Xã hội học, số 1 - 1990

Xã hội học thực nghiệm
Những vấn đề cấp bách hiện nay trong chính
sách xã hội đối với công nhâm thủ đô
HOÀNG ĐỐP *
Thực hiện chương trình nghiên cứu về “Cơ cấu xã hội giai cấp công nhân” của Viện Xã hội học, năm 1989
vừa qua, nhóm nghiên cứu đề tài “Chính sách xã hội đối với công nhân” đã phối hợp với Liên đoàn lao động
thành phố Hà Nội triển khai một số khảo sát xã hội tại các nhà máy, xí nghiệp khu vực quốc doanh ở Thủ đô.
Các cuộc khảo sát tập trung phân tích những vấn đề đang được coi là cấp bách trong chính xã hội đổi với giai
cấp công nhân, tìm hiểu khả năng giải quyết các vấn đề đó ở cấp độ chung trong toàn quốc cũng như ở phạm vi
từng nhà máy.
Trong bộ viết này, chúng tôi trình bày nhận xét bước đầu về các vấn đề cấp bách hiện nay trong chính sách
xã hội đối với công nhân Thủ đô, dựa trên kết quả điều tra chọn mẫu ở Nhà máy cao su Sao Vàng, Nhà máy
bóng đèn phích nước Rạng Đông, Nhà máy xà phòng Hà Nội, và kết quả phỏng vấn chuyên sâu nhiều cán bộ
lãnh đạo công đoàn ở các cơ quan Trung ương và Hà Nội. Cơ cấu đối tượng điều tra là:
- Lãnh đạo Đảng và Chính quyền các đơn vị: 10, 6%.
- Chủ tịch và Phó chủ tích công đoàn : 70,2%.
- Công nhân :19, 2%.
Một số kết quả của cuộc Điều tra ngân sách gia đình công nhân viên chức 7 tháng đầu năm 1989, do Cục
thống kê Hà Nội và liên đoàn lao động thành phố tổ chức cũng được chúng tôi sử dụng để phân lích.
I- NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VÀ QUAN TRỌNG HIỆN NAY TRONG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI
VỚI CÔNG NHÂN.
Dựa trên những kết quả khảo sát, nghiên cứu, bảng hỏi nêu ra ở vấn đề đang được coi là quan trọng và cấp
bách trong chính sách xã hội đối với công nhân, có đề nghị ghi ưu tiên 1, 2, 3. . . cho mức độ cấp thiết của từng
vấn đề so với các vấn đề được đặt ra để điều tra:
1- Bảo đảm cho công nhân có việc làm thường xuyên, ổn định.
2 - Chế độ tiền lương, tiền thưởng. . .
3- Cải thiện đời sống vật chất vệ tinh thần cho công nhân (đặc biệt chú trọng vấn đề nhà ở).
4 - Bảo đảm dịch vụ nhằm giảm nhẹ cho công nhân trong công việc nội trợ gia đình (đặc biệt là nữ công
nhân).
5- Bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật cho công nhân.
6 - Đạo tạo năng lực quản lý, chuyên môn cho những người kế cận chức năng lãnh đạo, quản lý (chú trọng
đến nữ công nhân).
Và để đối tượng được điều tra ghi cụ thể “những vấn đề khác” nếu có.
1) Kết quả cho thấy : 99% số người trả lời khẳng định “Bảo đảm cho công nhân có việc làm ổn định” là
vấn đề quan trọng và cấp nhất trong chính sách xã hội đối với giai cấp công nhân. 89,4% số ý kiến đã dành ưu
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tiên số 1 cho vấn đề này (trong, đó cán bộ lãnh dậo khẳng định là 70% công nhân là 77, 8% và cán bộ công đoàn
là 95,5%).
Kết quả này phù hợp với tình hình hiện tại khi các đơn vị quốc doanh đang tiến hành tổ chức lại sản xuất
theo hướng hạch toán kinh doanh, khi mà số lao động chưa có nhu cầu trên địa bàn thành phố đến khi triển khai
Quyết định 176/HĐBT (11-1989) lên tới 40% trong đó số lao động không có nhu cầu lâu dài là 25. 000 người
(địa phương 7.000. Trung ương: 18. 000). Số lao động chưa có nhu cầu tạm thời là 49000 người (địa phương:
18.500. Trung ương: 30.500).
Trả lời câu hỏi “Đề nghị đồng chí phân tích cho biết trên những cớ sở thực tế và kinh nghiệm nào để đồng
chí đi tới những kết luận trên?” hơn 90% số người được hỏi cho rằng : có việc làm là có lương có thưởng, đảm
bảo được cuộc sống của bản thân và gia đình, mới yên tâm học tập, nâng cao tay nghề. . . Theo số liệu điều tra 7
tháng đầu năm 1989 của Các thống kê Hà Nội, qua 2 chỉ báo về nhân khẩu bình quân và lao động bình quân 1
hộ chúng ta thẩy : ở khu vực hành chính sự nghiệp 1 lao động phải đảm bảo đời sống cho 1.8 người, ở khu vực
sản xuất là 2.4 người bình quân chung là 2,2 người. Để đơn giản chúng ta thấy nếu 1 người không có việc làm
(trên mẫu đã điều tra ở Thủ đô) là có hơn 2 người chịu hậu quả:

Nhân khẩu bình quân 1 hộ
Lao động bình quân 1 hộ

Đơn vị
tính

Hành
chính sự
nghiệp

Sản xuất Chung
vật chất

người
người

4,36
2,39

4,86
2,02

4,68
2,16

Ở đây có một vấn đề đáng quan tâm là sự di động xã hội trong quá trình bố trí lại sản xuất. Qua các báo cáo
giao ban hàng tháng, hàng quý, chỉ có khoảng 2% số thợ giỏi chuyển sang các đơn vị ngoài quốc doanh vì có
thu nhập cao hơn nhiều so với các nhà máy, xí nghiệp. Còn đối với những công nhân khác? Cũng vào thời điểm
triển khai quyết định 176/HĐBT, thành phố có tới 211 hợp tác xã (trong tổng số 619) phải nghỉ việc, chiếm 34%
và 16.318 người (trong số 50.244 người) phải nghỉ việc, chiếm 32,5% Báo cáo của Liên đoàn lao động quận
Hoàn Kiếm lần thứ 12 cũng cho thấy từ 30 đến 70% công nhân phải nghỉ việc ở nhiều cơ sở. Mà trong số những
người lao động không có nhu cầu hoặc tạm thời chưa có nhu cầu chiếm từ 60 đến 70% là nữ. Đông con, sức
khỏe yếu. Như vậy, để có thể tìm được việc làm ở các cơ sở ngoài quốc doanh đối với nhiều người thật là khó
khăn. Rõ ràng, vấn đề di động xã hội trong công nhân cần có những nghiên cứu sâu hơn để có những chính sách
kinh tế- xã hội tích cực và hợp lý, sao cho các đơn vị quốc doanh không mất những thợ giỏi (như Tổng công ty
xây dựng) đồng thời để những người lao động, nhất là nữ công nhân tránh được thiệt thòi.
2) Ưu tiên thứ hai tập trung vào "Chế độ tiền lương và tiền thưởng". 62,7% số ý kiến trả lời khẳng định đây
là vấn đề quan trọng thứ hai sau "việc làm ổn định", trong đó cán bộ lãnh đạo là 60%, công nhân là 44, 5% và
cán bộ công đoàn là 62,7% . Chỉ báo này cho thấy về mặt chính sách xã hội cần có sửa đổi trong chế độ lương,
trên thực tế mức lương hiện nay là quá thấp. Sở dĩ người lao động vẫn tồn là được lý do có làm thêm nghề phụ.
Kết quả điều tra đời sống cán bộ, công nhân viên 7 tháng đầu năm 1989 cho thấy: 39,2% số hộ điều tra có làm
kinh tế gia đình (trong đó khu vực hành chính sự nghiệp là 44, 7% và khu vực trực tiếp sản xuất là 36,76%).
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So sánh một số khoản thu chi của những hộ đã điều tra, chúng tôi có bảng dưới đây:
Hành chính sự sản xuất vật Chung
nghiệp
chất
Lương so với thu nhập
Lương so với chi tiêu
Tổng thu từ Nhà nước so với thu nhập
Thu từ Nhà nước so với chi tiêu

45, 41%
40, 84%
73, 28%
65,91%

52, 6%
36,7%
81,86%
57,12%

48, 99%
38,52%
77, 55%
60,98%

Với kết quả trên, nếu tính riêng lương so với chi tiêu thì người lao động chỉ sống được khoảng 15 ngày
trong một tháng. Nếu tính tổng thu nhập từ nhà được so với chi tiêu thì người lao động sẽ sống được 18 ngày!
Qua tính toán, chúng tôi cũng thấy rằng người lao động mỗi tháng sẽ thiếu từ 10% đến l5% tổng thu nhập
(kể cả làm thêm) so với mức chi tiêu. Theo số liệu điều tra thu thập được 1 thì bình quân mỗi khẩu mỗi tháng
phải bù thêm vào sự thiếu hụt trên là từ 7% đến 10% bằng việc “rút tiền tiết kiệm do bán tài sản”, “vay nợ tạm
ứng” hoặc "bán đồ dùng”…để sống.
Nếu không sớm có một chế độ lương hợp lý thì hàng tháng sẽ có khoảng 10% số người thiếu ăn và con số
đó sẽ được tính như thế nào theo từng năm khi mà đồ dùng và tài sản của người lao động đã bán hết? Đó là chưa
kể đến sự chậm trễ của lương thiếu hụt do trả lương bằng sản phẩm theo mức giá cao hơn thị trường gây thiệt
thòi cho người lao động?
3) Ưu tiên thứ ba tập trung vào vấn đề “Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân đặc biệt chú
trọng vấn đề nhà ở”. 43,6% số ý kiến dành ưu tiên thứ ba cho vấn đề nhà ở sau việc làm và chế độ lương. Nếu
xét riêng về nhóm công nhân, qua điều tra cho thấy: họ là nhóm quan tâm nhất về vấn đề “cải thiện đời sống,
đặc biệt là nhà ở” 39% ý kiến ưu tiên 2 cho vấn đề này, sau đó đến cán bộ công đoàn 51,5% ý kiến dành ưu tiên
3. Nhiều ý kiến nêu khá gay gắt về nhu cầu nhà ở đối với người côgn nhân. Theo kết quả điều tra, hiện nay diện
tích nhà ở bình quân 1 nhân khẩu đối với khu vực hành chính sự nghiệp là 5,07m2, khu vực sản xuất vật chất là
5, 22m2, bình quân 5.17m2 do gồm cả diện tích phụ.
Tuy nhiên, chỉ báo về diện tích chưa phản ánh đúng thực trạng ở của người lao động tại các khu tập thể lầy
lội, bụi bặm, nhà cửa tạm bợ. . .
4) Vấn đề "Bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật cho công nhân": 30, 9% ý kiến ưu tiên 4 cho vấn đề
này. Về việc bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật cho công nhân, những người lãnh đạo công đoàn là
nhóm có ý kiến ưu tiên cao nhất: 39,4%.
Kết quả điều tra cũng cho thấy, dù trong điều kiện khó khăn về vật chất, việc làm, một số ý kiến của công
nhân, lãnh đạo đảng, chính quyền và công đoàn đã dành ưu tiên 1 cho vấn đề này. Đáng tiếc là số ý kiến đó
không nhiều, chỉ có một vài người trong từng nhóm cho là quan trọng nhất.
Vần đề là trong thực tế, đội ngũ công nhân bậc cao của chúng ta có rất ít do hạn chế lâu nay của chính sách
đãi ngộ và chính sách cán bộ. Một số thợ bậc cao do đãi ngộ thấp đã bỏ cơ quan, nhà máy, xí nghiệp để làm cá
thể, một số được cân nhắc lên làm lãnh đạo, quản lý. . . Chỉ báo này đáng để các cấp, các ngành quan tâm trong
việc hoạch định các chiến lược phát triển.
5 ) Vấn đề 'Dào tạo năng tác quan lý, chuyên môn cho những người J( ế cận nh4n chức nâng lãnh đạo,
quản lý, chú trọng đến nữ công nhân " có 29, 8% ý kiến ưu tiên vấn đè này. Nhóm những người lãnh đạo công
đoàn quan tâm nhất đến vẩn đè này. lý lệ là 6,4%.
6) “Bảo đảml dịch vụ nhằm giảm nhẹ cho công nhân trong công việc nội trợ gia đình, đặc biệt là nữ công
1
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nhân" được 59,6% ý kiến quan tâm (trong đó công nhân: 27, 8% lãnh đạo? 40% công đoàn: 56,1%) nhưng chỉ
dành cho ưu tiên thứ 6.
Qua sự phân tích trên đây chúng ta thấy vấn đề quan trọng và cấp bách đầu tiên trong chính sách xã hội đối
với công nhân là bảo đảm cho họ việc làm thường xuyên ổn định rồi sau đó mới đến chế độ tiền lương, tiền
thưởng. Nếu không có điều tra thì chắc ai cũng biết nhưng qua điều tra, lo-gích đằng sau những con số phần
trăm của các ý kiến cho chúng ta thấy đối với đội ngũ Công nhân, được làm việc là quan trọng, cấp bách. Còn
vấn đề hưởng thụ: lương, nhà ở, đào tạo đội ngũ kế cận và dich vụ đời sống trong thực tế tuy chưa được đảm
bảo nhưng người lao động đặt vấn đề đòi hỏi rất thấp ở sự đãi ngộ. Có những vấn đề mà nhiều ý kiến tập trung
đề cập đến như bảo đảm dịch vụ nhằm giảm nhẹ cho công nhân trong công việc nội trợ gia đình . . nhưng trong
thực tế thì mức độ quan trọng và cần thiết chỉ được đề cập đến ở mức độ sau cùng.
Những chỉ báo trên đây chắc chắn sẽ có ích cho những nhà quản lý và lãnh đạo trong việc hoạch định các
chiến lược phát trển con người, kinh tế, xã hội.
II - KHẢ NĂNGGIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ NÊU TRÊN QUA PHÂN TÍCH CƠ SỞ THỰC TẾ.
Theo đánh giá thực trạng tình hình công nhân lao động và hoạt động của công đoàn Thủ đo từ sau Đại hội
Đảng lần thứ VI, của Thường vụ Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, chỉ tính 6 tháng đầu năm
1989, số lượng hàng ứ đọng là 105 tỷ đồng (Trung ương là 70 tỷ, Hà Nội là 35 tỷ) tình hình kinh tế xã hội có
những khó khăn gay gắt, sản xuất đình đốn, có những xí nghiệp phải đóng cửa công nhân thiếu việc làm chiếm
tới 30% tổng số công nhân sản xuất và kinh doanh (khoảng trên 100. 000 người ). Trong khu vực kinh tế tập
chung có chủ trương mới đã nhanh chóng khôi phục hoặc duy trì được sản xuất, 17 hợp tác xã đã tìm được việc
làm, giảm số người không có việc làm ở quý II từ 18.974 xuống còn 12.221 người.
Về phần cơ sở, kết quả điều tra nêu lên là : 74,5% ý kiến cho rằng có khả năng bảo đảm được việc làm
thường xuyên, ổn định cho người lao động, 90% ý kiến của những người lãnh dạo Đảng và chính quyền, 81,8%
ý kiến của những lãnh đạo công đoạn cho rằng có thể giải quyết được vấn đề này. Con số 38,9% kiến của nhóm
công nhân nói với khả năng có thể giải quyết được việc làm ổn định là một chỉ báo đáng đề những nhà quản lý
lãnh đạo quan tâm.
46, 8% ý kiến cho rằng có thể giải quyết được vấn đề tiền 1ương, tiền thưởng. Bởi lê ở một mức độ nào đó,
việc giải quyết tiền lương vượt ra ngoài quyền chủ động và sáng của nhà máy, xí nghiệp. Quy định thang lương,
đảm bảo lương đúng kỳ hạn còn phụ thuộc vào các cấp quản lý vĩ mô. Có 60% ý kiến của các đồng chí lãnh đạo
Đảng và chính quyền các cơ sở và 16,7% ý kiến của nhóm công nhân cho rằng có thể giải quyết được vấn đề
tiền lương, tiền thưởng.
Chỉ có 18,1% ý kiến cho rằng có thể giảí quyết được vấn đề “Bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật cho
công nhân". Còn lại các vấn đề khác thuộc chính sách xã hội đối với công nhân chỉ có dưới 10% ý kiến cho rằng
có thề thực hiện được.
Chúng tôi lưu ý thêm là có 22, 2% ý kiến của công nhân cho rằng “rất khó giải quyết các vấn đề và 27, 8%
công nhân được điều tra không trả lời khả năng giải quyết các chính sách đã nêu.
Từ sự phân tích trên đây chúng tôi nhận thấy : Những vấn đề gì thuộc quyền chủ động, sáng tạo của các đơn
vị có khả năng giải quyết được như: việc làm ; những vấn đề gì mà đưa vào chính sách chung, các đơn vị có thể
vận dụng thì thả nâng là một nữa như ván đi lượng và thưởng còn những vấn đề liên quan đến nhiều ngành,
nhiều cấp thì khả năng khắc phục từ cơ sở là rất thấp: đào tạo, quy hoạch cán bộ. cải thiện đời sống công nhân
nói chung, cải tiến hệ thống dịch vụ. . .
III- NHỮNG ĐỀ NGHỊ BỨC THIẾT NHẤT
Để thu được những thông tin cần thiết, kịp thời và khách quan, cuối bản hỏi chúng tôi sử dụng một câu hỏi
mở: "Những đề nghị bức thiết nhất đối với Đảng và Nhà nước”
Sau khi xử lý thông tin chúng tôi thấy ý kiến của 3 nhóm : Những người lãnh đạo đảng và chính quyền, lãnh
đạo công đoàn và công nhân đề cập tới 24 vấn đề, trong đó:
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12 vấn đề dó trên 10% ý kiến
5 vấn đề có từ 5% ý kiến đến 10% ý kiến.
7 vấn đề dưới 5% ý kiến.
1) Giải quết một số mẫu thuần trong chính sách. Chính sách phải dựa trên thực tế phù hợp và công bằng là
đề nghị bức thiết nhất. 63,8% ý kiến tập trung vào vấn đề này trong đó 78, 8% ý kiến của cán bộ công đoàn,
70% ý kiến của lãnh đạo Đảng và chính quyền cơ sở.
Trên thực tế, có những chính sách về cơ chế quản lý còn dành những đặc quyền cho nghề quản lý như Nghị
định 50/HĐBT: giám đốc là thành viên đương nhiên trong hội đồng xí nghiệp. Chế độ giám đốc, kế toán trưởng
không phải ký hợp đồng lao động (Thông tư 01 và Dự thảo pháp lệnh Hợp đồng lao động).
Qua nhiều buổi hội thảo về việc ký hợp đồng lao động, đông đảo ý kiến của người lao động là các ngành
đang bất bình về sự không bình đẳng này, nếu Pháp lệnh được ban hành.
Nhiều ý kiến cho rằng một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra thiếu điều tra nghiên cứu,
có những quyết định như "Điều chỉnh định mức tiêu chuẩn lương thực" vừa ban hành đã bãi bỏ. Chính sách đề
ra còn thiếu những văn bằng hướng dần kịp thời và cụ thể đã gây nên sự không bình dụng trong việc thi hành
giữa các đơn vi: cùng giải quyết trợ cấp thôi việc cho người lao động, mỗi nơi làm một khác, nơi nào có điều
kiện thì giải quyết trợ cấp nhiều, nơi không có điều kiện thì trợ cáp 50% hoặc nợ.
2) Đề nghị bức thiết thứ 2 là “đảm bảo đời sống người lao động ở mức tối thiểu” 46,8% ý kiến.
Qua phân tích, chúng tôi thấy người lao động không có những đòi hỏi quá cao về mức hưởng thụ vì họ hiểu
những khó khăn của đất nước. Tuy nhiên, ý kiến nhiều người: Nhà nước không nên lạm dụng lòng tốt của người
lao động Chỉ bảo này đang được các cấp lãnh đạo quan tâm khi làm chính sách và khi lo đến đời sống người
lao động.
3) Đề nghị bức thiết thứ 3 là “cần có chính sách, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật cho người lao
động”: 40,4% ý kiến, đây là vấn đề mà người lao động, nhận thức rất đúng đắn, thời đại phát triển của khoa học
kỹ thuật đòi hỏi nguồn công nhân phải có trình độ phù hợp (nhà máy in Tiến Bộ, dệt 8/3. . ), nhưng việc đào tạo
và nâng cao trình độ là vấn đề liên ngành và cần có kinh phí.
Chỉ báo này đòi hỏi các cấp quản lý cần chú ý đào tạo đội ngũ công nhân công nghiệp một cách thiết thực và
khẩn trương thì mới đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Cần điều tra lại việc sử dụng đội ngũ công nhân
đào tạo ở nước ngoài để có biện pháp khắc phục những hạn chế trong kế hoạch đào tạo.
4) Đề nghị thứ 4 là tạo mối quan hệ thông tin nhanh giữa cơ sở là trung ương để hiểu kịp thời, hiểu đúng
đắn các chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người lao động: 33% ý kiến
Qua tiếp xúc với công nhân ở nhiều nhà máy, xí nghiệp, chúng tôi thấy các chính sách đến với người lao
động quá chậm, gây nên tâm lý không yên tâm cho họ. Vì vậy cần phải có thông tin nhanh từ hai phía để đảm
bảo dân chủ thực sự, để sớm nắm bắt được nguyện vọng của quần chúng. Tránh tình trạng che dấu dân chủ,
không muốn nghe mặt trái chỉ chấp nhận thông tin một chiều của tư duy cũ
5) Đề nghị bức thiết thứ 5 là cần cải tiến chế độ tiền lương và sự chênh lệch về thu nhập lương : 30,9% ý
kiến. Về vấn đề này kết quả điều tra về mức thu nhập của cán bộ, công nhân viên 7 tháng đầu năm 1989, như
phân tích ở trên đã cho chúng ta thấy vấn đề cấp thiết của việc cải tiến chế độ tiền lương và khắc phục những
thu nhập mà chênh lệch quá lớn. Nhiều ý kiến cho rằng tuy đều là công nhân có nhưng có só phận khác nhau.
Nếu trước kia “rơi” vào ngành lưu thông phân phối, vật tư được coi là may mắn thì nay công nhân, nhân viên ở
các đơn vị xuất nhập khẩu và cửa hàng ăn đặc sản là “số đỏ".
Qua điều tra và nghe báo cáo, chúng tôi thấy sự chênh lệch, bất hợp lý về thu nhập diễn ra ngay trong từng
cơ sở sản xuất, trong từng đơn vị, từng ngành. từng địa phương, từng vùng. Chênh lệch về chế độ trợ cấp đối với
người về hưu, mất sức, thôi việc ví dụ: ngay 15 đơn vi thuộc tổng công ty xây dựng, mức thu nhập của người
lao động cũng khác nhau, giữa các phân xưởng của Nhà máy cao su Sao Vàng sức thu nhập cũng khác nhau.
Một điều đáng quan tâm là: trong khi mức lương bình quân hàng tháng của công nhân Nhà máy chế tạo Máy
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công cụ số 1 xấp xỉ 30.000, bằng số tiền điện phải trả bình quân một công nhân của nhà máy làm việc trong 1
tháng thì lương bình quân của Công ty Điện lực, Sở Bưu điện thành phố là hơn 100.000000/một người/ một
tháng. Phải chăng sức chênh lệch về thu nhập giữa những đơn vị làm dịch và có nguyên liệu được nhà nước
trang bị máy móc hiện đại. . . với những công nhân công nghiệp nặng trực tiếp sản xuất, là do những quy định
về giá cả (giá tiền điện giá cước tiền điện, thuê bao điện thoại chưa hợp lý?
Những chỉ báo này cho thấy: mức thu nhập chênh lệch quá lớn giữa những người lao động còn phụ thuộc
vào nhiều chính sách khác của Nhà nước : chính sách gia, khấu hao tài sản, ưu tiên sản xuất. . . Vì vậy, cần sớm
có những chính sách phù hợp và đồng bộ để hạn chế mức chênh lệch bất hợp lý trong thu nhập của người lao
động
6) Đề nghị thứ 6: 30.9% ý kiến đề nghị sớm có chế độ, chính sách và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản
lý, lãnh đạo giỏi để phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của quản lý sản xuất. Cần có chính sách đối với những
người được cử đi học; hiện tại chưa được sử dụng hết những người đi học về : tâm lý ngại đi học, do thu nhập
giảm, đi học sợ mất chức, có hiện tượng vì đối phó với nhau mà cử đi học. Qua việc tổng hợp ý kiến và kết quả
điều tra, chúng tôi thấy cần thực hiện nguyên tắc : đào tạo đề làm việc lên trên vấn đề cơ cấu và chính sách ưu
tiên.
7) 25,5% ý kiến đề nghị cần có chế độ kiểm tra kiểm soát, tránh làm bừa, làm ẩu, dựa vào những kẽ hở của
chính sách kinh tế mới. Trong thực tế, một bộ phận cán bộ, chủ yếu là cán bộ quản lý, có chức có quyền đã lạm
dụng đổi mới, vi phạm nguyên tắc tạo thêm khó khăn, thiếu công bằng xã hội với người lao động chân chính,
nảy sinh hành vi kiếm lợi cho cá nhân, mà nhiều vụ việc báo chí đã làm sáng tỏ.
8) 24,5% ý kiến nêu đề nghị về vấn đề nhà ở. Việc cải tạo, nâng cấp những khu ở của công nhân là hết sức
cần thiết. 70% số vụ vi phạm do làm nhà và cơi nới nhà trái phép là một chỉ báo cho thấy nhu cầu về ở của cán
bộ, công nhân viên đáng được các đơn vị quan tâm. Nhiều ý kiến đề nghị sửa chữa nhà kho của xí nghiệp không
dùng đến làm nhà ở cho các công nhân. Có ý kiến cho rằng nên kết hợp phương châm "xí nghiệp và nhân dân
cùng làm” để cải thiện điều kiện ở cho người lao động.
9) Giải quyết công ăn việc làm, đặc biệt cho con công nhân da tốt nghiệp phổ thông có 24. 5% ý kiến dè cập
đến. Tâm lý lo lắng cho con cái đè nặng trong lòng người lao động. 42, 8% ý kiến của nhóm công nhân và 30%
ý kiến của cán bộ lãnh đạo đã coi dân là một dè nghi quan trọng. Tại một xí nghiệp có tới 300 con công nhân tốt
nghiệp phổ thông mà không có việc làm. Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi thấy cần điều tra về con em giai
cềp công nhân thất học, tìm những nguyên nhân để cô biện pháp khắc phục.
10) 24,5% ý kiến đề nghị cần đảm bảo an ninh xã hội, giữ vững kỷ cương bình đẳng trước pháp luật. Những
ý kiến này thể hiện tâm trạng lo lắng, bất bình, giảm sút lòng tin ở cấp chính quyền cơ sở, do những bộ phận
quản lý xã hội lực lượng duy trì thực hiện phép luật chưa làm đúng chức năng, tình trạng né tránh còn khá phổ
biến. . .
Một số phiếu điều tra cho thấy ở nhiều đơn vị, nhà máy thấy hiện tượng ăn cắp, tiêu cực mà ngay bảo vệ
cũng lờ đi. . . Chưa kể có nơi, bảo vệ lại là người tiếp tay cho kẻ cắp như các phương tiện thông tin đại chúng đã
nêu.
11) Vấn đề “Bảo hộ cho người lao động" cụ thể trên các mặt kinh phí trợ cấp: kinh phí để giải quyết chính
sách xã hội, chế độ y tế khi thiếu việc làm, có 22,3% ý kiến đề nghị với lãnh đạo các cấp quan tâm.
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Đây là vấn đề thể hiện tính ưu việt của một chế độ, nhưng thời gian vừa qua, trong quá trình tổ chức lại sản
xuất, các chính sách đối với người về hưu, mất sức, thôi việc, lao động chưa có nhu cầu. . . thiếu nhất quán,
chưa kịp thời đã gây nên tâm lý tiêu cực đối với người lao động.
Nhiều ý kiến đề nghị miễn viện phí hoặc miễn theo tỷ lệ phần trăm số năm làm việc cho cán hộ, công nhân
viên khi đau yếu.
Đảng và Nhà nước ta chủ trương đào tạo công nhân chuyên ngành, chuyên sâu nhiều thế hệ trong một gia
đình. Nếu không có chính sách bảo hộ cho người lao động đúng đắn và rõ ràng, khi một nhà máy, xí nghiệp bị
đóng cửa, không có việc làm thì đời sống của ba, bốn thế hệ sẽ ra sao?
12) 17 %ý kiến đề nghị làm rõ : vai trò của Đảng, mối quan hệ của Đảng - chính quyền - Công đoàn – Đoàn
thanh niên ở các đơn vị cơ sở trong quá trình tổ chức lại sản xuất.
22% ý kiến của công nhân đề nghị cần có quan niệm đúng về mối quan hệ giữa người lao động và việc sử
dụng lao động: đồng ý giao quyền tự chủ cho xí nghiệp chứ không đồng ý trao quyền đó cho riêng giám đốc; về
mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là vị trí và vai trò lãnh đạo của Đảng trong qua
trình tổ chức lại sản xuất.
13) Trên 10% ý kiến đề nghị có chính sách bảo hộ các cơ sở quốc doanh để quốc doanh giữ được vai trò chủ
đạo của mình bằng các hình thức giảm thuế, đầu tư khoa học kỹ thuật, máy móc, chống việc nhập hàng ngoại.
14) Gần 10% ý kiến đề cập tới việc bỏ phiếu bầu lãnh dạo, bỏ phiếu tín nhiệm các giám đốc. Năm 1989 chỉ
có 92/555 cơ sở ở Hà Nội mở đại hội công nhân viên chức bỏ phiếu tín nhiệm giám đốc, đạt tỷ lệ gần 16,9%.
Đây cũng là việc mà các cập lãnh đạo cần quan tâm và trong thực tế có khi vấn đề đã được thành ủy, Ủy ban
nhân dân thành phố chỉ dạo: hướng dẫn, nhưng bằng các lý do khác nhau mà chính quyền cấp dưới né tránh
hoặc im lặng mặc dù ở nhiều đơn vị quần chúng có đòi hỏi và nhiều nơi người lao động đã sáng suốt lựa chọn
và tin cậy trao quyền quản lý cho những cán bộ xứng đáng.
Ngoài những vấn đề bức thiết nêu trên, một số vấn đề có dưới 10% ý kiến đề nghị như: chính sách đầu tư
nước cần cởi mở hơn, cơ chế xuất hàng cần rộng rãi hơn 8,5%. Lãi ngân hàng cần có quy đinh cụ thể và phù
hợp hơn : 7,4%. Cần có chính sách cụ thể đối với những người được cừ đi học : 3,2%. Chú ý đến việc xây dựng
các trường mẫu giáo, nuôi dạy trẻ để cha mẹ yên tâm sản xuất; 4,3%. Về hợp lý hóa gia đình, giải quyết việc
làm cho bộ đội hoàn thành nhiệm vụ trở về cơ quan, xí nghiệp, cần sớm có Luật công đoần, chỉ có 1% ý kiến đề
nghị.
Trên đây là một số kết qủa bước đầu điều tra xã hội học công nhân viên chức thủ đô khu vực quốc doanh về
những vấn đề cấp bách trong chính sách xã hội đối với công nhân; khả năng giải quyết những vấn đề đó qua
phân tích cơ sở thực tế ở các nhà máy, xí nghiệp… và những đề nghị bức thiết nhất với Đảng và Nhà nước của
người lao động. Phạm vi các mối quan tâm thực tế và những đòi hỏi cụ thể của giai cấp công nhân còn rộng hơn
rất nhiều. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu để có được những căn cứ khoa học giúp Đảng đề ra chính sách xã hội phù
hợp, có hiệu quả đối với công nhân là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các ngành khoa học, trong đó có Xã hội
học. Với ý nghĩa đó, việc tiến hành điều tra xã hội học về cơ cấu hiện tạng, tâm lý, nguyện vọng của giai cấp
công nhân Việt Nam tại các địa phương khác trong tàn quốc là rất cần thiết.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học
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