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“Hiền Tài là nguyên khí của quốc gia” câu nói nổi tiếng của cụ Thân
Nhân Trung, Tiến sỹ thời Lê không ít người không biết đến. Nhưng thật đáng
tiếc là nhiều người lại đồng nghĩa nhân tài với Hiền Tài và tệ hơn là không ít
người tài hèn, đức mọn lại luôn tự nhận mình là người có tài và đòi hỏi phải
được trọng dụng.
Hiền Tài ở đây phải hiểu là Đức và Tài đi liền với nhau. Khi sinh thời
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có tài mà không có đức thì vô dụng, có đức
mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Như vậy, rõ ràng cả cụ Thân Nhân
Trung và Cụ Hồ Chí Minh đều nói đến chữ Đức trước và trọng chữ Đức hơn
chữ tài. Cho nên, nếu chỉ nói trọng dụng nhân tài là không đầy đủ và có thể
dẫn đến những việc làm phản tác dụng.
Có rất nhiều tranh cãi về việc trọng dụng nhân tài mà không phải là
Hiền Tài, có người quan niệm là phải trải thảm đỏ như có chế độ lương bổng
cao, cấp đất, cấp nhà và nhiều ưu đãi khác trên cơ sở sở bằng cấp mà người
được gọi là “Tài” có. Nhưng chưa thấy ai bàn đến vấn đề người như thế nào
thì được gọi là “Tài” và càng chưa thấy ai đề cập đến hai chữ Hiền Tài. Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã nói rằng: Nếu đọc hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách mà
không làm được việc gì có ích cho dân, cho nước thì việc đọc đó cũng vô
nghĩa. Hiền Tài như vậy phải hiểu là người giúp được dân được nước chứ
không phải là người mang bằng cấp ra để khoe với thiên hạ.
Chúng ta cần hiểu trọng dụng Hiền Tài cho đúng. Một người có nhiều
đóng góp thật sự vì sự phát triển của cơ quan của tổ chức, hết lòng, hết sức
tận tụy với nhiệm vụ được giao, chí công vô tư với người, với việc, dám hy
sinh lợi ích cá nhân, đặt lợi ích của tổ quốc, của tập thể lên trên lợi ích cá
nhân và được tập thể ghi nhận thì người đó mới được gọi là Hiền Tài và tập
thể phải có chế độ đãi ngộ cho xứng đáng với những đóng góp của họ. Đó
chính là trọng dụng Hiền Tài. Hiền Tài không phải đơn thuần chỉ là người có
bằng cấp cao hoặc được học ở chỗ nọ, chỗ kia. Những người nông dân ở đồng
bằng sông Cửu long đã chế tạo ra máy gặt, máy bóc lạc và thậm chí còn cả
“máy bay”, họ chính là Hiền Tài của đất nước. Đảng và Nhà nước cần có
chính sách hỗ trợ để họ có thêm điều kiện phát triển những sáng kiến làm lợi
cho nền Nông nghiệp nước nhà. Ngược lại, không ít người có thể bằng cấp
đầy mình hoặc có những người bằng thì thật nhưng kiến thức lại rởm, lúc nào
cũng tự cho mình là nhân tài phải được trọng dụng. Họ phê phán, chê bai rất
giỏi, thậm chí còn chê bai cả quan điểm đổi mới của Đảng nhưng nếu hỏi họ
đã làm được gì để đất nước tốt hơn, tập thể tốt hơn thì họ không thể trả lời
được. Những người như thế sao gọi là Hiền Tài được mà trọng dụng. Có
không ít người, nếu không có tiền đóng góp của Nhân dân thông qua chương
trình học bổng 322 thì không biết đến đời nào, kiếp nào họ mới có thể ra được

nước ngoài để học tập, nhưng khi học xong họ lại quên mất những người đã
cho họ ngày hôm nay. Họ lại muốn nhiều hơn thế nữa, không muốn trở về
phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc mà lại ở lại phục vụ tư bản. Tất nhiên, họ
luôn biện bạch rằng họ ở lại là để có thêm kinh nghiệm, để sau này phục vụ
đất nước tốt hơn.
Chủ nghĩa cá nhân, nọc độc nguy hiểm nhất đối với Đảng Cộng sản
Việt Nam đang phát triển dưới nhiều hình thức. Nhưng dù che đậy dưới bất
cứ hình thức nào, đặc biệt là ẩn náu dưới chữ “Tình” thì nó vẫn luôn bộc lộ
nguyên hình như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết về nó: “Chủ nghĩa cá nhân là
việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích của
tập thể. Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính
hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí,
tham ô v.v. Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng”.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đang đổi mới căn bản và toàn
diện từng ngày theo đúng quan điểm và đường lối của Đảng. Bây giờ là lúc
rất khó khăn, là lúc Nhà trường cần Hiền Tài hơn lúc nào hết. Nhưng trọng
dụng Hiền Tài không phải là Nhà trường phải đáp ứng mọi đòi hỏi cá nhân
của những người tự nhận là “Tài” mà là Nhà trường sẽ có những chính sách
đãi ngộ thật xứng đáng với những người Hiền Tài - những giảng viên, cán bộ
viên chức có những đóng góp thật sự hiệu quả đối với quá trình đổi mới của
Nhà trường đem lại hạnh phúc cho sinh viên và gia đình của họ, nâng cao uy
tín của Nhà trường trước xã hội./.
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