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BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG TƯ DUY BẬC CAO
CHO CÁN BỘ ĐANG HỌC CAO CẤP LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
Nguyễn Hải Thanh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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Abstract: Improving high-order thinking skills together training advanced political theory is to
train skills of high-order thinking for senior academic leaders. These skills help the leaders solve
effectively practical problems and train the firm political skills and spirit before difficulties in
reality.
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1. Mở đầu
Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã khẳng định “Huấn luyện cán bộ là công việc
gốc của Đảng” [1; tr 269]. Công tác cán bộ có vai trò
quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi mọi chủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng. Khẳng định sự
quan trọng này, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung
ương khóa XII đã chỉ rõ; “Cán bộ là nhân tố quyết định
sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu
"then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị” [2]. Trong bài viết: 20 năm thực hiện Chiến
lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta,
Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh “Tiêu
chuẩn chung của người cán bộ trong thời kì mới... phải
có tinh thần yêu nước sâu sắc, hiểu biết về lí luận chính
trị, quan điểm, đường lối của Đảng” [3]. Những quan
điểm chỉ đạo như trên nêu bật tầm quan trọng của công
tác cán bộ cũng như vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự
nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế cần chú trọng
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và
năng lực, trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản
lí. Cán bộ đang theo học cao cấp lí luận chính trị được
đào tạo, bồi dưỡng toàn diện với nhiều nội dung nghiên
cứu khác nhau. Tuy vậy, thực tế cho thấy việc cần thiết
phải bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao cho đội ngũ cán
bộ tương lai này.
Bài viết này trình bày về kĩ năng tư duy bậc cao, nội
dung, phương pháp, phương tiện, điều kiện,... và các tiêu
chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao
cho cán bộ đang học cao cấp lí luận chính trị.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề về bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao
cho học viên đang học cao cấp lí luận chính trị
2.1.1. Kĩ năng tư duy bậc cao
Hiện có nhiều quan niệm khác nhau về phân loại tư
duy cũng như vấn đề rèn luyện, bồi dưỡng những kĩ năng

tư duy bậc cao cho người học. Năm 1987, một số nhà
giáo dục người Mĩ gồm Judith A.Arter, Jennifer R.
Salmon cho rằng tư duy bậc cao thể hiện ở kĩ năng năng
giải quyết vấn đề và kĩ năng ra quyết định [4]. Theo
F. M. Newman (1990), tư duy bậc cao thể hiện khả năng
người học giải thích, phân tích hoặc vận dụng thông tin
vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn theo những
cách không có sẵn [5]. Năm 1993 nhóm tác giả Arthur
Lewis và David Smith cho rằng, tư duy bậc cao thể hiện
ở việc tìm kiếm thông tin và thông tin này được gìn giữ
trong bộ nhớ và được kết nối với các thông tin có liên
quan hay được sắp xếp lại hoặc mở rộng nhằm mục đích
tìm ra phương án tối ưu nhất để giải quyết vấn đề không
theo khuôn mẫu [4]. Năm 2010 nhà tư vấn giáo dục
người Mĩ Susan M. Brookhart đưa ra quan niệm về kĩ
năng tư duy bậc cao thể hiện trên 3 khía cạnh: khả năng
chuyển giao, người học hiểu và có khả năng áp dụng kiến
thức vào hoàn cảnh mới. Điều này khác với khả năng áp
dụng một cách máy móc theo kiểu tư duy kinh nghiệm,
tư duy máy móc với kiểu tư duy phê phán, người học có
khả năng, phê bình đánh giá vấn đề, khả năng lập luận,
đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề độc lập, sáng tạo
trên cơ sở lĩnh hội kiến thức trở thành năng lực thực tiễn,
khả năng tìm ra một cách mới, một giải pháp không phổ
biến không có sẵn để đạt mục đích [6]. Gần đây nhất,
trong nghiên cứu Đánh giá các kĩ năng tư duy bậc cao,
I Wayan Widana cho rằng việc trang bị những kĩ năng tư
duy bậc cao như kĩ năng tư duy phê phán, tư duy sáng
tạo giúp người học có tư duy không chỉ ở phạm vi trong
nước mà có tư duy toàn cầu tạo ra thói quen tích cực về
năng lực giải quyết vấn đề [7].
Tuy vậy, theo chúng tôi, những quan niệm về kĩ năng
tư duy bậc cao cơ bản được dựa trên quan điểm của nhà
tâm lí học người Mĩ B. Bloom đó là: biết, hiểu, vận dụng,
phân tích, tổng hợp và đánh giá. Trong 6 mức độ đó mức
độ phân tích, tổng hợp và đánh giá được coi là các mức
độ nhận thức bậc cao hay các thao tác trí tuệ bậc cao. Do
đó, xét ở góc độ tư duy thì có thể hiểu quá trình tư duy
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dựa trên việc phân tích, tổng hợp, đánh giá là quá trình tư
duy bậc cao. Từ các quan niệm trên chúng tôi cho rằng:
Kĩ năng tư duy bậc cao là khả năng nhận thức và giải
quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn bằng những
thao tác trí tuệ bậc cao không theo những cách thức có
sẵn để đi đến những kết quả có tính sáng tạo.
Có thể rút ra một số đặc điểm cơ bản của kĩ năng tư
duy bậc cao:
- Kĩ năng tư duy bậc cao bao gồm các kĩ năng phân
tích, tổng hợp và đánh giá vấn đề.
- Kĩ năng tư duy bậc cao thể hiện ở việc tìm ra những
biện pháp tối ưu không có sẵn để đạt mục tiêu.
- Sự hình thành kĩ năng tư duy bậc cao trên cơ sở giáo
dục và tự rèn luyện.
- Mọi cá nhân đều có thể học tập, bồi dưỡng về kĩ
năng tư duy bậc cao.
2.1.2. Bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao
Theo Từ điển tiếng Việt, “bồi dưỡng” có nghĩa là
làm cho tăng năng lực hoặc phẩm chất [8; tr 82]. Theo
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, tại Mục 2,
Điều 5 giải thích: “Bồi dưỡng là hoạt động trang bị, cập
nhật, nâng cao kiến thức, kĩ năng làm việc” [9]. Như vậy,
từ quan niệm nêu trên về kĩ năng tư duy bậc cao thì có
thể hiểu: Bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao cho cán bộ
đang học cao cấp lí luận chính trị là quá trình nâng cao
năng lực nhận thức và năng lực giải quyết các vấn đề
nảy sinh trong thực tiễn không theo những cách thức có
sẵn mà bằng những thao tác trí tuệ bậc cao nhằm đạt
được hiệu quả tối ưu và sáng tạo.
Trong hoạt động bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao
có hai loại chủ thể là chủ thể bồi dưỡng và chủ thể được
bồi dưỡng. Chủ thể bồi dưỡng có thể là cán bộ lãnh đạo
các cấp, giảng viên trong hệ thống Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh. Theo Công văn số 4741CV/BTCTW ngày 20/05/2013, đối tượng học cao cấp lí
luận chính trị, gồm hai nhóm: Nhóm cán bộ lãnh đạo thứ
nhất gồm vụ trưởng, phó vụ trưởng và tương đương trở
lên của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung
ương; tỉnh ủy viên, thành ủy viên, trưởng, phó các sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố trở lên; cán bộ chủ
chốt cấp huyện (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân) và tương đương;
cán bộ được quy hoạch vào các chức danh này. Nhóm
cán bộ lãnh đạo thứ hai gồm trưởng, phó phòng và tương
đương của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy trực
thuộc Trung ương; trưởng phòng và tương đương của các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; cấp ủy viên cấp
huyện, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp huyện và tương đương; trưởng phòng,
ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; cán bộ
được quy hoạch vào các chức danh nêu trên [3].
Hoạt động bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao cho cán
bộ đang học cao cấp lí luận chính trị chịu ảnh hưởng của
nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố chủ quan như yếu tố
thuộc về chủ thể tham gia bồi dưỡng; yếu tố tư chất, năng
khiếu bẩm sinh của cán bộ đang học cao cấp lí luận chính
trị; kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo của cán bộ; trình độ
được đào tạo,... Các yếu tố khách quan như: chủ trương,
quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ; mục tiêu, nội dung, chương trình,
phương pháp bồi dưỡng; tình hình kinh tế - chính trị - xã
hội,... các yếu tố trên có ảnh hưởng tác động qua lại lẫn
nhau và cùng ảnh hưởng đến kết quả bồi dưỡng kĩ năng tư
duy bậc cao cho cán bộ đang học cao cấp lí luận chính trị.
Quá trình bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao cho cán
bộ đang học cao cấp lí luận chính trị cần theo một quy
trình gồm: xác định mục tiêu, nội dung, hình thức,
phương pháp, phương tiện cơ sở vật chất, quản lí việc bồi
dưỡng, kiểm tra và đánh giá kết quả bồi dưỡng.
- Về kiến thức: Gồm có hai phần: + Phần kiến thức
chung: nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của
Đảng về chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập quốc tế; định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội;
+ Kiến thức gắn với vị trí chức danh lãnh đạo: Rèn luyện
các phẩm chất trí tuệ, kĩ năng tư duy bậc cao, phép biện
chứng duy vật, năng lực dự báo để phát hiện, tìm ra
những giải pháp tối ưu và cập nhật với những vấn đề của
thời cuộc để thích ứng với sự biến đổi của môi trường.
- Về kĩ năng: Kĩ năng dự báo mục tiêu, kĩ năng chỉ
đạo, kĩ năng ra quyết định lãnh đạo, kĩ năng giám sát,
kiểm tra, đánh giá.
- Về thái độ: Rèn luyện lập trường cách mạng và quan
điểm vững vàng, kiên định trong hoạt động lãnh đạo; chủ
động, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về tư duy chiến lược
gắn với vị trí chức danh lãnh đạo; mạnh dạn, sáng tạo
trong quá trình bồi dưỡng tư duy chiến lược; hợp tác,
đoàn kết cùng chia sẻ quan điểm trong quá trình bồi
dưỡng tư duy chiến lược.
- Các nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng các kĩ năng tư
duy như tư duy phản biện, tư duy khoa học, tư duy lí
luận,...; bồi dưỡng phương pháp biện chứng duy vật, duy
vật lịch sử; bồi dưỡng tầm nhìn chiến lược trong xây
dựng kế hoạch phát triển KT-XH; bồi dưỡng năng lực dự
báo và bồi dưỡng năng lực ra quyết định lãnh đạo.
- Các hình thức bồi dưỡng: Huấn luyện, bồi dưỡng cơ
bản theo hình thức kế cận, thử việc nhanh, thuyên chuyển
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qua một số vị trí công tác khác để mở rộng kinh nghiệm,
bồi dưỡng ngắn hạn, tu nghiệp (bồi dưỡng bên ngoài),
theo dõi, giúp đỡ lẫn nhau, tự bồi dưỡng.
- Các phương pháp bồi dưỡng: Nghe báo cáo về kĩ
năng tư duy bậc cao, phép biện chứng duy vật, duy vật
lịch sử và liên hệ với vị trí chức danh lãnh đạo; thử giao
việc qua các tình huống giả định; thảo luận về kinh
nghiệm về bồi dưỡng tư duy chiến lược của một số cá
nhân tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam và thế giới qua các
thời kì; tổng kết thực tiễn và qua tham quan thực tế.
Trong quá trình bồi dưỡng, cần khuyến khích nhu cầu tự
bồi dưỡng, hứng thú say mê tự bồi dưỡng; yêu cầu cán
bộ lãnh đạo được bồi dưỡng tích cực, chủ động tham gia
vào việc xây dựng các định hướng chiến lược; hướng dẫn
cán bộ lãnh đạo được bồi dưỡng xây dựng các tình
huống, dự báo có tính chiến lược; kiểm tra, đánh giá kết
quả bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao theo hướng tiếp
cận năng lực thực tiễn; giao việc qua xử lí các tình huống
thực tiễn.
- Phương tiện, điều kiện bồi dưỡng: kinh phí cho
nghiên cứu thực tiễn, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị,
phương tiện phục vụ cho việc bồi dưỡng tư duy chiến
lược; mua sắm, in ấn tài liệu phục vụ việc bồi dưỡng; đầu
tư kinh phí cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào
việc khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc bồi
dưỡng tư duy chiến lược.
- Quản lí bồi dưỡng: theo dõi, kiểm tra, đánh giá,
khuyến khích thực hiện các nội dung, chương trình bồi
dưỡng; quản lí việc xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất
trang thiết bị, phương tiện, điều kiện, môi trường phục vụ
bồi dưỡng; phối hợp các tổ chức, doanh nghiệp, các địa
phương trong việc hỗ trợ cho cán bộ lãnh đạo được bồi
dưỡng đi thăm quan, nghiên cứu thực tế.
- Các tiêu chí đánh giá chất lượng bồi dưỡng tư duy
chiến lược cho cán bộ đang học cao cấp lí luận chính trị:
Tiêu chí 1: Sự phù hợp của kết quả bồi dưỡng tư duy
chiến lược với mục tiêu, yêu cầu của vị trí việc làm, chức
danh lãnh đạo.
Tiêu chí 2: Sự tương thích giữa quá trình bồi dưỡng
với chức năng, nhiệm vụ của các chức danh lãnh đạo.
Tiêu chí 3: Các phẩm chất trí tuệ, năng lực nhận thức
về khuynh hướng vận động của tình hình kinh tế, chính
trị, khoa học và công nghệ trên thế giới và Việt Nam phù
hợp với chức danh lãnh đạo.
Tiêu chí 4: Khả năng dự đoán, dự báo và giải quyết
các thách thức của thực tiễn.

Tiêu chí 5: Năng lực tư duy chiến lược trong ra quyết
định lãnh đạo, trong hoạch định và thực thi chính sách.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng: thông qua
giải quyết tình huống giả định; kiểm tra, đánh giá thông
qua xây dựng đề án giải quyết tình huống thực tiễn và
kiểm tra, đánh giá thông qua thực tiễn công tác lãnh đạo.
2.2. Một số vấn đề đặt ra trong quá trình bồi dưỡng kĩ
năng tư duy bậc cao cho cán bộ đang học cao cấp lí
luận chính trị
CNH, HĐH và hội nhập quốc tế giữa Việt Nam ngày
càng sâu rộng đòi hỏi người lãnh đạo trong hệ thống
chính trị không chỉ giỏi về năng lực chuyên môn, có trình
độ lí luận chính trị, năng lực quản lí mà thực tiễn còn đòi
hỏi người lãnh đạo phải có kĩ năng tư duy bậc cao, thể
hiện ở những yêu cầu cơ bản sau:
- Có tầm nhìn chiến lược và dài hạn dựa trên phân
tích, đánh giá tình hình và bối cảnh mới. Sự tác động của
cuộc cách mạnh công nghiệp này tạo ra thời cơ, thuận lợi
song cũng đặt ra không ít thách thức, và với kĩ năng tư
duy bậc cao người lãnh đạo có kĩ năng tư duy phân tích,
đánh giá tình hình, bối cảnh và tầm nhìn chiến lược để
đưa ra những dự báo cần thiết, khắc phục những trì trệ do
duy trì quá lâu tư duy lỗi thời theo kiểu đề cao tư duy
kinh nghiệm, tư duy máy móc, kiểu tư duy tự chủ hướng
nội, tư duy trung dung, tư duy sùng bái quyền lực, tư duy
tri túc,... gắn với xã hội nông nghiệp truyền thống. Cán
bộ đang trong thời gian học cao cấp lí luận chính trị nên
cần tích hợp bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao đồng thời
góp phần nâng cao hiệu quả học tập lí luận chính trị.
- Cán bộ đang học cao cấp lí luận chính trị đa phần
đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lí hoặc đang trong
diện quy hoạch đòi hỏi những đối tượng này sau khi tốt
nghiệp có kĩ năng tư duy bậc cao như tư duy khoa học,
phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện chứng, kĩ
năng tư duy hệ thống, tư duy phức hợp... để có thể vận
dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác lãnh đạo,
làm cho tri thức lí luận chính trị trở thành năng lực thực
tiễn, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, xây dựng bản lĩnh
chính trị.
- Bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao cho cán bộ đang
học cao cấp lí luận chính trị đòi hỏi bồi dưỡng những kĩ
năng tư duy về chiến lược ưu tiên cho những lĩnh vực thế
mạnh ở các địa phương, các ngành, các lĩnh vực mà cá
nhân đảm nhiệm, đặc biệt là chiến lược ưu tiên phát triển
giáo dục và y tế. Sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc
tế chỉ có thể thành công khi chúng ta xây dựng được nền
giáo dục tiên tiến, chủ động đào tạo được nguồn nhân lực
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chất lượng cao. Mặt khác, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
cho nhân dân được coi trọng, nâng cao thể trạng con
người Việt Nam thì sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước
mới trở thành hiện thực.
- Bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao cho cán bộ đang
học cao cấp lí luận chính trị đòi hỏi có những kĩ năng tư
duy về công tác cán bộ, khắc phục được những hạn chế,
yếu kém như: đông nhưng chưa mạnh, tình trạng vừa
thừa vừa thiếu cán bộ, tình trạng thiếu cán bộ lãnh đạo,
quản lí giỏi, những nhà khoa học và chuyên gia đầu
ngành trên nhiều lĩnh vực, khả năng làm việc trong môi
trường quốc tế còn nhiều hạn chế, tình trạng một bộ phận
cán bộ lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống,...
- Trong tổng số các chuyên đề đào tạo cao cấp lí luận
chính trị ở nước ta hiện nay chưa có chương trình bồi
dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao, mặc dù trong chuyên đề
khoa học lãnh đạo có một bài về tư duy và tầm nhìn lãnh
đạo, song với thời lượng như hiện tại là quá ngắn và cô
đọng. Có thể thực hiện việc bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc
cao qua việc tích hợp hoặc lồng ghép vào các bài trong
học phần khoa học lãnh đạo, qua nghiên cứu thực tế, qua
tổng kết thực tiễn và qua viết đề án tốt nghiệp. Bên cạnh
đó, các cơ sở đào tạo chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ
tham gia bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao cho cán bộ
đang học cao cấp lí luận chính trị có nhiều kinh nghiệm
thực tiễn, có năng lực bồi dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao,...
Vì vậy, vấn đề đặt ra cho công tác bồi dưỡng kĩ năng
tư duy bậc cao cho cán bộ đang học cao cấp lí luận chính
trị như sau:
- Xây dựng chương trình bồi dưỡng kĩ năng tư duy
bậc cao cho từng nhóm đối tượng, được quy định trong
Công văn số 4741-CV/BTCTW ngày 20/05/2013 của
Ban Tổ chức Trung ương;
- Từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo
viên có năng lực thực tiễn về kĩ năng tư duy bậc cao và
am hiểu khoa học lãnh đạo, am hiểu tình hình đất nước,
có phương pháp sư phạm;
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện tạo
môi trường, thời gian cho việc bồi dưỡng kĩ năng tư duy
bậc cao và đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu, tìm hiểu
thực tế;
- Quản lí, kiểm tra và giám sát, đánh giá kết quả bồi
dưỡng kĩ năng tư duy bậc cao với những tiêu chuẩn, tiêu
chí cụ thể.
3. Kết luận
Kĩ năng tư duy bậc cao rất cần thiết đối với cán bộ
lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trong thời gian cán bộ

đang học cao cấp lí luận chính trị kết hợp bồi dưỡng kĩ
năng tư duy bậc cao vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất
lượng học tập lí luận chính trị, đồng thời làm cho cán bộ
lãnh đạo có kĩ năng tư duy đáp ứng yêu cầu thực tiễn
trong việc giải quyết các tình huống lãnh đạo không theo
những khuôn mẫu có sẵn để ứng phó tốt với yêu cầu vị
trí công việc đang đảm nhiệm và với bối cảnh thế giới
đang diễn ra sự thay đổi mạnh mẽ như hiện nay.
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