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VAI TRÕ CỦA VỐN XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC TRẺ Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY
VŨ THỊ THÙY DUNG*

Trong lĩnh vực dân số xã hội, nguồn nhân lực cũng là một loại vốn. Khác các
loại vốn khác, vốn con ngƣời vừa là nguyên nhân vừa là hệ quả, là tổng tích hợp của
các loại vốn khác. Vì vậy, vốn con ngƣời (mà cụ thể ở đây là chất lƣợng nguồn nhân
lực) và vốn xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu có vốn xã hội tốt, các cá
nhân có khả năng và cơ hội phát triển vốn con ngƣời của mình, con ngƣời có khả năng
tìm kiếm những lợi ích nhiều hơn, đồng nghĩa với việc giảm thiểu đƣợc nhiều rủi ro
xã hội cho mình.
Tây Nguyên là vùng tiềm năng về kinh tế của cả nƣớc, nhƣng chƣa đƣợc khai thác
đúng mức và hiệu quả. Một trong các nguyên nhân quan trọng là thiếu nguồn nhân lực có
chất lƣợng. Vì vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, có chất
lƣợng cao là một yêu cầu rất cần thiết để đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm
năng, thế mạnh của vùng. Bài viết này tập trung phân tích vai trò của vốn xã hội trong sự
phát triển nguồn nhân lực ở Tây Nguyên hiện nay.
1. Lý thuyết vốn xã hội
Khái niệm vốn xã hội đƣợc Lyda Judson Hanifen đƣa ra lần đầu tiên năm 1916:
“Là những thứ được tính nhiều nhất trong cuộc sống thường nhật của con
người: cụ thể là thiện ý, tình bằng hữu, sự đồng cảm và giao thiệp xã hội giữa cá
nhân và gia đình tạo thành một đơn vị xã hội… Nếu một cá nhân giao tiếp với các
láng giềng của mình, và họ với láng giềng của họ, thì sẽ có sự tích tụ vốn xã hội, cái
có thể thỏa mãn ngay các nhu cầu xã hội của anh ta và có thể có một tiềm năng xã
hội đủ để cải thiện đáng kể điều kiện sống của cả cộng đồng”.
(trích Woolcock và Narayan, 1986)
Từ đó, vấn đề vốn xã hội đƣợc tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển và áp dụng rộng rãi
trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, xã hội, tâm lý… tại Mỹ, các nƣớc phƣơng Tây và các
quốc gia kỹ nghệ trên toàn thế giới. Năm 1961, Jane Jacob phân tích và thảo luận về vốn
xã hội trong mối tƣơng quan của đời sống ở thành phố. Năm 1983, Pierre Boudeau soạn
hẳn ra một lý thuyết riêng về vốn xã hội. Coleman (1987) phát triển lý thuyết thành một
nội dung giáo dục về nguồn vốn xã hội.
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Theo Fukuyama (1999) vốn xã hội xuất phát từ ba nguồn. Thứ nhất, nhƣ các nhà
kinh tế đã nêu, là từ sự giao tiếp với nhau liên tục; hai ngƣời giao dịch với nhau lâu sẽ
thấy cần phải chứng tỏ mình là ngƣời trung thực và giữ lời hứa. Thứ hai, là từ các tôn
giáo hay hệ thống luân lý. Đó là nguồn gốc của một quyền uy, nó ấn định các hành vi
mẫu mực và trông đợi sự tuân thủ không cần suy nghĩ. Những mẫu mực đó không chỉ
diễn ra trong các cuộc thƣơng thảo riêng lẻ mà còn đƣợc lƣu truyền từ thế hệ này sang thế
hệ khác, qua các quy trình đã đƣợc xã hội hóa sử dụng tập quán và thói quen nhiều hơn là
lý lẽ. Thứ ba, sự chia sẻ kinh nghiệm lịch sử cũng tạo nên những hành vi mẫu mực và do
đó cũng tạo nên vốn xã hội. Thu gọn những điều trên, ta thấy vốn xã hội xuất phát từ các
đức tính của mỗi cá nhân (trung thực, trách nhiệm, hợp tác) khi họ tự nguyện kết hợp lại
với nhau để làm một công việc chung nào đó.
Hiện có ba cách tiếp cận về vốn xã hội. Cách tiếp cận vi mô nhấn mạnh đến bản
chất và các hình thức của ứng xử hợp tác (giá trị của hành động tập thể), coi vốn xã hội:
(1) là một sản phẩm của các động cơ, của các tác nhân để tạo ra một hiệp hội; (2) ứng xử
của họ; (3) cảm nhận của họ về các vấn đề tập thể (Halpern, 2005: 25).
Cách tiếp cập vĩ mô nhấn mạnh đến các điều kiện (thuận lợi và bất lợi) cho hợp tác,
đến giá trị của hội nhập và cố kết xã hội; nó nhấn mạnh đến môi trƣờng xã hội, các thể
chế, cấu trúc xã hội và chính trị truyền đạt các giá trị và các chuẩn mực tạo điều kiện cho
ngƣời dân tham gia hoạt động xã hội và công dân; coi vốn xã hội nhƣ sản phẩm của các
cấu trúc đó. Kết quả là, các cấu trúc này càng củng cố sự tin cậy và sự có đi có lại, thì
càng nhiều ngƣời tham gia vào đời sống công dân và sẽ càng có nhiều vốn xã hội.
Cách tiếp cận trung gian nhấn mạnh đến các kết cấu cho phép hợp tác xảy ra. Nó nhấn
mạnh đến giá trị phƣơng tiện của vốn xã hội, gắn với tiềm năng của các mạng xã hội. Ngân
hàng Thế giới nhắc đến nó nhƣ “vốn xã hội cấu trúc” (Nguyễn Tuấn Anh, 2010: 44).
Có nhiều quan điểm khác nhau về vốn xã hội, song có lẽ các tác giả đều có những
điểm tƣơng đồng đó là: (1) Vốn xã hội liên quan đến mạng lƣới xã hội; (2) Vốn xã hội
nhƣ là một loại nguồn lực đƣợc sử dụng để tìm kiếm lợi ích; (3) Bao gồm lòng tin và sự
có đi có lại; (4) Nó đƣợc đầu tƣ và tích lũy; (5) Đƣợc chuyển đổi sang các loại vốn khác
(Halpern, 2005: 45).
Đặc điểm của vốn xã hội
Theo Bourdieu thì vốn xã hội: (1) Không tự nhiên mà có; (2) Là kết quả của những
nỗ lực liên tục; (3) Kết quả của các chiến lƣợc đầu tƣ; (4) Đƣợc sử dụng trong ngắn hạn
hoặc dài hạn và vì thế mà lợi ích mang lại có thể trƣớc mắt hoặc lâu dài (Nguyễn Tuấn
Anh, 2010: 45).
Theo Coleman: (1) Vốn xã hội là vô hình; (2) Tồn tại ở các quan hệ xã hội; (3)
Đƣợc đầu tƣ để tìm kiếm lợi ích; (4) Là sản phẩm phụ của các hoạt động khác; (5) Nó tùy
thuộc vào mức độ tin cậy của ngƣời trong xã hội; (6) Có giá trị gói gém liên hệ xã hội
(kênh truyền thông tin); (7) Khi vốn xã hội càng lớn thì càng có nhiều quy tắc, nhất là các
quy tắc kèm theo chế tài; (8) Sự đóng kín của các mạng lƣới xã hội quan trọng cho sự tồn
tại của vốn xã hội (Coleman, 1987: 96).
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Theo Fukuyama: (1) Vốn xã hội phản ánh bán kính tin cậy; (2) Cho phép các cá
nhân hợp tác với nhau; (3) Bảo vệ lợi ích và hỗ trợ các nhu cầu chung; (4) Trƣớc hết nó
nằm trong quan hệ họ hàng (Fukuyama, 2002: 112).
Các hình thức của vốn xã hội
Ba loại vốn xã hội thƣờng đƣợc nhắc đến là: 1/ Vốn xã hội co cụm vào bên trong
(bonding social capital). Dạng vốn này đƣợc đặc trƣng bởi kết nối giữa các cá nhân trong
nhóm có quan hệ gần và bền chặt, ví dụ giữa các thành viên trong gia đình, giữa các thành
viên trong cùng dòng tộc, hoặc các thành viên trong cộng đồng nhỏ của làng xã; 2/ Vốn xã
hội vƣơn ra bên ngoài (Bridging social capital) đặc trƣng bởi sự các kết nối rộng hơn và
nhiều hơn của các mối quan hệ bên ngoài cộng đồng, ví dụ nhƣ nhóm bạn bè, nhóm đối tác
kinh doanh..; 3/ Vốn xã hội kết nối (Linking social capital) là một dạng giống với vốn xã
hội vƣơn ra bên ngoài nhƣng rộng và xa hơn, nó cho phép các cá nhân mở rộng mạng lƣới
vƣợt ra khu vực địa lý cũng nhƣ phạm vi hoạt động của mình, ví dụ mạng lƣới của các cơ
quan, các công ty, các nghiệp đoàn, thậm chí các quốc gia, dân tộc (Woolcock, 2000 - trích
theo Halpern, 2005).
2. Thực trạng về nguồn nhân lực trẻ ở Tây Nguyên
Nói về tỷ lệ đi học của thanh thiếu niên, Tây Nguyên hiện nay có khoảng 1,338
triệu thanh niên, chiếm gần 27,8% dân số và gần 50% lực lƣợng lao động toàn vùng.
Trong đó, thanh niên dân tộc thiểu số có 433,7 nghìn ngƣời (chiếm 34% số thanh niên
trong khu vực). Hiện nay, do điều kiện học tập đƣợc cải thiện nên số lƣợng thanh niên
đến trƣờng học tăng lên hàng năm, chiếm từ 13% đến 30% tổng số thanh niên, tùy điều
kiện riêng của từng tỉnh; đặc biệt tỷ lệ sinh viên trong thanh niên ở một số tỉnh không
ngừng tăng lên (Lê Văn Đính, 2011). Điều này có thể coi là một tín hiệu tốt cho mục tiêu
phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Tây Nguyên hiện nay.
Về quy mô trƣờng lớp hiện nay, toàn vùng Tây Nguyên có 8 trƣờng cao đẳng và 5
trƣờng đại học với đa ngành nghề đào tạo. Các trƣờng cao đẳng chủ yếu thiên về đào tạo
sƣ phạm phục vụ nguồn nhân lực tại chỗ cho các tỉnh và chỉ có 2 trƣờng Cao đẳng nghề
tại Đăk Lăk - trong đó có 1 trƣờng cao đẳng nghề dân tộc (Lê Văn Đính, 2011). Bên cạnh
đó, các tỉnh cũng trú trọng đến việc mở rộng liên kết, giao lƣu đào tạo để tăng khả năng
và tiềm lực đào tạo giữa các trƣờng. Việc mở rộng các lớp trung cấp, chuyên nghiệp và
các lớp tái mù chữ cũng đƣợc chú ý đầu tƣ tại các tỉnh.
Tuy nhiên, có một thực tế là hệ thống trƣờng lớp và các cấp học chƣa đƣợc phân bố
đồng đều giữa các tỉnh. Đăk Nông vẫn bị đánh giá là “vùng trắng” về giáo dục đại học và cao
đẳng. Trong khi tỷ lệ thanh thiếu niên dân tộc tại 5 tỉnh tƣơng đối đông, nhƣng lại chỉ có 1
trƣờng cao đẳng nghề ở Đăk Lắc phục vụ riêng cho nhóm đối tƣợng này. Bên cạnh đó, mô
hình trƣờng phổ thông bán trú vẫn còn nhiều bất cập, đó là: cơ sở vật chất thiếu thốn, nghèo
nàn, nơi ăn chốn ở cho học sinh vẫn còn tạm bợ, chƣa đủ để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng
của các em. Trong khi đó, tỷ lệ học sinh muốn đến học các trƣờng lớp này là rất lớn.
Có một thực tế đáng buồn là mặc dù số lƣợng giáo viên của các tỉnh Tây Nguyên
liên tục tăng qua các năm, song vẫn còn thiếu trầm trọng ở các vùng đặc biệt khó khăn.
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Bên cạnh đó, số lƣợng giáo viên chƣa đạt chuẩn còn khá lớn. Trong số giáo viên phổ
thông của vùng, ở các trƣờng, nhiều giáo viên đƣợc đào tạo theo loại hình chuyên tu, tại
chức, cử tuyển, liên kết nên chất lƣợng chuyên môn hạn chế. Đó còn chƣa kể một bộ phận
giáo viên tiểu học ở vùng sâu vùng xa, năng lực và phƣơng pháp sƣ phạm hạn chế nên
ảnh hƣởng rất lớn đến việc dạy cho đối tƣợng là học sinh dân tộc thiểu số. Trên thực tế,
phần lớn giáo viên không phải là ngƣời dân tộc thiểu số, không biết tiếng nói của đồng
bào đã ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng học tập của học sinh dân tộc thiểu số trên địa
bàn (Lê Văn Đính, 2011).
Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học vẫn có những bất cập; quy mô và mạng lƣới
trƣờng lớp tuy đã đƣợc mở rộng đến các địa bàn dân cƣ, nhƣng điều kiện cơ sở vật chất,
thiết bị dạy học chƣa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của giáo dục. Số phòng học tạm bợ
tranh tre nứa và số phòng học mƣợn còn lớn. Phòng ở và phục vụ cho học sinh học 2
buổi/ngày thiếu trầm trọng. Đa số các trƣờng thiếu phòng chức năng, phòng thí nghiệm,
thực hành, phòng máy tin học, phòng ngoại ngữ, sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh... Cơ sở vật
chất và trang thiết bị dạy học trong giáo dục cao đẳng, đại học và dạy nghề cũng thể hiện
sự nghèo nàn và chƣa có đƣợc sự đầu tƣ cần thiết. Trong thời gian qua, chất lƣợng dạy
học nhìn chung có đƣợc nâng lên, nhƣng vẫn thấp hơn nhiều vùng khác trong cả nƣớc.
Tại Đăk Lăk, 29,2% học sinh có học lực yếu và kém. Tại Kon Tum, tỷ lệ học sinh có học
lực yếu, kém là 20,6%. Chƣơng trình học đƣợc cố định trong toàn quốc, không phân biệt
vùng, miền, đối tƣợng và thành phần học sinh quả thực là một thách đố đối với giáo dục đào tạo ở Tây Nguyên (Lê Văn Đính, 2011).
Sự thấp kém về trình độ học vấn và chuyên môn đang là hiện tƣợng “nút thắt cổ
chai” ở Tây Nguyên. Theo số liệu của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Kon Tum, số cán bộ
Đoàn có trình độ tiểu học chiếm 5%, có trình độ PTCS chiếm 24,5%. Tại Lâm Đồng
là tỉnh có trình độ dân trí và trình độ phát triển cao hơn thì cũng chỉ có 60,2% đội ngũ
cán bộ Đoàn chuyên trách có trình độ cao đẳng - đại học; 40,9% cán bộ có trình độ
trung cấp chính trị trở lên. Đây chính là cản trở lớn nhất trong chiến lƣợc nâng cao
chất lƣợng nguồn nhân lực trẻ và công tác quy hoạch cán bộ ở Tây Nguyên (Nguyễn
Viết Tôn, 2013).
3. Tác động tích cực của vốn xã hội trong sự phát triển nguồn nhân lực trẻ ở
Tây Nguyên
Qua thực trạng trên cho thấy nguồn lực các loại vốn (cả vật chất và phi vật chất) ở
tiềm năng của Tây Nguyên tƣơng đối dồi dào, nhƣng lại chƣa sử dụng đƣợc hết tiềm năng
đó để đem lại lợi ích nhƣ mong đợi. Việc phát huy lợi thế của nguồn nhân lực trẻ ở Tây
Nguyên cũng không nằm ngoại lệ.
Nhƣ ở trên đã phân tích thì rõ ràng mạng lƣới quan hệ xã hội của các trƣờng (các
cấp học trong giáo dục) chƣa phổ rộng và mở rộng ra bên ngoài. Mạng này vẫn nằm trong
vốn tiềm tàng và vì thế thì vốn xã hội ở dạng vốn xã hội co cụm vào bên trong. Các
trƣờng đào tạo vẫn chỉ biết chú trọng đến địa phƣơng mình, địa bàn mình và trẻ em, thanh
thiếu niên đi học cũng chỉ biết đến bạn bè mình - nơi cùng xuất thân đi học, các giáo viên
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cũng chỉ biết đến các đồng nghiệp của mình - nơi cơ quan mình công tác, hay trẻ em dân
tộc thì chỉ dám chơi với trẻ em dân tộc… là những trở ngại rất lớn các mạng lƣới xã hội ở
đây, làm cho vốn xã hội chỉ ở dạng co cụm. Vì thế, các cá nhân, thế hệ trẻ không biết
nhiều về thế giới bên ngoài - khác thế giới mình đang sống - thiếu những liên kết với
mạng xã hội mở, vì vậy vốn dạng xã hội ở dạng vốn xã hội vƣơn ra bên ngoài và vốn xã
hội liên kết tƣơng đối yếu ớt, thậm chí mờ nhạt. Các mạng gia đình, thân tộc (mạng xã hội
vi mô), họ hàng, hơn nữa là láng giềng và nơi làm việc (mạng trung mô) là các mạng chủ
yếu để thế hệ trẻ tìm kiếm thông tin và cũng nhƣ học hỏi kinh nghiệm có đƣợc. Điều này
mang lại những lợi ích an toàn nhƣng lại không đủ lớn để thế hệ trẻ có thể vƣơn ra bên
ngoài mạng vĩ mô - nơi mà có nhiều cơ hội và lợi ích hơn cho các cá nhân thành viên và
toàn bộ cộng đồng của vùng Tây Nguyên này. Và nhìn vào bức tranh thực tế chúng ta
thấy, rõ ràng trong mạng lƣới quan hệ xã hội đó thiếu đi các “nút trọng tâm” - nhân vật
trung tâm của mạng lƣới, để kết nối các thành viên của mạng lƣới với bên ngoài. Rõ ràng,
ở đây, chính bối cảnh đã làm nên ba cấp độ vi mô, trung mô và vĩ mô.
Điều gì khiến các cá nhân - thế hệ trẻ - trở lên thụ động trong không gian này? Theo
quan điểm của Halpern, chế tài - bao gồm phần thƣởng/khuyến khích và sự trừng phạt - giúp
duy trì mạng lƣới và chuẩn mực xã hội. Để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trẻ, cần
khuyến khích các trẻ em đến trƣờng, khuyến khích thanh niên học tập để nâng cao trình độ nhƣng lại chƣa có chính sách hỗ trợ đủ mạnh cho họ có thể thực hiện đƣợc việc đó. Chẳng
hạn, do chƣa mở đƣợc các trƣờng chuyên đào tạo cho ngƣời dân tộc thiểu số, trong khi những
trƣờng công của tỉnh mở rộng tuyển sinh cả nƣớc nên cơ hội vào các trƣờng công của tỉnh
tƣơng đối khó đối với học sinh dân tộc thiểu số. Nhƣ vậy là ở đây, phần thƣởng và khuyến
khích chƣa đủ để thanh niên dân tộc thiểu số tiếp cận đƣợc cơ hội giáo dục cao (cao đẳng, đại
học). Ở những cấp học thấp hơn, tỉ lệ đến trƣờng của con em đồng bào dân tộc cũng khá thấp.
Và vì thế, chế tài không đủ mạnh để duy trì và củng cố mạng lƣới quan hệ xã hội.
Bên cạnh các mạng lƣới quan hệ xã hội và chế tài, một thành phần không thể thiếu
theo quan điểm của Halpern là chuẩn mực. Một đặc trƣng chủ yếu của Tây Nguyên đó là
dân nhập cƣ. Sự phức hợp của dân số nhiều vùng miền khác nhau hội tụ về tạo nên một
bức tranh văn hóa khá đặc biệt và không trộn lẫn của vùng Tây Nguyên này. Dòng ngƣời
nhập cƣ mang theo văn hóa bản địa (văn hóa tại nơi xuất cƣ) đến hội nhập vào một nền
văn hóa mới - điều mà có vẻ hoàn toàn xa lạ với họ. Điều này đã định hình trong văn hóa
của các cộng đồng dân tộc Tây Nguyên, đó là vừa có văn hóa bản địa, vừa có văn hóa của
vùng ngoại lai, có sự định hình của những khuôn mẫu, chuẩn mực cũ và mới, làm cho cái
chuẩn mực của họ là sự giao thoa, đan dệt. Theo Coleman, sự đóng kín của các mạng lƣới
xã hội quan trọng cho sự tồn tại của vốn xã hội, đặc biệt lòng tin giữa con ngƣời với nhau
(Nguyễn Tuấn Anh, 2010). Một điều dễ nhận thấy là khi các chuẩn mực trở lên lỏng lẻo
và không đủ sức áp đặt lên các cá nhân thành viên (ví dụ nhƣ chuẩn mực của gia đình, của
trƣờng học đối với trẻ em, học sinh, sinh viên) thì chuẩn mực đó trở nên không mạnh
trong thực tế. Sự đóng kín của cộng đồng khá lâu, nhƣng chế tài và chuẩn mực lại không
đủ mạnh để có sức răn đe, hay trừng phạt, thì rõ ràng, khi đƣợc mở rộng ra khỏi cộng
đồng đó, thế hệ trẻ dễ trở nên lệch chuẩn trong môi trƣờng mới.
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4. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ ở Tây Nguyên
4.1. Các chính sách đặc thù chung hướng đến việc định hình vốn xã hội cho thế
hệ trẻ tại Tây Nguyên
Rõ ràng, nhƣ phân tích ở trên, văn hóa các cộng đồng ở Tây Nguyên là sự đan cài
của nhiều tiểu văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, để định hình đƣợc bản sắc văn hóa của
mình, thì sự đóng kín của các mạng lƣới quan trọng cho sự tồn tại của vốn xã hội. Tức là
cần củng cố bản sắc văn hóa đó để định hình chuẩn mực cho thật rõ rệt. Không chỉ rõ ở bề
ngoài ngƣời ta có thể thấy mà còn định hình ở từng cá nhân, bản sắc cộng đồng cũng là
bản sắc cá nhân, phong cách lối sống của cộng đồng cũng là phong cách và lối sống của
cá nhân. Có nhƣ vậy mới không có một khoảng cách giữa cá nhân và cộng đồng. Đó là
cách để định hình và duy trì chuẩn mực, vì chỉ khi các chuẩn mực này trở nên bền chặt
mới là nhân tố quan trọng cho sự định hình và tạo nền tảng cho sự phát triển của vốn xã
hội. Để làm đƣợc điều này, cần hƣớng tới các biện pháp sau:
Cần tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung phƣơng pháp và thực hiện một số chế độ
chính sách có tính “đặc thù” đối với học sinh là thanh thiếu niên ngƣời dân tộc thiểu số.
Tăng cƣờng dạy tiếng Việt, triển khai chƣơng trình tập nói tiếng Việt cho học sinh dân tộc
thiểu số ở lớp mẫu giáo 5 tuổi để chuẩn bị tâm thế cho các em vào học lớp 1. Tổ chức dạy
theo nhóm đặc biệt đối với những học sinh dân tộc thiểu số mất căn bản ở các lớp dƣới:
chƣa biết đọc, viết, hiểu tiếng Việt... Đây chính là giải pháp quyết liệt để Tây Nguyên
tháo gỡ những khó khăn trƣớc mắt, duy trì thành quả xoá mù chữ và phổ cập giáo dục,
đồng thời là chiến lƣợc quan trọng để định hƣớng phát triển toàn diện, bền vững nhất là
đối với học sinh dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách cử tuyển đào tạo cho đối tƣợng
thanh niên dân tộc thiểu số, giúp Tây Nguyên phần nào chủ động có đƣợc nguồn nhân lực
đã qua đào tạo, đảm bảo đƣợc sự cân đối trong cơ cấu cán bộ các ngành. Đó là động lực
vƣơn tới cho lao động Tây Nguyên trong điều kiện còn chƣa bằng với mặt bằng chung
của cả nƣớc và phần nào thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc đối với vùng đồng
bào dân tộc thiểu số vốn còn nhiều khó khăn.
4.2. Các giải pháp hướng tới phát triển vốn xã hội của thế hệ trẻ ở Tây Nguyên hiện nay
 Phát triển mạng lƣới xã hội
Nhƣ đã phân tích ở trên, sự phát triển của vốn xã hội cho thế hệ trẻ vẫn ở dƣới hình
thức vốn xã hội co cụm vào bên trong. Các nhóm, các cá nhân trong cộng đồng vẫn tự tìm
cách duy trì thực tại của mình. Nhƣng rõ ràng, thực tại này chƣa phát huy đƣợc thế mạnh và
tiềm năng của mình để phát triển. Bài toán về chất lƣợng nguồn nhân lực lại chỉ trông chờ vào
lực lƣợng trong cộng đồng, trong khi những nguồn lực ở ngoài cộng đồng thì lại phong phú
và đa dạng hơn nhiều. Vì thế, trong thời gian tới, một trong những giải pháp ƣu tiên cho sự
phát triển nguồn nhân lực này chính là phát triển và mở rộng mạng lƣới xã hội ra bên ngoài.
Đặc biệt, cần những đầu nút trọng tâm để làm nhân tố thúc đẩy cho sự phát triển của các đầu
nút của các mạng ở bên trong. Bằng cách này, cần tuyển dụng thêm nguồn nhân lực có chất
lƣợng cao cùng với đãi ngộ thích hợp đủ lớn để thu hút lực lƣợng này vào Tây Nguyên, sẽ là
động lực để thúc đẩy “nguồn nhân lực gốc” cùng phát triển theo.
Bên cạnh tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lƣợng cao vào vùng này, thì việc đẩy
mạnh cho “nguồn nhân lực gốc” đi ra học tập, giao lƣu với các vùng khác cũng quan
trọng không kém. Các trƣờng đại học, hay các trƣờng phổ thông chƣa có mạng lƣới phổ
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rộng và liên kết chƣa chặt chẽ khiến tình trạng cô lập, đơn độc trong việc giải quyết rủi ro
cũng nhƣ trong huy động nguồn lực luôn gặp hạn chế. Vì thế, giải pháp phát triển mạng
lƣới để vốn xã hội trở thành vốn xã hội vƣơn ra bên ngoài đƣợc coi là giải pháp thiết yếu
vừa để nâng cấp độ vốn xã hội trong cộng đồng vừa để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân
lực trong các cộng đồng ở Tây Nguyên hiện nay.
 Đẩy mạnh chế tài
Muốn làm đƣợc hai giải pháp trên, thì trƣớc tiên, giải pháp tối quan trọng cho vấn
đề đó là phải tập trung vào các chế tài đủ mạnh, bao gồm cả phần thƣởng và sự trừng
phạt. Chế tài chính là việc hƣớng đến các luật và chính sách chung đối với Tây Nguyên
cũng nhƣ chính sách riêng của Tây Nguyên.
Đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cần từng bƣớc sắp xếp, quy
hoạch, đào tạo và đào tạo lại. Đặc biệt, để thu hút và khuyến khích đƣợc sinh viên trẻ, tốt
nghiệp khá, giỏi của vùng cũng nhƣ vùng khác thì cần có chính sách ƣu đãi trong tuyển
chọn và có chiến lƣợc lâu dài trong đào tạo. Trong đào tạo cũng nhƣ tuyển dụng cần phải
quan tâm đầu tƣ và bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên ngƣời dân tộc thiểu số. Đối với giáo
viên lớn tuổi chƣa đủ chuẩn thì cần có hƣớng giải quyết chính sách thoả đáng cho về hƣu.
Từ đặc thù của địa phƣơng đặt ra yêu cầu phải tổ chức bồi dƣỡng tiếng dân tộc cho giáo
viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong việc tiếp cận,
cũng nhƣ nâng cao chất lƣợng giáo dục học sinh - nhất là học sinh dân tộc thiểu số. Đặc
biệt cần phát huy cách làm sáng tạo của ngành giáo dục Đăk Lăk, Kon Tum khi trả lƣơng
cho một nhân viên dân tộc thiểu số để vừa phiên dịch, vừa vận động học sinh đến lớp hỗ
trợ giáo viên.
Đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, các Sở Giáo dục - Đào tạo cần xây dựng
kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng cán bộ quản lý giáo dục các cấp và xây dựng tiêu chí đánh
giá, phân loại cán bộ quản lý giáo dục ở các cấp/bậc học. Cuối năm học, tiến hành lấy ý
kiến đối với hiệu trƣởng các trƣờng về công tác quản lý, trong đó chú trọng công tác nâng
cao chất lƣợng giáo dục. Từ đó đề xuất luân chuyển, điều chuyển và thay đổi chức vụ đối
với cán bộ quản lý không đạt yêu cầu.
Với học sinh dân tộc thiểu số thì khó khăn nhất chính là đảm bảo học sinh đến lớp,
tạo điều kiện học tập để các em không bỏ học và nắm đƣợc nội dung cơ bản của chƣơng
trình chuẩn phổ thông. Do đó, đối với cấp tiểu học phổ thông phải nhanh chóng tách các
trƣờng có nhiều cấp học thành các trƣờng chỉ có một cấp học; tách trƣờng phổ thông dân
tộc nội trú ra khỏi trƣờng trung học phổ thông bình thƣờng. Bên cạnh đó, quy hoạch lại
các điểm trƣờng lẻ, lớp học ở các buôn làng để mở rộng đầu tƣ tăng cƣờng quản lý cũng
nhƣ trang thiết bị dạy học cơ bản. Việc quy hoạch mở rộng hệ thống trƣờng phổ thông
dân tộc nội trú và bán trú xã là một hƣớng đi đúng. Đây chính là mắt xích quyết định
trong việc thực hiện chƣơng trình riêng phù hợp, rèn luyện kỹ năng tiếp nhận kiến thức và
tƣ duy bằng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.
Trong giáo dục phổ thông cũng nhƣ giáo dục đào tạo cao đẳng - đại học tại các tỉnh
Tây Nguyên đều có yêu cầu cấp thiết về bộ sách giáo khoa phù hợp với đặc thù của vùng.
Theo đề xuất của các cấp quản lý giáo dục trên địa bàn thì nội dung kiến thức trong sách
giáo khoa cần đƣợc điều chỉnh theo hƣớng nhẹ hơn, phù hợp với khả năng của học sinh
dân tộc thiểu số. Nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở Tây Nguyên đề xuất chƣơng trình tiểu
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học nên đƣợc kéo dài 6 năm dành cho học sinh dân tộc thiểu số (trong đó 1 năm để học
sinh học và rèn luyện tiếng Việt).
Đối với giáo dục trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: trƣớc mắt, các cấp
chính quyền phải xây dựng đƣợc chiến lƣợc phát triển cơ cấu ngành kinh tế của địa
phƣơng và từ đó định hƣớng phát triển cơ cấu ngành đào tạo cho các trƣờng trên địa bàn.
Mặt khác, để từng bƣớc nâng cao trình độ đào tạo cũng có nghĩa là nâng cao chất lƣợng
nguồn nhân lực thì ngay từ bây giờ phải đầu tƣ trang thiết bị, nâng cấp hệ thống trƣờng
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của vùng. Tất nhiên trong quy hoạch các tỉnh phải lƣu
ý sự phân bố mạng lƣới trƣờng trên lãnh thổ và ngành đào tạo. Đối với đào tạo đại học có
thể giữ nguyên nội dung đào tạo nhƣng giãn chƣơng trình, giãn thời gian, tức là có thời
gian thích hợp tạo điều kiện cho sinh viên dân tộc thiểu số khi ra trƣờng tiếp nhận đƣợc
đầy đủ lƣợng kiến thức nhƣ sinh viên ngƣời Kinh. Điều này là giải pháp lâu dài cho chiến
lƣợc nâng cao chất lƣợng lao động của ngƣời dân tộc thiểu số và chiến lƣợc đại đoàn kết
toàn dân dƣới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời thể hiện sự tôn trọng thực sự đối với đồng
bào dân tộc nói chung. Tất nhiên, việc thực hiện phải dựa trên cơ sở Tây Nguyên có
trƣờng đại học dành riêng cho nhóm dân cƣ này.
5. Kết luận
Hình thức chủ yếu của vốn xã hội ở Tây Nguyên vẫn là dạng vốn xã hội co cụm. Chính
điều này giúp củng cố và định hình cho bản sắc Tây Nguyên, nhƣng lại là một trở ngại cho
việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ ở đây. Vì thế, hai cấp độ tồn tại
của vốn xã hội ở đây là cấp độ vi mô (gia đình, dòng họ…), và vốn xã hội trung mô (cộng
đồng) chƣa đủ sức mạnh để tạo ra sức cạnh tranh cho nguồn nhân lực trẻ nơi đây. Việc phát
triển mạng lƣới xã hội để tăng cƣờng nguồn vốn xã hội vƣơn ra bên ngoài, cũng nhƣ phát
triển cấp độ vốn xã hội vĩ mô là giải pháp tối quan trọng cho sự phát triển chất lƣợng nguồn
nhân lực ở Tây Nguyên hiện nay.
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