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CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ
trong sinh hoạt của công nhân viên chức đô thị
NGUYỄN HỮU MINH
1. Hệ thống dịch vụ có vai trò đặc biệt to lớn trong việc bảo đảm những phương tiện và điều kiện
cần thiết để người lao động có thể tái sản xuất sức lao động của mình, đồng thời giúp họ sử dụng hợp
lý thời gian nhàn rỗi nhằm phát huy tốt những khả năng sáng tạo của bản thân. Thậm chí, như một số
cuộc nghiên cứu xã hội học ở Liên Xô đã chỉ ra, ảnh hưởng của việc tăng cường hệ thống dịch vụ đến
nếp sống, thói quen thường ngày của dân cư còn lớn hơn so với yếu tố thu nhập.
Đối với người dân đô thị, sự tham gia giao tiếp thường xuyên với hệ thống dịch vụ là một nét hữu
cơ trong lối sống. Từ cái ăn, cái mặc, việc mua sắm, sửa chữa dụng cụ gia đình cho đến các hình thức
nghỉ ngơi, giải tri, sinh hoạt văn hóa, dân cư thành phố đều thông qua hệ thống dịch vụ để giải quyết.
Do các khó khăn chung, những năm vừa qua, mối quan hệ cung cầu trong lĩnh vực dịch vụ ở đô thị
nước ta trở nên hết sức căng thẳng và được nhiều người rất quan tâm. Vậy thì những dấu ấn mà hoạt
động của hệ thống đó đã để lại trong cuộc sống người dân đô thị là gì? Và chúng ta có thể khắc phục
sự vận hành còn chệch choạc trong lĩnh vực này hay không? Chúng tôi nghĩ rằng việc phân tích các chỉ
báo xã hội xung quanh mối quan hệ giữa hệ thống dịch vụ bởi cuộc sống người dân đô thị ở nước ta sẽ
là cần thiết góp vào mục đích đó. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung đề cập đến các cơ
sở dịch vụ sinh hoạt vật chất.
2. Các nhà nghiên cứu đề thống nhất rằng, để đánh giá sự phát triển của hệ thống dịch vụ, điểm cơ
bản là căn cứ vào mức độ tiện lợi của dân cư. Sự tiện lợi này được xác định ở chỗ: khu vực dịch vụ đã
giải phóng cho nhân dân lao động khỏi những bận rộn trong việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của gia
đình và của bản thân người lao động, đã tiết kiệm được cho họ bao nhiêu thì giờ và tạo điều kiện nghỉ
ngơi, giải trí cho họ đến mức nào?
Giải đáp điều đó, trước hết có lẽ hãy đề cập đến một mảng dịch vụ gần gũi, thiết thực với các gia
đình, đó là dịch vụ bữa ăn hàng ngày. Các chỉ báo có được ở Hà Nội gợi lên rất nhiều vấn đề cần suy
nghĩ. Xét về cường độ giao tiếp thì tỷ trọng số lần giao tiếp với các cơ sở dịch vụ loại này chiếm 57%
trong tổng số lần giao tiếp với hệ thống dịch vụ. Về mặt thời gian, xin đưa ra một so sánh giản đơn:
nếu như toàn bộ công việc học tập, đọc sách báo, dạy con học, tiếp khách, thăm hỏi, công tác xã hội
của một người phụ nữ tính trung bình chỉ có 32 phút một ngày, thì thời gian dành cho mua
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thực phẩm của một người phụ nữ tính trung bình là 50 phút trong ngày thường và 96 phút trong ngày
chủ nhật.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở các loại hình dịch vụ khác như mua hàng công nghệ phẩm, sửa
chữa xe đạp, xe máy và dụng cụ gia đình. Có thể nói một cách hình tượng là “toàn dân làm công tác
dịch vụ, mọi lúc làm công tác dịch vụ”. Ngoài việc bận rộn với công việc nội trợ lo ăn, lo uống, nhiều
người dân phải tiêu phí khá lớn thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, buổi tối để sửa xe đạp, xe máy... Như
vậy, phải chăng khi đánh giá năng lực của hệ thống dịch vụ, chúng ta chỉ cần căn cứ vào sự hiện diện
của các cơ sở trong đó là đủ? So với nhu cầu dân cư đô thị, mức độ đáp ứng của hệ thống dịch vụ còn
có khoảng cách khá xa.
Tình hình đó ảnh hưởng sâu sắc đến thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và rút cuộn lại là toàn
bộ cuộc sống của người lao động. Nhiều cán bộ công nhân viên bỏ thời gian lao động đi mua hàng.
Thời gian tự do dành cho sự phát triển toàn diện bản thân còn lại hết sức eo hẹp. Tỷ lệ những người
chủ gia đình bớt được công việc để tham gia vào các hoạt động thể thao - văn hóa là rất nhỏ bé. Tâm
trạng mệt mỏi, không hài lòng đè nặng lên cuộc sống nhiều người.
Vì lẽ đó, đầu tư công sức nhằm tạo một chuyển biến cơ bản trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là các
dịch vụ sinh hoạt hàng ngày, là vấn đề cấp thiết hiện nay.
3. Gắn bó mật thiết nhất với sinh hoạt thường ngày của dân cư thành phố là các cơ sở dịch vụ quốc
doanh đảm nhiệm 9 mặt hàng định lượng trước đây và 5 mặt hàng định lượng hiện nay. Những năm
vừa qua, dù đã có nhiều cố gắng cải tiến, chúng ta vẫn chưa bảo đảm duy trì được đến các mặt hàng
định lượng cho dân cư. Hiện tượng xếp hàng chầu chực ngày này qua ngày khác để mua được cân gạo,
hiện tượng người tiêu dùng chạy ngược chạy xuôi ở các cửa hàng để kịp giải quyết các loại tem phiếu
sắp hết hạn .. là xảy ra thường xuyên.
Một trong những lý do trực tiếp làm hao tổn nhiều thời gian của người lao động là tần số đi mua
lặp lại nhiều do không đủ hàng bán, dù với mức tối thiểu. Ngay đến các mặt hàng phi thực phẩm có
yêu cầu ít cấp thiết hơn, hệ số thỏa mãn nhu cầu hàng hóa trong một lần mua sắm mới đạt: 0,1 - 0,5.
Bởi vậy, làm sao chủ động được nguồn hàng là nhiệm vụ có tính chất rất quyết định.
Một nguyên nhân khác là các cơ sở chưa thực hiện được phương thức phục vụ hiệu quả, hợp lý, tập
trung cho đối tượng người lao động và bám sát đặc điểm tiêu dùng của dân cư. Sẽ phải đánh giá thế
nào trước hiện tượng người cán bộ bảo đảm 8 giờ vàng ngọc, sau giờ làm việc đến cửa hàng thì các
mặt hàng thiết yếu đã không còn nữa? Sẽ phải giải quyết sao đây khi người nhân viên cơ quan chỉ có
thể mua được hàng trong giờ làm việc (theo lịch phục vụ)?. Những năm vừa qua, để khắc phục điều
này, hệ thống các căng-tin và hợp tác xã tiêu thụ ở cơ quan đã phát huy nhiều tác dụng, Theo điều tra,
17% số lần mua sắm phục vụ gia đình và 18,7% số lần mua sắm hàng công nghiệp đã được thực hiện ở
cơ quan. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện cho hiệu quả, cũng có nhiều khía cạnh đáng được lưu ý:
chẳng hạn bảo đảm lịch bán, tổ chức phân phối sao cho hợp lý, tiết kiệm thời gian. Tại một số cửa
hàng gần đây có triển khai thực hiện phương thức đưa hàng đến tận gia đình, tuy mới chỉ phục vụ được
một số lượng nhất định các đối tượng, song, theo chúng tôi, hướng đi này rất nên được chăm chút.
Nguyên nhân cuối cùng phải kể đến là nếp nghĩ thụ động của phục vụ viên do cách quản lý bao cấp
tạo nên. Điều rất dễ thấy là ở các cơ sở dịch vụ có rất nhiều chi
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tiết cụ thể có thể cải tiến, sửa đổi nhằm giảm bớt thời gian vô ích cho khách hàng, song ít được mậu
dịch viên quan tâm. Chẳng hạn, đó là kịp thời thông báo về giá cả và chủng loại từng mặt hàng, về
lượng hàng hóa bán ra trong ngày, về điều chỉnh hạn tem phiếu... Đại bộ phận những người được hỏi
đều cho rằng trong điều kiện chưa thể có những thay đổi lớn về khả năng nguồn hàng và sự bổ sung
lao động, việc giải quyết năng động, linh hoạt những vấn đề này có thể đem lại nhiều hiệu quả và nên
được làm thường xuyên.
Chiếm lĩnh vững chắc trên địa hạt các mặt hàng thiết yếu, ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa sẽ
góp phần tích cực vào việc ổn định giá cả thị trường và nâng cao đời sống nhân dân.
4. Sự tranh chấp giữa thị trường có tổ chức và không có tổ chức còn thể hiện ra khá rõ rệt ở các loại
hình dịch vụ như mặt hàng bách hóa, dịch vụ sửa chữa, đặc biệt là sửa chữa nhỏ… Ý thức được trách
nhiệm của mình, các cơ sở dịch vụ quốc doanh đang cố gắng vươn lên đóng vai trò chủ đạo trong toàn
bộ hệ thống, trở thành người nội trợ xã hội đắc lực của nhân dân.
Dưới đây, chúng tôi xin nêu ra một số đánh giá của dân cư ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh về chất lượng phục vụ ở các cơ sở quốc doanh hiện nay. Những lý do làm giảm lòng tin cậy
của khách hàng thường bộc lộ ở cả các mặt: chất lượng hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hình thức giao
tiếp, thái độ phục vụ,
Hiện tượng đưa hàng thiếu, hàng hỏng, hàng kém phẩm chất ra bán, với lý do là giá cả rẻ hơn tư
nhân, vẫn thường xảy ra. Trong nhiều trường hợp, xét về sự tương ứng giữa giá cả và chất lượng hàng
hóa, mậu dịch quốc doanh chưa thực hiện tốt chức năng phục vụ cuộc sống nhân dân. Khách hàng
cũng phàn nàn nhiều về chất lượng sửa chữa xe đạp, đồng hồ, chất lượng các dịch vụ đòi hỏi tính thẩm
mỹ cao như cắt, uốn tóc may sửa quần áo... Vì vậy hoàn toàn dễ hiểu khi có tỷ lệ lớn dân cư, đặc biệt
là thanh niên, thường tìm đến các cơ sở dịch vụ tư nhân để thực hiện các nhu cầu của mình.
Giao tiếp với cơ sở quốc doanh thiếu thuận tiện cả về thời gian và chủng loại mặt hàng. Chẳng hạn,
theo điều tra thì 80% phụ nữ phải mua hàng sau giờ đi làm về, song vào lúc đó chủng loại mặt hàng
bán ra thường còn rất ít, một số cửa hàng đã chuẩn bị nghỉ bán. Nên chăng, lưu ý tới những thói quen
của dân cư mua hàng trên dọc tuyến đường đi về, chúng ta dành hàng bán vào giờ tan tầm và mở thêm
nhiều điểm bán hàng lưu động trên các trục đường chính. Kinh nghiệm ở Hà Nội cho thấy, nhờ áp
dụng cách này, người lao động mua săm được thuận tiện hơn mà doanh số thu được cũng tăng thêm.
Chủng loại mặt hàng ở cơ sở quốc doanh còn chưa phong phú, chưa đáp ứng được nhu cầu thị hiếu
người tiêu dùng. Chỉ xin nêu một thí dụ: hiện nay, một nhu cầu mới nảy sinh và đang phát triển trong
việc tổ chức ăn uống là được mua các bán thành phẩm và thức ăn chín. Việc sơ chế thực phẩm như vậy
sẽ góp phần giảm bớt thời gian vất vả dành cho bữa ăn mà vẫn bảo đảm được bữa ăn đầm ấm, hợp
khẩu vị, mang tính chất gia đình. Đáng tiếc là những mong muốn nho nhỏ đó còn chưa được quan tâm
đáp ứng thỏa đáng.
Một thực tế khác là, hiện nay, các thành phố, nhất là ở Hà Nội, thiếu rất nhiều quán cơm bình dân
phục vụ thuận tiện, với giá phải chăng cho công nhân viên chức. Việc mỗi người phải sáng dậy sớm
chuẩn bị bữa ăn trưa, đến giờ nghỉ trưa lại xách

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học

www.ios.org.vn

Xã hội học, số 4 - 1986

Chính sách dịch vụ…

49

cặp lồng ra ngồi một góc để ăn là hiện tượng rất không hợp lý. Giải quyết phục vụ bữa ăn trưa cho mọi
người lao động là một xu hướng tất yếu của các đô thị. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan quản lý dịch
vụ ở các thành phố nên sớm thực hiện việc mở nhiều quán cơm bình dân. Làm được điều đó sẽ không
chỉ giúp cho cán bộ, công nhân viên bớt đi thời gian lo về công việc nội trợ, mà còn tạo điều kiện để sử
dụng nhiều người chưa có công ăn việc làm nhưng đủ khả năng đảm nhiệm việc phục vụ này.
Cử chỉ niềm nở, thái độ lịch thiệp, nồng hậu của người phục vụ sẽ góp phần đáng kể thu hút khách
hàng. Suy cho cùng, điều này biểu hiện một ý nghĩa hết sức nhân văn, đó là phải có thái độ trân trọng
con người. Thời gian qua, chúng ta còn chưa làm được nhiều về vấn đề này, và do đó vô tình đã để hở
một mặt vô cùng quan trọng cho thị trường tư nhân chiếm lĩnh.
Có thể nói rằng, những phản hồi của dư luận nêu trên là tiêu chuẩn xã hội rất cơ bản cho việc gây
dựng phương hướng phát triển dịch vụ của chúng ta hiện nay.
5. Trong thực tế sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua sự đóng góp của các cơ sở dịch vụ tư nhân. Theo số liệu
thống kê, năm 1983, ở Hà Nội, số nhân viên kinh doanh thương nghiệp và ăn uống do Nhà nước quản
lý là 23,4 nghìn, trong khi đó số lượng tư thương là 36 nghìn. Cùng năm đó, với tổng mức bán lẻ
thương nghiệp xã hội ở Hà Nội (chưa tính cấp bù giá, là 12.954,7 triệu đồng (tiền ngân hàng cũ) thì thị
trường không có tổ chức chiếm tới 50,6%. Các khảo sát xã hội học thực nghiệm của chúng tôi còn cho
biết 80,2% sỗ lần sửa đồng hồ, ti-vi, ra-đi-ô.... và 66,3% số lần may, sửa quần áo của dân cư là được
thực hiện ở cơ sở dịch vụ tư nhân.
Đặt vấn đề như vậy để có sự đánh giá đúng mức vị trí của các cơ sở tư nhân trong hệ thống dịch vụ
chung. Theo chúng tôi, điều quan trọng nhất là xét về mặt nhận thức, các cơ sở dịch vụ tư nhân trong
quá trình đi tới triệt tiêu dần cần luôn được coi như một thành viên hợp pháp thuộc hệ thống dịch vụ
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa (dĩ nhiên là loại trừ các loại hình kinh doanh những mặt hàng trái quy
định). Như vậy, trước hết cần có một sự cải tiến về tổ chức quản lý, đặc biệt là quản lý về giá cả và
hàng giả là những vấn đề hay được người tiêu dùng nêu ra, để các cơ quan chuyên trách công tác dịch
vụ có thể nắm vững và điều tiết được hoạt động của những cơ sở dịch vụ tư nhân. Nắm vững cơ cấu
nhu cầu dân cư, thường xuyên cân đối với năng lực phục vụ của toàn hệ thống, từ đó hướng các cơ sở
tư nhân vào những loại hình dịch vụ phù hợp sẽ tạo điều kiện cho họ hạn chế mặt yếu, phát huy mặt
mạnh, tham gia có hiệu quả vào việc phục vụ đời sống nhân dân.
6. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, sự mở rộng giao lưu quốc tế và trong nước, lối
sống và nhu cầu của dân cư đô thị nước ta không ngừng vận động và biến đổi. Giờ đây người ta nói
nhiều hơn đến mốt, đến thời trang, đến những món ăn hấp dẫn kiểu Âu, Á... Việc xuất hiện các hình
thức tổ chức mới về lễ kết hôn đã tạo điều kiện cho dịch vụ cười phát triển. Các trang thiết bị và tiện
nghi hiện đại xuất hiện ngày càng nhiều trong các gia đình thì nhu cầu sửa chữa nhà cửa, trang thiết bị,
sửa ti-vi, ra-đi-ô cùng tăng thêm. Cũng đã phát sinh nhu cầu của dân cư về dịch vụ hành chính, pháp
luật... Chúng tôi xin nêu lên một vài số liệu, điều tra ở phường 8, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có
9% dân cư đề nghị phải có cơ sở sửa chữa ti-vi, ra-đi-ô tại nhà ; 3% đề nghị có phòng hướng dẫn đơn
từ.
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Chính sách dịch vụ…
Bên cạnh đó, nhu cầu của các cơ quan cũng đặt ra ngày càng cao: 30% số cơ quan được phỏng vấn
đề nghị có cửa hàng sửa chữa máy dùng trong văn phòng; 19% yêu cầu có phòng giới thiệu việc làm,
hướng dẫn đơn từ, thủ tục; 7% đề nghị có cơ sở quảng cáo, chào hàng…

*
* *
Trước những đòi hỏi bức thiết của xã hội, vấn đề nhận thức cho đúng tầm quan trọng của hệ thống
dịch vụ càng có ý nghĩa đặc biệt. Hệ thống dịch vụ đô thị của chúng ta hiện nay cần được tiếp tục mở
rộng và tổ chức lại chặt chẽ hơn nữa. Chúng tôi nghĩ rằng việc chuyển một bộ phận lao động dôi ra
trong lĩnh vực sản xuất và hành chính sang lĩnh vực dịch vụ, cũng như thu hút vào đó một bộ phận
những người đang chưa có công ăn việc làm, là một điều rất nên làm. Lẽ dĩ nhiên việc bố trí lại lao
động nói chung và bố trí lao động trong hệ thống dịch vụ nói riêng chỉ có hiệu quả khi biết dựa vào kết
quả của quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, thường xuyên nhu cầu dân cư từ mọi khía cạnh khác nhau của đời
sống, trong đó vai trò của các nghiên cứu xã hội học về dịch vụ là hết sức to lớn.
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