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Mấy suy nghĩ về tâm trạng và thái độ
của người trí thức trong hoạt động nghề nghiệp hiện nay
PHẠM LIÊN KẾT *
Sự chuyển đổi từ cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa-tập trung sang cơ chế quản lý mới. Cơ chế thị trường
có sự quản lý của nhà nước, đã làm thay đổi ở một mức độ nhất định lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay 1 . Cơ
chế mới này đã tạo điều kiện để khoa học gắn trực tiếp với sản xuất và đời sống xã hội, trên cơ sở đó người lao
động có thể kiểm tra và đánh giá năng lực thực sự của mình. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện việc
phân phối theo lao động và bản thân người lao động có điều kiện phát huy năng lực của mình.
Cuộc điều tra xã hội học về lao động của trí thức do Viện Xã hội học thực hiện vào quy III năm 1990 tại Hà
Nội, đã ghi nhận được ý kiến đánh giá của tầng lớp này về những vấn đề có liên quan đến lao động và đời sống
của họ, những nhân tố kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội còn ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đối với lao động và
sinh hoạt của người trí thức, thái độ của người trí thức đối với một số vấn đề trong cơ chế quản lý ở nước ta hiện
nay.
Tìm hiểu về vấn đề tổ chức và phân công công tác, trong số những người được hỏi, có 78,7% trả lời được
làm việc đúng với chuyên ngành, côn 21,3% làm gần đúng và không đúng với ngành đã đào tạo. Việc sử dụng
cán bộ không đúng chuyên ngành đã gây rất nhiều khó khăn cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.
Muốn khắc phục tình trạng này đòi hỏi phải có quá trình đào tạo lại. Việc chi phí vật chất để đào tạo cho những
người làm việc không đúng chuyên ngành là gấp đôi so với những người làm đúng chuyên ngành, chưa kể sự
lãng phí về chuyên môn đã đào tạo mà không được sử dụng hoặc sử dụng không đáng kể.
Về thái độ của trí thức đối với việc tuyển chọn và phân công công tác, có thể nói, đa số trí thức tỏ thái độ
không thỏa mãn đối với việc tuyển chọn và phân công công tác đối với cán bộ hiện nay. Sự bất hợp lý đối với
khâu tuyển chọn và phân công công tác đối với cán bộ đã ảnh hưởng xấu đến lao động và đời sống của tằng lớp
trí thức trên nhiều mặt, trước mắt cũng như lâu dài.
Hiện nay có nhiều trí thức tỏ ra không yên tâm và thiếu tin tưởng về triển vọng phát triển chuyên môn nghề
nghiệp của mình. Một trong những nguyên nhân của sự lo ngại đó là do đời sống của đa số trí thức rất khó khăn.
Tiền lương không đảm bảo đủ sống ở mức tối thiểu, nhất là trí thức trẻ. Kết quả điều tra về trí thức trê ở thành
phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 và 8 - 1990 cho thấy 91,9% số người được hỏi cho ràng đời sống của họ qua
thấp. 71,5% cho biết thu nhập của họ chỉ trên dưới 50.000 đ (tháng) 2 .
Bên cạnh những khó khản về đời sống, sinh hoạt là những khó khăn về phương tiện làm việc (phòng lâm
việc, thiết bị, đụng cụ thí nghiệm v.v...) Đa số trí thức không hài lòng với điều kiện lao động hiện có.
Một khía cạnh khác trong công tác tuyển chọn và phân công công tác đối với cán bộ mà từ trước với nay
được rất nhiều người quan tâm, đó là việc cử cán bộ đi học và công tác ở nước ngoài.
Cử cán bộ đi công tác và đi học ở nước ngoài là một chính sách đúng và rất cần thiết trong việc đào tạo và
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ van hóa, ngoại ngữ v.v... cho cán bộ, nhằm tạo ra
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một đội ngũ trí thức giỏi và trên cơ sở đó mở rộng việc hợp tác nhiều mặt với các nước trên thế giới. Xã hội
càng phát triển thì nhu cầu này càng tăng và càng cấp thiết hơn. Thực tế ở nước ta trong nhiêu năm qua, đã có
nhiều hiện tượng tiêu cực xung quanh vấn đề này, cả về phía công tác tổ chức và tuyển chọn cán bộ, cả về phía
người được chọn đi học và công tác ở nước ngoài. Vê lĩnh vực hợp tác với nước ngoài trong đào tạo cán bộ, kết
quả khảo sát cho thấy: mức độ hài lòng: 3,5% hài lòng một phần: 33,2% không hài lòng 41,6%
Để có sự đóng góp tích cực và thực sự của người trí thức vào quá trình đổi mới xã hội thi việc đảm bảo dân
chủ, công khai và công bằng trong lao động và sinh hoạt của trí thức là không thể thiếu được. Có như thế, người
trí thức mới có điều kiện thể hiện những quan điểm của mình một cách trung thực và khách quan.
Có một thực tế rất đáng chú ý là lao động của trí thức chưa thực sự khẳng định được vị trí của mình trong hệ
thống sản xuất xã hội, chưa chiếm được lòng tin của mọi người. Khi tìm hiểu những khó khăn trong việc ký kết
các hợp đồng nghiên cứu khoa học và sản xuất chúng tôi nhận thấy, chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các ý kiến
(41,6%) nêu nguyên nhân gây ra khó khăn là "các cơ sở sản xuất chưa thấy rõ vai trò của khoa học-kỹ thuật,
chưa thấy giá trị thực tiễn của chất xám" Phải chăng điều đó cũng nói lên ràng: cơ chế quán lý cũ đã hạn chế rất
nhiêu khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức vào quá trình sản xuất xã hội Một nguyên nhân không kém quan
trọng và nếu xét về tỷ lệ thì đứng thứ 3 đó là “Do cơ chế quan liêu thủ tục rườm rà" (30,2% ). Hiện nay tình
trạng trên còn khá phổ biến trong quản lý kinh tế quản lý xã hội ở nước ta. Dây là một trở ngại lớn, một căn
bệnh của xã hội đã từng gây khó khăn, cản trở sự phát triển của lực lượng sản xuất trong mấy chục năm qua.
Kiểu quản lý xã hội theo cơ chế này dã làm cho khoa học-kỹ thuật không trực tiếp gắn với sản xuất, bệnh giáo
điều trở thành phổ biến.
Trong giai đoạn này với tình hình mới và trên nhận thức mới, cần thiết phải thừa nhận tầng lớp trí thức như
là "nhóm xã hội định hưởng". Vì thế, cần có một chính sách thích hợp với lao động và sinh hoạt của họ, tạo điều
kiện cho họ có thế sống bằng thù lao làm chuyên môn: để họ yên tâm tập trung toàn bộ sức lực vào công việc
của mình. Trong đó, mạt quan trọng nhất là thực hiện dân chủ, công khai, công bằng trong lao động và sinh
hoạt của trí thức. Cho phép họ có một môi trường rộng rãi để thế hiện những quan điểm và sự sáng tạo cá nhân.
Có như thế người trí thức mới có điều kiện đóng góp ở mức cao nhất năng lực của mình.
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