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I - NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT

1. Về số lượng và cơ cấu:
Thành phố Hồ Chí Minh có lực lượng tri thức có trình độ đại học và trên đại học khoảng 50.000
người. Số lượng này bằng 1/6 của cả nước, và có phần nhiều hơn so với thủ đô Hà Nội. Đội ngũ này
phát triển với tốc độ rất mạnh trong 14 năm qua - tăng 2,5 lần. Tuy nhiên, đây không thuần là tốc độ
gia tăng “nôi tại”, mà một phần đáng kể là do sự di động cơ học của lực lượng trí thức từ các nơi khác
trong nước đến : 37% từ miền Bắc vào, 17% ở miền nam từ trước 1975 và khoảng 45% được đào tạo
sau 1975.
Giới tri thức thành phố Hồ Chí Minh là một tập hợp thuộc nhiều nguồn đào tạo, từ hơn 30 nước,
thuộc cả hai hệ thống, xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Về phân cấp quản lý, có 2/3 thuộc các cơ
quan trung ương. Nếu không kể bộ phận ở các đơn vị sản xuất, lực lượng tri thức thành phố Hồ Chí
Minh hiện nay đang tập trung ở 30 Viện và Phân Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, gần 10 trung tâm
nghiên cứu và trên 10 trường đại học. Về tổ chức xã hội - ngành nghề, từ tháng 1.1986 Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập, đến nay có hơn 10 Hội khoa học
kỹ thuật chuyên ngành đã chính thức đi vào hoạt động.
Về cơ cấu ngành nghề, chúng tôi không có số liệu chính xác. Một tài liệu do Liên hiệp các Hội
khoa học kỹ thuật ấn hành năm 1989 (dựa theo tài liệu thống kê 1982) cho biết, trong tổng số lực
lượng khoa học và kỹ thuật ở thành phố này có 24% thuộc khoa học tự nhiên, 39% thuộc khoa học kỹ
thuật và 37% thuộc khoa học xã hội. Tuy nhiên, nguồn thông tin này không cho biết các tỷ lệ đó có
bao gồm cả thành phần trung cấp và công nhân kỹ thuật (khoảng 65.000 người) hay không. Dù sao, có
thể nhận định khái quát rằng, hiện nay có sự chênh lệch khá xa về tỷ lệ giữa cán bộ khoa học kỹ thuật,
khoa học tự nhiên với cán bộ khoa học xã hội. Nếu so với yêu cầu phát triển, lực lượng khoa học tự
nhiên vẫn chưa đủ, lực lượng khoa học kỹ thuật còn thiếu rất nhiều, còn lực lượng khoa học xã hội thì
quá thiếu. Một tình hình nổi bật nữa là, tỷ lệ những người có trình độ phó tiến sĩ trở lên so với số người
có trình độ đại học còn rất thấp.

(* ) Cán bộ nghiên cứu Xã hội học, Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.
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Nhìn chung, đội ngũ tri thức thành phố Hồ Chí Minh còn yếu về số lượng, thiếu các chuyên gia đầu
ngành, và thiếu đồng bộ trong cơ cấu ngành nghề.
Đặc điểm chính trị của giới tri thức thành phố Hồ Chí Minh cũng mang tinh chất đa dạng và không
đơn giản. Có một bộ phận khá đông gồm những đại biểu của nhiều thế hệ trí thức giác ngộ và tham gia
cách mạng ở nhiều thời kỳ khác nhau. Trong số trí thức sống ở miền nam trước 1975, có nhiều người
đứng vào hàng ngũ cách mạng hoặc có lập trường cách mạng và đã từng đóng vai trò “châm ngòi” cho
các cuộc đấu tranh chính trị của quần chúng. Một số khác, tuy không được sự lãnh đạo trực tiếp của tổ
chức cách mạng, nhưng có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa (không cộng sản) trong tư tưởng và cả
trong hành động. Một bộ phận không ít gồm những người trí thức có cảm tình với cách mạng và ủng
hộ cách mạng “trong thầm lặng”.
Bộ phận trí thức tôn giáo ở thành phố có một vai trò đáng chú ý. Bộ phận này có sự phân hóa về
mặt chính trị - phản ánh tình hình chia rẽ trong bản thân các tôn giáo: mỗi tôn giáo đều phân biệt ra
thành nhiều giáo phái, tông phái. Nhưng điều dáng chú ý là các đại biểu trí thức tôn giáo thường có
khối “quần chúng” của họ.
Bên cạnh tôn giáo lá đảng phái. Miền Nan Việt Nam chưa bao giờ có nhiều đảng phái chính trị như
trong giai đoạn 1954 - 1975. Và tình hình đó dã làm cho đặt điểm chính trị của giới trí thức cũng trở
nên không đơn giản.
Trước 1975, giới trí thức phải chịu quá trình “quân sự hóa” cưỡng bức. Sau 1968, hầu hết tri thức
trẻ, ngay sau khi tốt nghiệp đại học đều bị gọi nhập ngũ. Có những ngành, như ngành y chẳng hạn, rất
ít người được đứng ngoài quân đội.
Có thể nói bộ phận trí thức ở miền Nam trước đây trong một thời gian dài đã bị giằng xé bởi nhiều
thế lực: nhà cầm quyền, tôn giáo, đảng phái, quân đội v.v… Nhưng dù bị lôi kéo vào cương vị nào
chăng nữa - là viên chức, bay sĩ quan, chức sắc tôn giáo, nhà chuyên môn - phần đông trí thức Sài Gòn
nói riêng và tri thức miền Nam nói chung đều cố gắn giữ bản sắc của mình. Phải thừa nhận rằng giới
tri thức đã có những đại biểu nổi bật tham gia vào lực lượng đối lập, có những đóng góp đáng kể trong
giai đoạn 1954 - 1975). Nhiều người trong số này về sau đã tham gia vào “lực lượng thứ ba” và sau
giải phóng họ vẫn tiếp tục có vai trò chính trị xã hội tích cực.
2. Phân tích chất lượng và đặc điểm.
Trải qua nhiều biến động lịch sử, giới trí thức ở thành phó Hồ Chí Minh luôn luôn tỏ rõ một tinh
thần dân tộc sẵn sàng, một lòng yêu nước nồng nàn. Từ sau năm 1975 phần đông trí thức đã thể hiện
tinh thần chịu đựng gian khổ, ý chí phấn đấu tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn trong đời sống
và trong công tác chuyên môn. Đa số anh chị em đều có tinh thần ham học hỏi, quan tâm tìm tòi để
tiếp thu khoa học kỹ thuật của thế giới. Đặc biệt họ rất nhạy bén, năng động và sáng tạo trong việc ứng
dụng kỹ thuật mới.
Trong thành phần tri thức trung niên và lớn tuổi- đặc biệt là những người được đào tạo và trưởng
thành ở những nước có môi trường công nghiệp phát triển, hiện đại ít nhiều đã được tiếp cận với cuộc
cách mạng khoa học - kỹ thuật lớn thứ hai - có những khuôn mặt tiêu biểu, xuất sắc. Một số nhà khoa
học có trình độ lý thuyết giỏi, hoặc là những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Số trí thức này tuy không
nhiều, nhưng đã có những đóng góp quan trọng vào việc giải quyết một số vấn đề kinh tế - xã hội của
đất nước. Họ đang làm tốt vai trò đầu ngành, tỏ ra có đủ năng lực đào tạo hoặc đỡ đầu cho một số tri
thức trên đại học ở trong nước. Trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng
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tạo, một số người đạt trình độ ngang tầm cỡ quốc tế và đã có những công trình nổi tiếng thế giới. Số tri
thức đầu ngành này có uy tín lớn trong giới trí thức và trong đông đảo quần chúng.
Bộ phận tri thức trẻ, chiếm tỷ lệ đông đảo, phần lớn được đào tạo và trưởng thành trong chế độ xã
hột chủ nghĩa. Nhiều người không được đào tạo chính qui, chỉ tốt nghiệp hệ ngắn hạn hoặc tại chức.
Một số khác, do những khó khăn của đời sống, kinh tế và xã hội, không thể tiếp tục con đường học vấn
của mình. Những biến động kinh tế - xã hội sâu sắc trong thời gian qua đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến
sự hình thành thế hệ tri thức trẻ ở thành phố. Tuy nhiên chúng ta thấy vẫn có nhiều anh chị em còn
nuôi dưỡng được hoài bão chuyên môn và lý tưởng xã hội tiến bộ, giàu nhiệt tình trong công tác và say
mê khoa học kỹ thuật. Họ rất nhạy bén trong việc tiếp thu khoa học hiện đại, năng động trong việc đổi
mới kỹ thuật. Đặc trưng nổi bật của lớp tri thức trẻ là tinh thần xung kích, dám nghĩ dám làm, dám
chịu trách nhiệm. Một số người có khả năng sáng tạo ngay trong thời kỳ còn đang học tập. Một số
người khác đã trưởng thành nhanh chóng và chứng tỏ khả năng đảm nhận được những công trình lớn.
Về những thành tựu trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, trong những năm gần đây ở thành phố Hồ Chí
Minh trung bình mỗi năm có khoảng 8.000 đen 10.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và công trình nghiên
cứu được áp dụng, đã đem lại những hiệu quả nhất định. Năm l985, thành phố Hô Chí Minh có 90 cá
nhân được Tông Công đoàn Việt Nam tặng danh hiệu “Lao động sáng tạo”. Trong ba năm, từ 1981
đến l866, đã có 107 giải “Tuổi trẻ sáng tạo” được trao cho anh chị em trí thức trẻ thành phố có công
trình đạt hiệu quả tốt. Năm 1987, Ủy ban khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư kinh phí
127.939.000 đồng cho 312 đề tài nghiên cứu. Theo đánh giá của Ủy ban này, hiệu quả đầu tư nghiên
cứu tăng 16 lần. Có một số đề tài nghiên cứu, khi đưa vào sản xuất, đạt được hiệu quả kinh tế cao.
Thế nhưng, nhìn chung, số đề tài nghiên cứu thành công được áp dụng vào sản xuất vẫn còn ít. Có
thể nói nghiên cứu khoa học kĩ thuật đang mất cân đối so với yêu cầu kinh tế xã hội. Nhu cầu phát
triển của thành phố đang đặt ra nhiều vấn đề mà giới trí thức chưa đáp ứng kịp- và khó có triển vọng
đáp ứng nổi. Nhiều cơ quan khoa học chỉ mới đưa ra được những công trình tản mạn, vụn vặt chưa đạt
được những kết quả tương ứng với tầm vóc của mình. Công tác nghiên cứu ứng dụng thì còn yếu kém
và khống có hiệu quả đồng đều. ngay cả nhiều thành tựu kỹ thuật của thế giới đã đạt được từ những
thập niên trước đây, mà đến nay chúng ta vẫn còn chưa đủ khả năng và trình độ ứng dụng. Khoa học,
kỹ thuật của chúng ta chưa có những đóng góp quan trọng vào ba chương trình kinh tế lớn đã đề ra. Đó
là ấn tượng nổi bật khi nhìn vào chất lượng và thực lực của giới trí thức khoa học, kỹ thuật thành phố
Hồ Chí Minh. Đi sâu vào tìm hiểu mặt yếu và những hạn chế của đội ngũ này, chúng tôi còn thấy một
số nét lớn sau đây:
- Trước hết, đó là sự yếu kém về số lượng và sự bất hợp lý trong cơ cấu ngành nghề. Trong khi đó,
nguồn bổ sung giới trí thức trong nhiều năm qua rất hạn hẹp, do tốc độ đào tạo thấp và ngày càng giảm
dần.
- Thứ hai, chất lượng đào tạo chưa phù hợp với những yêu cầu của giai đoạn mới. Do đó trình độ
của thành phần tri thức trẻ quá thấp, không đủ khả năng nắm bắt được những thành tựu mới nhất,
không đuổi kịp đà phát triển khoa học - kỹ thuật trên thế giới.
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-Thứ ba, năng lực sáng tạo của trí thức khoa học kĩ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh còn chưa được
thể hiện rõ rệt. Với một sự hiểu biết còn hạn hẹp, chúng tôi cho rằng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật
của chúng ta chỉ mạnh ở mức độ thững sáng kiến, cải tiến kỹ thuật quan trọng ít khả năng đạt đến
những phát minh, sáng chế. Một vài số liệu sau đây có thể phần nào minh họa cho nhận định đó. Trong
vòng 5 năm qua có 235.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được công nhận và áp dụng ở 11 bộ, ngành
và 2 tỉnh, thành phố. Nhưng tính đến nay, trên cả nước chỉ có 37 sáng chế được cấp bằng-một con số
khó có thể lạc quan được. Tình hình này trước hết là do đội ngũ trí thức của ta còn ít những nhà báo
học, chuyên gia đầu ngành. Chúng ta đang bị những “mảng trống” về cán bộ lý thuyết - tức là những
nhà khoa học có chức năng định hướng thiết kế hoạt động, chỉ đao và quản lý công tác khoa học kĩ
thuật ở trình độ cao. Mặt khác số chuyên gia đầu ngành hiện có đã và đang bị “lão hóa” kiến thức (do
thiếu thông tin, ít được bồi dưỡng những kiến thức mới, ít được tu nghiệp, trao đổi khoa học, tham dự
các hội nghị quốc tế chuyên ngành v.v...). Ở một bộ phận trí thức chất xám của họ đã bị “ hao mòn vô
hình” đến độ phần lớn đã trở nên mất tác dụng. Lớp trí thức trẻ ít tự bồi dưỡng để vươn lên, chậm được
đào tạo ở bậc trên đại học và sau đại học nên đa số thiếu sự trưởng thành chuyên môn, thiếu sự chín
muồi trí tuệ, trong khi đó “độ tuổi sáng tạo” của họ cứ mỗi ngày một qua đi.
- Thứ tư, xu hướng viên chức - hành chính hóa đã và đang lũng đoạn, làm suy yếu giới trí thức với
tư cách là một lực lượng sản xuất trực tiếp. Nhiều người vì những lợi ích thực dụng của cá nhân, sau
khi tốt nghiệp đại học sẵn sàng từ bỏ chuyên môn, thoát ly khoa học kỹ thuật để nhận một công việc
hành chính sự vụ ở các cơ quan hành chính, chính quyền hoặc những công việc không đòi hỏi trình độ
chuyên môn của họ. Cùng với xu hướng tiêu cực đó là tình trạng bố trí công tác trái ngành nghề (tự
nguyện hoặc không tự nguyện) đối với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. Hai thực trạng này, - có thể
được gọi chung bằng khái niệm “sự thất thoát hữu hình” - đang làm suy giảm nghiêm trọng tiềm lực
của trí thức nước ta.
- Thứ năm, giới trí thức của chúng ta thiếu sự trưởng thành về mặt chính trị - xã hội. Trong suốt
nhiều chục năm qua, chức năng chính trị - xã hội của giới tri thức thường bị giản lược thành chức năng
minh họa đường lối chính sách của Đảng. Chức năng phê phán và phản biện không có điều kiện thể
hiện trên thực tế. Người trí thức chỉ được nhìn nhận trên vai trò của người thừa hành về mặt chuyên
môn và một viên chức theo khuôn phép. Trong cái khuôn phép đó, người trí thức không thể nào trưởng
thành dược cả về mặt chính trị - xã hội lẫn mặt chuyên môn.
Ngoài những điểm vừa nêu trên, giới trí thức của chúng ta còn bộc lộ một số nhược điểm về tâm lý
- tinh thần khác nữa. Họ ít nhiều thiếu khiêm tốn và thường quá thừa tự ái. Do đó, giữa những người
cùng ngành, cùng nghề thường đánh giá nhau thiếu khách quan, dễ va chạm nhau trong quan hệ công
tác. Họ thiếu tinh thần đoàn kết và tinh thần hợp tác; không chịu học hỏi nhau và bổ sung cho nhau;
giữa trường phái này và trường phái kia có thái độ không tôn trọng nhau, không nhìn nhận nhau trên
tinh thần khoa học; đầu óc cục bộ phe cánh rất nặng nề. Giữa bộ phận trí thức ở miền Bắc vào và bộ
phận trí thức tại chỗ vẫn còn bị chia cách nhau bởi một hàng rào tâm lý chưa thấy có dấu hiệu sẽ được
hoàn toàn gỡ bỏ trong một tương lai gần.
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II - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA
1. Sử dụng và đãi ngộ trí thức.
Trong những năm sau giải phóng do hoàn cảnh lúc đó và do những hạn chế trong quan điểm sử
dụng tri thức của việc bố trí công tác cho anh chị em tri thức tại chỗ chỉ mang tính chất giải quyết thất
nghiệp, chứ chưa phải là sử dụng thực sự như một lực lượng khoa học kỹ thuật, tình trạng tạm thời này
bị kéo khá dài. Đối với thành phần từ các nơi khác đến nhiều người từ bỏ chuyên môn để nhận những
vị trí công tác mới có chức quyền và thu nhập cao. Đối với thành phần trẻ tình hình cũng như vậy. Hậu
quả là khi nhìn vào giới tri thức chúng ta thấy một bức tranh hỗn độn của tình trạng trái ngành, trái
nghề. Nếu không ngăn chặn hiện tượng “thất thoát hữu hình” này thì chúng ta sẽ còn tiếp tục chịu
những tác hại rất lớn.
Hiện nay khu vực trực tiếp sản xuất đang thiếu nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật nhất là trong nông
nghiệp và các cơ sở sản xuất thuộc khu vực kinh tế tập thể (tính chung trên cả nước, chỉ có 1% cán bộ
có trình độ đại học làm việc trong khu vực này).
Một số không ít tri thức trẻ đã tốt nghiệp từ nhiều năm qua vẫn chưa được phân công. Ở đây bộc lộ
tính chất bất hợp lý và thiếu kế hoạch chặt chẽ trong mối quan hệ đào tạo sử dụng. Chúng ta cũng,
đang thiếu một qui chế tuyển dụng thật hợp lý, thật khoa học; thiếu một qui chế sử dụng cán bộ trẻ để
tạo điều kiện cho họ khẳng định và phát huy năng lực, nhiệt tình, hoài bão.
Công tác nghiên cứu, giảng dạy khoa học kỹ thuật hiện nay đang gặp hai khó khăn lớn là quá thiếu
trang thiết bị, nguyên vật liệu, và đói thông tin.
Vấn đề tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với lao động chất xám, là đề tài đã được nhắc đi nhắc
lại quá nhiều lần trên báo chí và dư luận xã hội. Ở đây chúng ta chỉ xét đến mặt hệ quả của chính sách.
Chỉ tính riêng ở các bệnh viện, trạm y tế của thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm l988, có
500 người xin thôi việc. Giáo dục là lĩnh vực có được quan tâm về mặt đời sống, thế nhưng trong
tháng 9-1988 là lúc thành phố có những trợ cấp đặc biệt cho giáo viên - có 469 người xin thôi việc
hoặc tự ý bỏ việc. Riêng học kỳ 1 niên khóa 1987-1988, ở thành phố có tới 1.806 giáo viên xin thôi
việc (trong khi đó số giáo viên được đào tạo trong năm 1987 chỉ có 1.520 người). Nói chung, do tình
hình đời sống vật chất quá tồi tệ, một tình trạng uể oải, thiếu sinh khi đang bao trùm lên hoạt độn lao
động chất xám và đời sống tinh thần của người trí thức.
2. Về một số chủ trương chính sách đối với trí thức.
Trên nguyên tắc, quan điểm của Đảng xem trí thức là vốn quý của dân tộc, và cách mạng khoa họckỹ thuật là then chốt để đưa đất nước tiến lên. Nhưng trên thực tế, các chủ trương chính sách đối với trí
thức và khoa học, kỹ thuật chưa thể hiện được, thậm chí lắm khi trái ngược với quan điểm này.
Chúng ta chưa có những chính sách thật đúng đắn nhằm thực hiện chủ trương đoàn kết, tập hợp trí
thức thuộc các nguồn khác nhau. Thái độ nghi kỵ ở nhiều cơ quan đơn vị và nhiều cán bộ lãnh đạo vẫn
còn kéo dài sau 14 năm sử dụng trí thức cũ. Ngoài ra còn có nhiều chính sách, chế độ mang tính chất
phân biệt đối xử (như trong vấn đề công nhận các văn bằng, học hàm, học vị cũ, trong việc phong học
hàm, học vị mới, trong vấn đề tính thâm niên, lương hưu v.v...) khiến cho việc đoàn kết, tập hợp
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trí thức vốn đã khó lại càng thêm khó: việc huy động tài năng và nhiệt tình đóng góp của anh chị em tri
thức tại chỗ gặp nhiều vướng mắc, trở ngại.
Trong chính sách tiền lương, lao động khoa học bị xếp vào loại hành chính sự nghiệp, và trên thực
tế được trả công thấp hơn nhiều loại lao động giản đơn khác. Tháng lương vừa mới được cải tiến gần
đây thể hiện sự coi trọng cán bộ trong bộ máy đảng và chính quyền hơn chuyên gia khoa học kỹ thuật.
Tất cả có chung một hệ quả là không động viên được tính tích cực lao động sáng tạo của người trí
thức.
Hiện nay chúng ta đang thiếu những chính sách, chế độ khuyến khích cán bộ khoa học kỹ thuật về
làm việc tại các cơ sở sản xuất, tập đoàn sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp. Đồng thời các đơn vị đó
cũng chưa ý thức đúng mức về nhu cầu chất xám trong việc phát triển sản xuất của mình.
Chính sách bồi dưỡng, đào tạo sau và trên đại học đã bộc lộ những sai lầm dẫn đến hậu quả tai hại.
Việc chọn người để đào tạo chỉ dựa trên tiêu chuẩn “có quá trình, có công lao, đã làm việc lâu năm”, ít
dựa vào năng lực đã làm hạn chế hiệu quả công việc. Có nhiều trường hợp đào tạo xong thì cũng vừa
kịp để chuẩn bị về hưu. Chính sách đào tạo này không cho phép lớp trẻ phát triển tài năng, không có
một quy chế phát hiện nhân tài để sớm đào tạo liên tục thành những chuyên gia đầu ngành.
III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Cốt lõi của vấn đề tri thức hiện nay là gì ?
Có ý kiến cho rằng : “Cái sai lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với trí thức trong thời gian qua vẫn
còn là những sai lầm về chính sách quan liêu, mà cụ thể là chính sách lao động. đặc biệt đối với lao
động chất xám. Chúng ta đã làm cho chất xám bị lãng phí và mai một” (1) . Sự sai lầm về chính sách
trong vấn đề này đúng là một sai lầm lớn, tuy nhiên đó chưa phải là sự sai lầm căn bản nhất, và thực ra
sự sai lầm về chính sách cũng chỉ là một trong những hệ quả của một sai lầm căn bản hơn - đó là sự sai
lầm vê quan điểm. Theo ý chúng tôi sự không tôn trọng quyền hoàn toàn tự do biểu hiện bản chất cá
nhân là điều sai lầm lớn nhất trong quan điểm và trong chính sách tri thức của chúng ta suốt mấy chục
năm qua. Chính từ đấy đã đưa đến sự “lãng quên” nhân tố con người mà chỉ nhìn trí thức như là yếu
tố kỹ thuật đơn thuần. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta vẫn thường gọi một cách đồng nhất tri thức
với lao động tri óc chất “xám” “cán bộ khoa học kỹ thuật”, và cũng không phải ngẫu nhiên mà trong
xã hội đã hình thành một bộ phận đông đảo trí thức “tròn trịa”, không có bản sắc. Và có điều nghịch lý
là trong một bối cảnh mới nhiều người trong giới trí thức mất dần tính chủ động tính độc lập trong tư
duy, tính năng động, tính độc đáo trong hoạt động sáng tạo của mình.
Người tri thức không thể chỉ đơn thuần là một yếu tố kỹ thuật. Trí thức là người mà lẽ sống của họ,
hoạt động của họ luôn luôn vượt quá phạm vi chuyên môn, để hướng đến những vấn đề chung ở bình
diện xã hội - chính trị. Trí thức là người không thể không quan tâm đến đời sống xã hội, không thể
không quan tâm đến phần đóng góp của mình vào việc hình thành dư luận xã hội, vào việc xây dựng
bầu không khí đạo đức - tinh thần của hội, vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

(1)

Võ Trần Chí. Bài phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V. (24-5-1988).
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Nếu ở đây chỉ được quyền đưa ra một kiến nghị duy nhất thì chúng tôi sẽ chọn kiến nghị này : công
việc trước hết và mấu chốt hơn hết đối với chúng ta là, phải đi tìm một định nghĩa thỏa đáng cho
“người trí thức”. Điều đó nghe có vẻ “hàn lâm”. Nhưng với tất cả trách nhiệm của mình, chúng tôi cho
rằng chừng nào mà chúng ta trưa đạt được một định nghĩa tương đối thỏa đáng, thì chúng ta, vẫn còn
tiếp tục sai lầm về quan điểm, và kéo theo đó là sẽ mắc sai lầm trong chủ trương chính sách đối với trí
thức.
Dưới đây chúng tôi xin nêu thêm một số ý kiến về chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm mục
đích làm gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng, phát huy tính tích cực lao động tính tích cực xã hội chính trị của người trí thức, cũng như nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học kỹ thuật.
- Người trí thức chỉ có thể tồn tại trên tư cách người sáng tạo một khi họ có sự tự do về mặt tư
tưởng. Vì vậy một chiến lược khoa học kỹ thuật đúng đắn không thể không gắn liền bởi chính sách tự
do tư tưởng, phục hồi tinh thần phê phán, chức năng phản biện, chức năng phát hiện và dự báo của
người trí thức; không thể gắn không liền với nền dân chủ trong đời sống xã hội và trong hoạt động
khoa học.
- Người trí thức nào cũng là con người xã hội - chính trị. Thế nhưng lâu nay chính sánh đối với trí
thức chỉ đóng khung hoạt động của họ vào phạm vi phận sự chuyên môn. Chúng tôi nghĩ rằng đã đến
lúc cần thu hút đông đảo trí thức, nhất là trí thức ngoài Đảng, vào các tổ chức và hoạt động xã hội chính trị đa dạng. Điều này sẽ đem lại sự sinh động cho đời sống xã hội và đem lại sức sống cho giới
trí thức.
- Trong công tác đào tạo trí thức mới cần xem xét lại và đổi mới các hình thức đào tạo đại học tại
chức, đại học ngắn hạn. Thực tế cho thấy các hình thức dào tạo này kém hiệu quả, đem lại ít lợi ích
cho nền khoa học, kỹ thuật của đất nước.
- Cần xây dựng kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu nhân sự do các cơ quan, đơn vị địa phương lập
ra, có thông báo đến tổ chức thính quyền và phòng đào tạo của các trường. Phổ biến “địa chỉ” của
những nơi có nhu cầu nhân sự để sinh viên định hướng trước đề án tốt nghiệp cho phù hợp, đồng thời
để nâng cao tính khả thi của các đề án tốt nghiệp.
- Đối với công tác đào tạo sau và trên đại học, chúng tôi đề nghị xây dựng và phát triển nhanh
chóng, rộng rãi hệ cao học. Trước hết là để khắc phục những thiếu sót, những yếu kém của cấp đào tạo
đại học trong thời gian qua. Đồng thời là để tạo điều kiện cho những người có năng lực và hiếu học có
một con đường rộng rãi để nâng cao trình độ của mình, mặt khác, cần “mềm hóa” chính sách và cơ chế
tào tạo. Chẳng hạn cho phép những sinh viên suất sắc được trình luận văn tốt nghiệp sớm và đưa ngay
họ vào diện đào tạo trên đại học.
- Vấn đề hợp tác quốc tế, trao đổi khoa học, đào tạo ở nước ngoài cần được đẩy mạnh, kể cả đào
tạo ở các nước tư bản chủ nghĩa. Trong vấn đề này cần tránh các “đầu mối” trung gian phiền hà gây trì
trệ, tiêu cực. Nên giao cho cơ sở quyền chủ động trao đổi trực tiếp với các cơ quan tương ứng của
nước ngoài. Để mở rộng sự tiếp xúc với khoa học kỹ thuật thế giới, nên cho phép và tạo điều kiện cho
những anh chị em trí thức có quan hệ với thân nhân hoặc các tổ chức khoa học ở nước ngoài đi tham
quan, tu nghiệp du học. Nhưng theo chúng tôi, biện pháp tốt nhất là tranh thủ sự giúp đỡ của các nhà
bác học, các chuyên gia nước ngoài mở các khóa giảng, các khóa hội thảo, các lớp bồi dưỡng ngay
trong nước - kể cả việc nhờ họ đảm nhận những chương trình đào tạo căn chỉnh trên đại học và hướng
dẫn các luận án Phó tiến sĩ, Tiến sĩ
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Đây là biện pháp tiết kiệm nhất nhanh nhất và hiệu quả nhất để tăng số lượng và nâng cao chất lượng
chuyên gia khoa học cho đất nước, thành phố Hồ Chí Minh hoài toàn có khả năng làm thí điểm theo
hướng này.
- Chúng ta cần áp dụng mạnh mẽ biện pháp đào tạo gắn với hoạt động “tác chiến” khoa học kỹ
thuật. Tức là phương thức hoàn thành các luận án Phó tiến sĩ và Tiến sĩ qua kết quả công việc. Đây là
hình thức rất thiết thực, hiệu quả rất cao và đang chiếm địa vị ưu thế ở nhiều nước tiên tiến trên thế
giới.
- Về đầu tư cho khoa học kỹ thuật, chúng tôi cho rằng mức 2% ngân sách quá thấp. Muốn cho cách
mạng khoa học kỹ thuật đóng được vai trò then chốt, thì đầu tư cho khoa học kỹ thuật phải tăng nhanh
hơn mức tăng thu nhập quốc dân.
- Vê cơ chế quản lý khoa học kỹ thuật, nên chuyển cách quản lý các chương trình sang hình thức
ký kết hợp đồng, qua biện pháp đấu thầu. Cơ quan “gọi thầu” sẽ thông báo rộng rãi việc tổ chức đấu
thầu đề tài nghiên cứu. Bên “đấu thầu” - có thể là cơ quan, tập thể hoặc cá nhân nhà trí thức -sẽ gửi đề
án đến, và Hội đồng khoa học chuyên đề sẽ xét chọn các đề án tối ưu. Hên trúng thầu sẽ được ký kết
hợp đồng và được cấp kinh phí theo hình thức khoán gọn. Biện pháp này chắc chán sẽ ưu việt hơn chế
độ chỉ định người đảm nhận đề tài và chế độ bao cấp kinh phí, tránh được sự độc quyền, trì trệ, lãng
phí. Mặt khác đây cũng là một trong những biện pháp dân chủ hóa hoạt động khoa học kỹ thuật
- Khi nói đến hình thức đấu thầu, tức là đã bắt đầu dựng đến việc vận dụng qui luật giá trị đối với
chất xám và tính chất hàng hóa của sản phẩm khoa học. Vì vậy cần mở ra một thị trường khoa học,
khuyến khích và mở rộng việc mua bán các thành tựu kỹ thuật. Kinh nghiệm của Tiệp Khắc cho thấy,
đến nay 80% những người hoạt động khoa học kỹ thuật (trong tổng số 196.000 người) không còn cần
nhận kinh phí hoặc tài trợ của thính phủ. Theo chiều hướng như vậy, chúng ta thấy dần dần sẽ hình
thành và phát triển những đơn vị khoa học kỹ thuật độc lập về mặt tổ chức-tài chính đối với Nhà nước.
Các đơn vị này có thể là tập thể hoặc tư nhân. Như vậy, sẽ có một bộ phận tri thức ngày càng đông mà
hoạt động của họ dần dần sẽ trở lại mang tính chất “nghề tự do” của nó. Đây là một xu hướng cần
khuyến khích để lấy lại tính năng động vốn có của hoạt động khoa học kỹ thuật.
- Cái lôgích của luận điểm về thị trường khoa học kỹ thuật buộc chúng ta phải nghĩ đến “Ngân
hàng khoa học kỹ thuật", nơi mà những người làm khoa học có thể vay tiền để làm kinh phí nghiên
cứu, hoặc để kinh doanh khoa học kỹ thuật.
- Đề nghị cho phép hình thành những “cơ sở khoa học kỹ thuật tự quản”. Chẳng hạn, các bác sĩ
ngành y có thề lập các bệnh viện, phòng khám bệnh, trạm y tế hoạt động theo phương thức hợp tác
hoặc cá thể. Cũng vậy, người được sĩ dược quyền sản xuất thuốc chữa bệnh. Tiềm năng về được phẩm
và thuốc bí truyền của chúng ta rất to lớn. Nếu được khai thác đúng hướng và đúng mức bằng một cơ
chế thoáng, sẽ giải quyết được một phần tình trạng khó khăn gay gắt về thuốc chữa bệnh hiện nay, và
đồng thời tránh cho những kho tàng quí báu về kiến thức và kinh nghiệm, y dược bị mai một, thất
truyền.
- Về chính sách tiền lương, nến tách thang lương khoa học ra khỏi thang lương hành chính sự
nghiệp. Đồng thời, trong thang lương khoa học nên thể hiện quan điểm coi trọng các chuyên gia thuần
túy làm công tác nghiên cứu khoa học chứ không nên
(xem tiếp trang 46)
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học
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