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Vài suy nghĩ về vấn đề xây dựng đội ngũ
thợ lành nghề ở các xí nghiệp Hà Nội
NGUYỄN HỮU MINH *
Chúng ta đang từng bước thực hiện cơ chế quản lý mới, phát huy tinh thần tự chủ sản xuất kinh doanh của
các xí nghiệp, nhằm khơi dậy mọi tiềm năng sẵn có của từng đơn vị, góp phần tích cực đưa nền kinh tế mau
phát triển. Không ít xí nghiệp đã năng động, kịp thời chuyển hướng sản xuất, đáp ứng được những nhu cầu của
thị trường. Một trong những nguồn sức mạnh tạo ra thắng lợi ở các xí nghiệp nói trên chủ yếu là nhờ các giám
đốc đã biết bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của đội ngũ lao động: các nhà quản lý, kinh doanh có tài, những
cán bộ kỹ thuật giỏi và đặc biệt là những thợ lành nghề. Đội ngũ thợ lành nghề là chỗ dựa, là lực lượng nòng
cốt, nếu thiếu hoặc yếu thì xí nghiệp khó đứng vững trước những thử thách hiện nay.
Từ các số liệu điều tra xã hội học một số xí nghiệp ở Hà Nội cuối năm 1990 chúng tôi xin nêu vài nhận xét
đáng quan tâm về vấn đề xây dựng đội ngũ thợ lành nghề ở các xí nghiệp Hà Nội hiện nay.
Trước hết chúng tôi chú ý đến cơ cấu tay nghề đội ngũ công nhân ở một số nhà máy.
- Ở Nhà máy Thiết bị đo điện tỷ lệ công nhân bậc thấp (l, 2, 3) chiếm 28,1%, công nhân bậc 4 và 5 chiếm
50% còn công nhân bậc cao chiếm 21,9%, trong đó 37,5% thợ bậc cao nằm ở lứa tuổi trên 45.
Nhà máy Dệt 8-3: công nhân bậc cao chiếm tỷ lệ 34,5% nhưng có đen 51,4% là ở lứa tuổi từ 46 trở lên.
Nhà máy Kẹo Hải Hà: phần lớn công nhân lao động thủ công song số thợ có tay nghề cao (từ bậc 5 trở lên)
cũng không nhiều. Có 13,1% công nhân ở nhóm tay nghề bậc 1 hoặc 2, 64,9% ớ bậc 3 hoặc 4 và 20,9% là nhóm
bậc cao.
Chúng tôi nhất trí với nhận xét ở bản báo cáo chính về sự đứt đoạn cơ cấu đội ngũ theo tuổi đời và bậc thợ.
Sự đứt đoạn này nếu không sớm được khắc phục sẽ để lại nhiều hậu quả không mong muốn cho sự phát triển
các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh những năm tới khi những người thợ lành nghề lâu năm ra đi mà chưa có
người kế tục. Vì vậy cần phân tích kỹ hơn các yếu tố tác động đến việc xây dựng đội ngũ thợ lành nghề.
Những đòi hỏi chủ yếu đối với thợ bậc cao là nắm vững kỹ thuật, làm chủ quy trình công nghệ; thích nghi
kịp thời với những yêu cầu mới; có khả năng tổ chức, hướng dẫn ca kíp thợ cùng làm. Với những yêu cầu cao
như vậy nếu không có một quy trình đào tạ.o bồi dường rất nghiêm ngặt về tất cả mọi mặt thì khó có thể xây
dựng được một đội ngữ thợ lành nghề. Quá trình đào tạo thợ lành nghề là sự kết hợp rất sinh động giữa lý thuyết
và thực hành và rất cần được các xí nghiệp quan tâm. Các yếu tố quan trọng tác động đến quá trình này là.
1. Trình độ học vấn và vấn đề học tập nâng cao tay nghề.
Trình độ học vấn (và kể cả trình độ ngoại ngữ) là cơ sở đầu tiên giúp cho người công nhân có điều kiện
thuận lợi tiếp thu lý thuyết tốt và nhanh nhạy trong việc rèn luyện tay nghề. Điểm lại đội ngũ công nhân kỹ thuật
chúng ta thấy một tình hình đáng mừng là những năm gần đây trình độ học vấn của công nhân ngày càng cao.
Số tốt nghiệp phổ thông trung học chiếm tỷ lệ đáng kẽ trong nhiều ngành nghề. Tuy nhiên trình độ học vấn chỉ
là cơ sở ban đâu, nếu không biết phát huy thuận lợi đó thì tay nghề cao không dễ gì đến ngay với người thợ. Một
thực tế đã được xác nhận là ở một số nhà máy nhiều thợ bậc cao có trình độ văn hóa còn thấp, song nhiều công
nhân có trình độ học vấn cao lại chưa sử dụng được ưu thế đó của mình. Một bộ phận đáng kể công nhận không
có ý thức học 'tập để nâng cao tay nghề. Tại 3 nhà máy Thiết bị đo điện, Dệt 8-3, Kẹo Hải Hà số người học thêm
văn hóa và ngoại ngữ để nâng cao trình độ chuyên môn rất ít, thấp hơn số học thêm nghề khác, có lẽ để phục vụ
cho công việc làm thêm. :
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2. Phương thức quản lý và sử dụng công nhân trong xí nghiệp.

Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, có thể xem xét mấy khía cạnh sau: a) Việc đào tạo về chuyện môn và sự bố
trí công việc sau đó.
Trong những năm gần đây số công nhân trong xí nghiệp thường đã được chú ý đào tạo chuyên môn ở trình
độ trung cấp hoặc sơ cáp. Tuy nhiên chúng ta đều hiểu rằng trong các trường đào tạo, dù là trường nhà nước hay
là trường xí nghiệp thì mức cao nhất chỉ là thợ bậc 2, bậc 3. Để có tay nghề cao thì những điều kiện cần thiết là
công việc bố trí đúng với chuyên môn được đào tạo cũng như phù hợp với cấp bậc kỹ thuật cho phép. Qua một
số nhà máy đã điều tra chúng tôi nhận thấy, hiện vẫn còn một số lượng không nhỏ số công nhân được đào tạo
song không được sắp xếp công việc tương ứng (ở Nhà máy Thiết bị đo điện tỷ lệ này là 21,4%). Trong số những
người có công việc không phù hợp chỉ có một số quay trở về với nghề được đào tạo trong đó chủ yếu là lứa tuổi
trẻ. Nhiều người khác viện cớ nghề mới đã thuần thục không muốn quay trở lại nghề đã đào tạo.
Số người có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao tương đối cao. Ở 3 nhà máy Thiết bị đo
điện, Kẹo Hải Hà, Dệt 8-3 đều có hơn 90% người được hỏi xác nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công
việc đang làm. Trong số 10% còn lại thì cho rằng không phù hợp chủ yếu là thiết bị lạc hậu và công việc qua
đơn giản.
Cũng cần lưu ý thêm một khía cạnh là công việc được giao không đem lại mấy hứng thú cho những người
công nhân. Số công nhân có hứng thú với công việc ở 3 nhà máy Thiết bị đo điên, Kẹo Hải Hà và Dệt 8-3 lần
lượt là 42,l%; 55,9%; 29,2%. Phải chăng đây cũng là một yếu tú làm giảm tính tích cực nâng cao tay nghề của
công nhân.
b) Vậy khi người công nhân dã uỷ xi nghiệp vấn đề đã từ người cóng nhàn tiếp tục ra sao?
Về vấn đề này qua đánh giá của công nhân chúng tôi nhận thấy: Mức độ hài lòng của công nhân về các mặt
công tác ở xí nghiệp đều tương đối cao và về điều này có sự đánh giá đồng đều giữa các bậc thợ. Riêng chỉ số
hài lòng của công nhân về điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn ở xí nghiệp đều chỉ trên dưới 30%, trong số
những người ít hài lòng nhất chủ yếu là các thợ bậc cao. Đánh giá về công tác đào tạo của xỉ nghiệp chi có trên
dưới 40% cho rằng công tác đào tạo của xí nghiệp là tốt, còn đa số đều cho đạt mức trung bình.
Liên quan đến vấn đề này chúng tôi đã tìm hiểu đánh giá của công nhân. về các nguyên nhân dẫn đến số
lượng ít công nhân có tay nghề cao ở xí nghiệp. Có 3 lý do chính được nhiều công nhân nêu ra là chính sách
lương bình quân, các cấp lãnh đạo cơ sở chưa quan tâm và nguyên nhân từ phía công nhăn: ngại học. Mặc dù
vậy quy cho đến cùng theo chúng tôi vẫn là chế độ lương và vấn đê này cần được phân tích kỹ hơn.
Nhiều năm nay, việc trả công và nâng lương hàng năm vừa thực hiện theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật vừa
căn cứ theo thời gian. Người giỏi nghề cũng như kém cỏi không được phân định rõ rệt. Hệ số giãn cách các bậc
lương qua bé, không đủ khuyến khích việc nâng cao tay nghề. Tỷ lệ thợ bậc cao không hài lòng về mức lương
được trả gấp đôi so với các bậc thợ khác. Với thời gian nâng bậc trung bình hiện nay, khá nhiều công nhân ở độ
tuổi còn sung sức đã giành được bậc thợ cao nhất, vì vậy phải chăng cần có thêm thâm niên nghề nghiệp để
khuyến khích anh chị em chung thủy với nghề nghiệp. Ngoài ra vẫn còn không ít thợ bậc cao danh nghĩa theo
chính sách ưu đãi, theo quá trình công tác lâu năm. Tại cuộc thi thợ giỏi cấp quốc gia tổ chức tại Hà Nội tháng
7/1989: số công nhân bậc 7/7 thi bậc 7 chỉ đạt 16,6%; số công nhân bậc 6/7 thi đạt 6,3%; bậc 5!7 đạt 6,6% và
bậc 4!7 đạt 40% 1 . Con số 40% thợ bậc 4/7 đạt thợ bậc 7/7 đáng để chúng ta suy ngẫm. Như vậy là có không ít
thợ giỏi đã không được quan tâm đến và không được trả công xứng đáng
Với một cơ chế trả công như vậy, dù rằng thời gian gần đây tính chất bình quân đã giảm bớt, nên ờ nhiều
nhà máy người công nhân đã không quan tâm đến rèn luyện tay nghề. Sự đổi mới thường xuyên chủng loại sản
phẩm cũng là cho công nhân ngại đầu tư rèn luyện cho một nghề nào đó.
1

. Xem: Lê Văn Nghệ: Vai trò của tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật trong kinh tế hàng hóa.. Tạp chí Lao động và Xã hội

8/1990, trang 22.
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3. Điều kiện sống:
Vấn đề này đã có nhiều ngời nói đến, ở đây chúng tôi chỉ phân tích bổ sung từ góc độ một yếu tố tác động
đến việc đào tạo tay nghề cho công nhân. Có mấy khía cạnh cần được phân tích.
Trước hết là về thu nhập. Như chúng tôi đã bàn đến ở trên, chế độ lương của chúng ta không chi mang tính
bình quân mà còn xa mới đạt mức tối .thiểu. Chính vì vậy ngay thợ bậc cao làm 8 giờ ờ trong nhà máy cũng
không có thu nhập đủ nuôi sống gia đình. Ở 3 nhà máy đã nêu Thiết bị đo điện, Kẹo Hải Hà, Dệt 8-3 thì tỷ lệ
làm thêm là 32,6%; 22,2% và 19,6%. Đặc biệt lưu ý là tính trung bình ờ các nhà máy thì vẫn còn từ 21,5% đến
44,0% công nhân được hỏi có thu nhập dưới 80.000đ/tháng. Để nuôi sống gia đình, đây không phải là một mức
thu nhập cao.
Ngoài thu nhập, còn phải bàn đến chế độ nhà cửa, khám chữa bệnh. Ở Nhà máy Thiết bị lạnh suốt mấy chục
năm chỉ có 1 công nhân bậc 7 được cấp 1/2 căn hộ. Nhiều công nhân đi viện mà Ban giám đốc phải họp bàn
xem nên cứu trợ như thế nào...
Xét một cách tổng thể chúng ta không thể không khách quan thừa nhận rằng đã có những chuyển biến nhất
định trong việc nâng cao tay nghề thực tế cho người lao động, thông qua việc hoàn thiện một số yếu tố tác động
và qua cơ chế cạnh tranh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết nhằm giữ thợ giỏi lại
nhà máy và tổng số lượng thợ bậc cao. ở Nhà máy Thiết bị lạnh, mặc dù nhà máy đã đề ra nhiều chính sách
riêng để giữ thợ giỏi (như thêm 10% lương) song vẫn không giữ được. Thợ bậc cao vẫn tiếp tục muốn ra ngoài
thậm chí chỉ làm công việc đơn giản Trong số đó không có ai lớn hơn 50 tuổi. Số người ở lại chủ yếu chỉ vì tình
cảm. Tình hình này nếu không được khắc phục sớm thì vấn đề kế tục trong đội ngũ công nhân sẽ được đặt ra rất
gay gắt trong ít năm tới.
Vấn đề xây dựng đội ngũ thợ lành nghề, hay nói một cách chung hơn, vấn đề nâng cao trình độ tay nghề cho
đội ngũ công nhân đã trở nên đặc biệt cấp bách trong nhận thức của chính đội ngũ công nhân. Khi được hỏi ý
kiến về vấn đề cần được chú ý nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, chiếm tỷ lệ cao nhất
trong số các ý kiến (đa số là ý kiến thanh niên) là cần tăng cường đào tạo chuyên môn7 nghiệp vụ, nâng cao
trình độ hiểu biết khoa học. Tỷ lệ tương ứng ở 3 nhà máy Thiết bị đo điện, Kẹo Hải Hà, Dệt 8-3 là 71,6%;
55,5% và 58,9%. Để làm được điều đó cần quan tâm hoàn thiện chính sách xã hội đối với đội ngũ công nhân
trong quá trình lao động và trong đời sống hàng ngày. Chế độ tiền lương, nhất là mức lương, hệ số cấp bậc và
các khoản phụ cấp còn bình quân và bất hợp lý. Vấn đề bố trí công việc cho công nhân cũng cần được lưu tâm
hơn, ờ đây đặc biệt phải lưu ý đến đội ngũ có tay nghề cao ở lứa tuổi 45-50 và tạo điều kiện để họ có thể truyền
bá được kinh nghiệm sản xuất cho lớp trẻ. Các chế độ học tập, phân phối nhà ờ, khám chữa bệnh có tính chất ưu
đãi cho công nhân lành nghề cũng rất cần thiết. Coi trọng xây dựng đội ngũ thợ lành nghề đang trở thành nhiệm
vụ quan trọng của các xí nghiệp, trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội hiện nay.
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