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1. Đảng ta đã vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đối với giai cấp công nhân như là một trong những nhiệm vụ quan
trọng bậc nhất của mình. Nghị quyết Đại hội lần thừ VI của Đảng nhấn mạnh: Đối với giai cấp công nhân Đảng
cần có những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình độ hiểu biết về mọi mặt để
xứng đáng với vị trí giai cấp tiên phong của cách mạng đồng thời chăm lo đời sống vật chất và văn hóa, tạo ra
những điều kiện cần thiết để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình
Mặc dầu vậy qua đợt khảo sát xã hội học tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Tháp, Lông An, Đồng
Nai, Thuận Hải, Gia Lai - Công Tum. . . vào tháng 9 và 10 năm 1989 vừa qua, chúng tôi thấy còn nhiều biểu
hiện, còn nhiều điều chưa đạt được yêu cầu ấy
Với 5 vấn đề thuộc chính sách xã hội, trong một loại phiếu dành riêng cho bốn đối tượng (giám dốc, bí thư
đảng ủy, chủ tịch công đoàn và người công nhân trực tiếp sản xuất), chúng tôi thu được kết quả là: Hiện nay bảo
đảm việc làm thường xuyên cho công nhân đang được coi là vấn đề quan trọng, cần được nhiên giải quyết trước
hết. Tiếp đó là các vấn đề: cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng (thứ 2); cải thiện đời sống vật chất và tinh thần
(thứ 3); đào tạo, bồi dưỡng công nhân trong các mít vân hóa, khoa học - kỹ thuật, quản lí (thứ 4); và cuối cùng
là vấn đề bảo hiểm xã hội và trợ cấp thất nghiệp (thứ 5). Ở đây cần lưu ý là trong tất cả các đối tượng được
phỏng vấn đều có một nhận đinh khá thống nhất với nhau, và vấn đề đào tạo và nguyện vọng được đào tạo của
thanh niên công nhân, theo kết quả điều tra, cũng có những chỉ báo thật đáng quan tâm: có 66% số người được
phỏng vấn không có dự định học thêm văn hóa, 64% không có dự định nâng cao tay nghề, 80% không thường
xuyên đọc sách khoa học và kỹ thuật, 85% không thường xuyên đọc sách chính trị, 70% không quan tâm đến
các nhu cầu khác như thể thao, du lịch, ca hát tập thể. . .
Những con số này, cố nhiên, cũng được phản ánh trong lao động cũng như trong đời sống của công nhân.
Có nhiều người khi được phỏng vấn đã nói rằng họ không có hứng Thủ trong lao động nghề nghiệp, do đó,
cũng không nâng cao được tay nghề, không góp được ý kiến gì cho việc cải tiến sản xuất và quản lí ở xí nghiệp.
Cũng không ít người, ngoài công việc và đồng lương ra, rất thờ ơ với những phong trào chung của đơn vị,
không tham gia các hoạt động của xã hội, thậm chí không sinh hoạt đoàn, công đoàn và cũng không có ý định
phấn đấu vào Đảng. Nhìn chung ý thức giai cấp, lập trường vô sản, tính tự giác của công nhân bí giảm sút
nghiêm trọng. Gắn liền với xuống cấp này là những biểu hiện tiêu cực khác: cờ bạc, rượu chè tham ô, lấy cắp
của công và đặc biệt là trò “chơi hụi”. . .
Đi sâu vào cơ cấu giai cấp lại thấy những nghịnh lý giữa các nhóm: Hầu như những người có thâm niên
công tác, có tay nghề cao thì trình độ văn hóa lại thấp. Ngược lại, lớp bé mới vào nghề tuy có trình độ văn hóa
phổ thông trung học nhưng tay nghề là non, và họ cũng chưa có phương hướng, kế hoạch thật rõ để phán đấu
cao nghề nghiệp. Các bậc lão thành, khi được hỏi về vấn đề này, không mấy ai tỏ ra tin tưởng vào những người
kế nghiệp của mình.
Tìm hiểu thêm một số khía cạnh khác như vấn đề dân chủ, công bằng xã hội chúng tôi thấy tình hình cũng
thật đáng lo lắng. Chưa nói đến công nhân, ngay đối với cán bộ công đoàn trình độ văn hóa và chuyên môn cũng
hãy còn thấp. Trên các nhà máy, xí nghiệp thường thì giám đốc là kỹ sư, trong khi đó chủ tích công đoàn chỉ lạ
một cán hộ trung cấp. Sự chênh lệch về tuổi tác, trình độ chuyên môn, văn hóa cũng như những tập quán, thói
quen đã làm cho mối quan hệ giữa người lãnh đạo và người bị lãnh đạo có một khoảng cách khá xa, ở nhiều nới,
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giám đốc ứng xử với cán bộ công đoạn hay cán bộ đoàn thanh niên như là ứng xử với con cháu trong nhà.
Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công nhân ở các đơn vị cơ sở hiện chưa đáp ứng được những yêu cầu mà đại hội
lần thứ VI của Đảng đã đề ra. Điều đáng ngạc nhiên là người công nhân, người có quyền lợi được đào tạo và bồi
dưỡng, cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này. Càng đáng ngạc nhiên hơn là trong các giám đốc không phải
người nào cũng xếp vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công nhân đúng với tầm mức quan trọng của nó - một tầm mức
mà có nhà nghiên cứu nước ngoài đã xếp lên đến vị trí thứ 2 trong 5 điều kiện cần và đã để phát triển nền kinh
tế Việt Nam 1 . Cho nên, sẽ là không thừa việc phát hiện và “nói to lên" 2 thực trạng của vấn đề đào tạo, bồi
dưỡng đối với công nhân hiện nay để mọi người cùng biết, đang có những chính sách, biện pháp thích hợp tháo
gỡ khó khăn nhằm giải quyết vấn đề có ý nghĩa chiến lược này.
2. Ta có thể đặt câu hòi: tại sao lại có hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng về việc đào tạo bồi dưỡng đối và
công nhân như trên ? Có nhiều cách để lí giải hiện trạng này. Chúng tôi chỉ xin dừng lại ở một số nguyên nhân
cơ bản đã tồn tại từ lâu và có nguy cơ còn gây tác động xấu lâu dài trong tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế ở
nước ta.
Khi tiếp xúc với các giám đốc, đôi khi cả với các cán bộ công đoàn, chúng tôi nhìn thấy, cho đế nay vẫn
không ít người còn quan niệm rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng công nhân chỉ là việc làm phi sản xuất, là gánh
nặng của kinh tế chỉ có ý nghĩa phúc lợi xã hội mà thôi? Họ chưa thấy được đó cũng là tiền đề, là động lực của
sự phát triển kinh tế - xã hội, có liên quan trực tiếp đến nhiều vấn đề cơ bản khác. Chẳng hạn, trong đợt khảo sát
xã hội học vừa rồi chúng tôi được biết: các khó khăn tìm kiếm việc làm chỉ rơi vào những ai có tay nghề kém,
thợ bậc 6 bậc 7 vẫn quí và hiếm.
Có thể do xuất phát từ quan niệm thực dụng và thiếu cận như trên nên việc đầu tư cho đào tạo ở ta là quá ít,
chỉ chiếm 1% thu nhập quốc dân, trong khi đó ở các nước có kinh tế phát triển là 6 đến 7% 3 . Có lẽ do vấn đề
đầu tư ít ỏi nên 90% đội ngũ lao động của ta chưa qua học nghề 4 .
Việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế cũng còn nhiều khiếm khuyết. Đã từ lâu trong cơ chế của ta tồn tại phương
thức trả lương không theo nguyên tắc phân phối theo lao động, mà là bình quân chủ nghĩa, hoặc giả là để giải
quyết những ưu tiên này khác. Hiện nay mức lương của một thợ giỏi chỉ cao hơn không đáng kể so với người
lao động giản đơn.
Các chế độ tiền thưởng thì khá kỳ quoặc. Dường như người ta không khuyến khích sáng kiến của các kĩ sư bộ phận trí thức của công nhân. Trong các xí nghiệp có tính lăng và: các sáng kiến cái tiện kỹ thuật quản lý là
của kỹ sư, nhưng lại được đứng tên công nhân sau khi nhận thưởng họ lại “phân phối lại” với nhau. Trong điều
kiệt đó, tất yếu nảy sinh tâm lý lựa chọn, tính toán ở người lao động mà không phải bao giờ bảng gia trị văn hóa,
nghiệp vụ cũng được coi trọng đúng mức.
Ở một góc độ khác, việc sử dụng con người đang còn nhiều chuyện cần phải bàn. Nhìn chung, ở cả ba nhóm
lớn: công nhân trí thức, công nhân có tay nghề bậc cao, công nhân có tay nghề trung bình trở xuống đều ở tình
trạng chưa được sử dụng hợp lí. Qua những nơi mà chúng tôi đã khảo sát, nhiều kĩ sư vẫn chưa được làm đúng
ngành nghề mà họ đã học, đôi khi vẫn còn người đã học xong nhưng không được sử dụng. Số công nhân có tay
nghề bậc cao tâm sự rằng trình độ cao của họ chủ yếu là do tự học hỏi mà có, nhà máy và các tổ chức đoàn thể
chưa giúp được bao nhiêu. Hiện trong số công nhân này nhiều người đang muốn dịch chuyển ra các cơ sở sản
xuất ngoài quốc doanh để có thu nhập cao hơn. Lớp trẻ mới vào nghề còn không ít người muốn đi tìm một nghề
nghiệp khác ở những cơ sở khác.
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Những nguyên nhân trên đây, suy cho cùng, chính là con đẻ của cơ chế tập chung quan liêu bao cấp. Sự
nghiệp đổi mới mà toàn Đảng toàn dân ta đang tiến hành hiện nay chính nhằm xóa đi những hạn chế và khiếm
khuyết ấy. Có nhiều cái xấu, cái tiêu cực, cái lạc hậu không phải dễ dàng tự nhiên mà mất. Để có thể chủ động
khắc phục từng bước, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn những lực cản đó trong quá trình sắp xếp lại sản xuất , bên cạnh
việc đổi mới các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng không thể thiếu đi sự phối hợp của chính quyền, toàn
thể ở cơ sở và tính tích cực xã hội của chính người công nhân.
3. Trong điều kiện của nền kinh tế nhiều thành phần như hiện nay, không tránh khỏi có một khối lượng đông
đảo công nhân sẽ sang làm việc tại các cơ sở không phải là quốc doanh. Luật đầu lư mà Nhà nước ta đã ban
hành, rồi đây sẽ mở ra một thời kỳ cho người nước ngoài vào đầu tư sản xuất và kinh doanh trên đất nước ta,
chắc chắn sẽ thu hút một khối lượng lao động không nhỏ. Ngoài ra cũng không thể không tính đến số lượng
hàng vạn công nhân Việt Nam đó, đang và sẽ ra hợp tác lao động ở nước ngoài, kể cả các nước tư bản chủ
nghĩa. Sự đa dạng hóa cơ cấu xã hội giai cấp công nhân Việt Nam đó không chỉ phù hợp với qui luật khách quan
của thời kỳ quá độ tiến lên chủ giữa xã hội ở nước la mà còn phù hợp với tinh thần thời đại.
Những diễn biến sôi nổi ở trong nước và trên thế giới mở ra những khả năng mới nhưng đồng thời cũng là
những đòi hỏi cấp bách đối với giai cấp công nhân Việt Nam, đặc biệt là sự đòi hỏi phải nâng cao chất lượng.
Rõ ràng người công nhân ngày nay không chỉ cần có tay nghề giỏi, mà còn cả một vốn văn hóa, một tri thức
khoa học, một trình độ đối thoại cao để có thể phối hợp nhịp nhàng với mọi tầng lóp xã hội khác mà mục tiêu và
lợi ích không phải lúc nào cũng hoàn toàn nhất trí với mình.
Trong bối cảnh chung dữa vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công nhân cũng đang mở ra những thuận lợi mới.
Ở các nhà máy, xí nghiệp mà chúng tôi đa đến, nhiều giám đốc trả lương cho công nhân theo số lượng và
chát lượng sản phẩm. Khá nhiều công nhân có lương bình quân hàng tháng cao hơn giám đốc. Cơ chế quản lý
mới với tình thần cơ bản là tôn trọng lợi ích người lao động đã trở thành một động lực Thủ c đẩy người công
nhân tích cực lao động và tự giác rèn luyện nâng cao trình độ Trên thị trường, chất lượng hàng hóa ngày một tốt
hơn, có thể nói quyền, tâm lí ỉ lại - sản phẩm của chế độ bao cấp - đã giảm bớt. Có thể nói ở nhiều nới, cơ chế
quản lý mới đã trả lại cho mỗi người lao động nguồn năng lực sáng tạo dồi dào mà bấy lâu chưa có điều kiện để
thử thách. Tài liệu điều tra cho thấy, số công nhân theo học văn hóa, nghiệp vụ, đặc biệt là ngoại ngữ, mặc dầu
chưa phải là nhiều, nhưng so với khoảng tháng 9-10 năm 1988, đã bất đầu tăng lên, ở thời điểm hiện tại bên
cạnh việc khắc phục những tồn đọng, những giám đốc có tầm nhìn xa giành một phần đầu tư thích đáng đào tạo
công nhân, chuẩn bị việc “làm ăn” không chỉ cho bây giờ, mà còn cho nhiều năm sắp tới.
Chúng ta biết rằng người Việt Nam ta vốn thông minh, cần cù, khéo léo, có khả năng tiếp thu nhanh những
gì đã có, đội ngũ lao động hiện nay ngày một được trẻ hóa với trình độ văn hóa cũng ngày một cao hơn. Những
giá trị tinh thần truyền thống và hiện tại đó lại được đặt trong một hoàn cảnh quốc tế khá cởi mở để có thiếp thu
những thành tựu tiên tiến của nước ngoài về khoa học, kỹ thuất, quản lý. . .với những thuận lợi đó nếu công tác
đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm một cách thích đáng hơn, chắc chắn người công nhân Việt Nam sẽ nhanh
chóng đạt tới trình độ tiên tiến so với công nhân ở các nước phát triển.
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