất n ớc ở n ớc ta hiện nay.  

 ài học kinh nghiệm và hàm   quan trọng của Hàn Quốc 

đối với Việt Nam hiện nay là một mặt, cần xây dựng và thực 

hiện ngay chính sách đặc thù, đột phá để kiến tạo những hình 

mẫu điển hình trong thu hút ng ời Việt Nam ở n ớc ngoài 

có trình độ cao để phát triển KH&CN, mặt khác, quan trọng 

và mang tính chiến l  c là xây dựng và thực hiện chính sách 

kiến tạo môi trường xã hội động lực và thuận lợi cho phát 

triển KH&CN, nuôi d ỡng và tạo sức hấp dẫn thu hút ng ời 

Việt Nam ở n ớc ngoài có trình độ cao để phát triển đất n ớc 

bền vững và thịnh v  ng trên nền tảng KH&CN.  

Kinh nghiệm Hàn Quốc cũng cho thấy rằng, để có đ  c 

môi tr ờng xã hội nh  vậy trong điều kiện thực tế đất n ớc 

vẫn còn nghèo, tụt hậu, với điểm xuất phát thấp, KH&CN  

ch a phát triển, nền tảng và truyền thống học thuật mỏng, 

nhân lực KH&CN trong n ớc yếu, thì vai trò tiên phong và sự 

ủng hộ, cam kết của giới lãnh đạo đất n ớc là rất quan trọng, 

đòi hỏi các nhà lãnh đạo đất n ớc phải có tầm nhìn xa trông 

rộng, quyết tâm chính trị, có khí chất và bản lĩnh dám hành 

động đột phá và có khát vọng phát triển đất n ớc thịnh v  ng 

trên nền tảng KH&CN.  

Hiện trạng KH&CN, giáo dục và đào tạo và nhiều vấn đề 

xã hội nhức nhối khác đang đòi hỏi một quyết tâm chính trị, 

tinh thần và bản lĩnh dám hành động đột phá của giới lãnh đạo 
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đất n ớc.  ài học thành công của Hàn Quốc từ xuất phát điểm 

với nền tảng KH&CN, điều kiện kinh tế - xã hội trong thập kỷ 

60 của thế kỷ XX kém xa chúng ta ngày nay tạo niềm tin và 

hy vọng. Dân tộc Việt Nam vốn tiềm ẩn sức sống mãnh liệt, 

khi đ  c khơi ngu n sức sống đó sẽ trỗi dậy.  
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