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Cơ Cấu đội ngũ công nhân, lao động thủ đô
và những vấn đề xã hội đặt ra hiện nay
TÔN THIỆN CHIẾU *
Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ Vi và Đại hội
Đảng bộ thành phố lần thứ X bộ mặt xã hội của Thủ đô đã có nhiều biến đổi. Sự tồn tại và phát triển của
nhiều thành phần kinh tế, cũng như việc phát huy quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, cạnh tranh của các
thành phần kinh tế đã buộc các cơ sở sản xuất kinh doanh (nhất là các cơ sở quốc doanh- tập thể) phải có
những thay đổi nhất định về phương hướng, tổ chức sản xuất. Chính điều này đã tác động đến cơ cấu đội
ngũ công nhân, lao động và tâm tư của họ.
Một số vấn đề đặt ra cho các cơ sở quốc doanh - tập thể đã tồn tại từ lâu, với một cơ cáu đội ngũ chịu
ảnh hưởng của chiến tranh và cơ chế quản lý bao cấp, cách tuyển dụng và đào tạo quan liêu, làm việc trên
dây chuyền công nghệ lạc hậu là phải biên đồi như thế nào để đáp ứng được yêu cầu của cơ chế sản xuất
mới Trước những biến đổi của xã hội, của cơ sở thì trạng thái tâm tư của đội ngũ công nhân, lao động và
đời sống vật chất, tinh thần của họ ra sao? Từ cách đặt vấn đề như vậy, Thành ủy Đảng Cộng sản Việt
Nam thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố và Viện Xã hội học đã tiến hành cuộc nghiên cứu
xã hội học cụ thể ở các cơ quan xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau (quốc doanh - tập thể tư nhân) ở Thủ đô Hà Nội.
Bài viết này trình bày những nét chung nhất các kết quả thu được của cuộc nghiên cứu. Những số liệu
được dẫn ra trong bài này là ý kiến của 1.566 công nhân, lao động ở chín cơ sở sản xuất, kinh doanh, đào
tạo đại diện cho một số ngành nghề của công nhân, lan động Thủ đô 1 . Đương nhiên một số tầng lớp công
nhân không có mặt trong cuộc điều tra này như: công nhân chế tạo máy, xây dựng... Song điều đó không
làm giảm nhẹ giá trị phổ biến của các kết quả, bởi vì cuộc điều tra đã hướng đến những vấn đề chung nhất
hiện nay chứ không đi sâu vào từng cơ sở.
1. Những vấn đề về cơ cấu dội ngũ công nhân, lao động Thủ đô
Cơ cấu đội ngũ của công nhân, lao động ờ Thủ đô hiện nay là kết quả của quá trình phát triển sản xuất từ
trước đến nay theo các giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế. Chúng ta đã trải qua một giai đoạn dài của cơ
chế quản lý quan liêu bao cấp lại chịu hậu quả của chiến tranh làm cho cơ cấu đội ngũ công nhân, lao
động không đồng đều và đứt đoạn. Sau nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ Vi, sự ra đời của nền
kinh tế nhiều thành phần, cũng như đổi mới cơ chế quản lý theo các Quyết định 217/HDBT và
176/HĐBT đã ảnh hưởng rõ nét lên cơ cấu đó.
Đứng trước thừ thách của cách quản lý sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường trong mấy năm vừa
qua, điều đầu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh đã tổ chức kiện toàn lại đội ngũ công nhân, lao động mà
chủ yếu là cố gắng giảm số lượng biên chế xuống bằng nhiều biện pháp khác nhau. Trong đó không tuyển
dụng công nhân mới được xem là một biện pháp trọng tâm. Chính điều đó làm cho tuổi đời trung bình của
*

. Trưởng phòng Phương pháp và kỹ thuật xã hội học. Viện Xã hội học.

1

. Những đơn vị được khảo sát là: Nhà máy thiết bị đo điện, Nhà máy dệt 8-3, Nhà máy kẹo xuất khẩu Hải Hà, Sở quản lí
và phân phối điện Hà Nội, Công ty vận tải hàng hóa Hà Nội, Cửa hàng bách hóa tổng hợp Hà Nội, Trường công nhân kỹ thuật
Hà Nội, Hợp tác xã may đo cao cấp Đại Đồng, Xí nghiệp xây dựng tư doanh Thái Thành.
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công nhân, lao động tăng lên. Tỷ lệ công nhân trề từ 30 tuổi trở xuống chỉ còn 27,9% Trong khi đó lứa
tuổi từ 46 trở lên đang có xu hướng tăng lên, hiện tại chiếm 16,9%. Nếu cứ đà sản xuất bấp bênh như
hiện nay, không có định hướng cụ thể thì trong vòng vài ba năm tới tỷ lệ thanh niên công nhân càng giảm.
Điều này không chỉ gây nên ứ thừa lao động ngoài xã hội, thanh niên không có việc làm, mà chủ yếu sẽ
gây nên sự đứt đoạn trong cơ cấu dội ngũ công nhớn, lao động Thủ đô. Đến một lúc nào đó khi các cơ sờ
ổn định, việc phát triển sản xuất yêu cầu từng số lượng công nhân thì mới tuyển chọn và đào tạo. Cách
làm như vậy cần có thời gian và không đáp ứng sản xuất trong nền kinh tế theo cơ chế thị trường.
Nhìn vào cơ cấu đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô hiện nay chúng ta còn thấy ảnh hưởng của cách
quản lí cũ để lại ở chỗ tỷ lệ người làm việc không phù hợp với chuyên môn được đào tạo là khá cao. Con
số này chiếm từ 5% (Công ty vận tải hàng hóa) đến 28,5% (Sở quản lí và phân phối điện Hà Nội). Bên
cạnh đó còn có số công nhân chưa được đào tạo chuyên môn theo trường lớp mà chỉ vừa học vừa làm,
hoặc đang đứng trong dây chuyền sản xuất không cần đào tạo. Những người làm không đúng ngành nghề
được đào tạo thì đa số không muốn quay lại làm theo nghề đào tạo. Thực tế đó tạo ra không ít khó khăn
cho cơ sở sản xuất khi muốn thay đổi công việc cho công nhân, bố trí lại dây chuyền sản xuất theo hướng
kinh doanh mới. Nhiều công.nhân, lao động trong tình hình thực tế hiện nay thường ngại học hỏi, thích
làm việc theo kinh nghiệm sẵn có hơn là áp dụng cái mới bởi vì khi áp dụng cái mới cần có một thời gian
làm quen, ảnh hưởng đến năng suất, tiền lương của mình. Điều này được thể hiện rõ nét khi thực hiện
Quyết định 176/HDBT ở các nhà máy, xí nghiệp. Nhiều giám đốc đã gặp phải khó khăn trong việc bố trí
dây chuyền sản xuất các mặt hàng ngoài hàng truyền thống. Có nhiều nơi công nhân, lao động thà nghỉ
không ăn lương còn hơn là sang dây chuyền sản xuất mới.
Thực tế trên đây đặt ra cho những người quản lý một nhiệm vụ: trong khi chuyển sang cơ chế tự chủ
sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường cần đàn tạo lại đội ngũ công nhân, lao động không chỉ trình độ
tay nghề mà cả nhận thức. Cần tạo cho người công nhân một nhận thức mới phù hợp với thực tế xã hội,
đồng thời nàng cao tay nghề cho họ nhưng vẫn đảm bảo thu nháp không bị hụt hẫng. Nói đến cơ cấu đội
ngũ công nhân, lao động chúng ta không thể không nói đến cơ cấu tay nghề. Thực tế cho thấy tỷ lệ công
nhân bậc cao ở các cơ sở là thấp và tuổi đời của số công nhân này là khá cao. Ví dụ:
- Ở Nhà máy thiết bị đo điện chỉ có 21,9% là thợ bậc cao, trong đó có 37,5% nằm ở lứa tuổi trên 45.
- Nhà máy dệt 8-3 công nhân bậc cao chiếm tỷ lệ 34,5% nhưng có đến 51,4% trong số đó là ở lứa tuổi
từ 46 trở lên.
- Nhà máy kẹo xuất khẩu Hải Hà phần lớn công nhân, lao động thủ công, song số thợ có tay nghề bậc
cao cũng ít (20,9%)
Sở quản lí và phân phối điện Hà Nội tình hình cũng diễn ra như vậy. Chỉ có 29,1% là thợ bậc cao thì
có tới 53,8% ở độ tuổi từ 46 trở lên.
Như vậy chúng ta thấy có sự đứt đoạn cơ cấu đội ngũ theo tuổi đời và bậc thợ. Sự đứt đoạn này do
nhiều nguyên nhân khác nhau như: ảnh hưởng của chiến tranh, chiến lược phát triển của các ngành, các
chính sách kinh tế - xã hội... Bất kể như thế nào, sự đứt đoạn này cũng khiến chúng ta phải lo lắng đến
tính kế tục, sự liên tục của đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô. Năm mười năm tới một số đáng kể những
công nhân lành nghề vì lí' do sức khỏe, vì tuổi đời sẽ ra khỏi lao động trực tiếp trong khi lớp trề tuổi hơn
hiện chưa được chuẩn bị để bù đắp lại.
Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có đưa ra câu hỏi về nguyên nhân số công nhân, lao động có tay
nghề cao ở lại cơ sở ít. Kết quả thu được như sau:
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Bảng 1. Vì sao có ít công nhân lao động có tay nghề cao ở cơ sở của mình
Cơ sở Hải
Dệt Thiết bị Sở điện Vận tải Trường công
Hà
8-3 đo điện
nhân kỹ thuật
Nguyên nhân
- lãnh đạo các cấp chưa thật
28,8
quan tâm
- Kinh phí đào tạo không đủ
9,9
- Công nhân ngại học
16,8
- Còn chịu ảnh hưởng bình quân 30,4
chủ nghĩa trong chính sách
lương
Nguyên nhân khác

10,9

31,7

13,2

29,8

16,7

21,5

9,8
38,6
48,5

14,7
26,9
29,9

22,5
40,6
48;1

12,4
16,1
17,2

29,2
133
43,1

17,5

13,7

19,3

4,3

9,2

Những số liệu ở trên cho chúng ta thấy hiện nay do trả lương theo năng suất lao động, mà ít tính đến
tay nghề đã kìm hãm việc nâng cao tay nghề của công nhân. ở bất kỳ cơ sở nào, từ các nhà máy, xí nghiệp
đến trường đào tạo công nhân thì lí do chính sách lương còn bình quân không khuyến khích được người
có tay nghề cao đều được nhiều người tán đồng nhất. Kế đó là các nguyên nhân từ phía lãnh đạo cơ sở và
chính người công nhân.
Các nguyên nhân này có liên hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại song điểm xuất phát là từ chỗ trả
lương bình quân. Do yêu cầu của xã hội các cơ sở sản xuất đang trên đường tìm hướng thoát ra khỏi sự
đình đốn, lo có việc làm và thu nhập trước mắt cho công nhân, lao động đã dẫn đến hiện tượng nêu trên.
Trường công nhân kỹ thuật - cơ sở đao tạo lớp trẻ kế tục, đang gặp phải khó khăn về kinh phí đào tạo nên
lí do kinh phí không đủ đứng vị trí thứ hai.
Mặt khác, các nhà máy, xí nghiệp do phải hạch toán độc lập, phần kinh phí đào tạo cũng phải tính đến
bắt buộc lãnh đạo đơn vị giảm nhẹ sự quan tâm đào tạo tay nghề cho công nhân. Người công nhận thấy sự
chênh lệch mức lương giữa các bậc không còn ý nghĩa, mà chỉ có ý nghĩa khi xét báo hiểm xã hội dẫn đến
ngại học hỏi nâng cao tay nghề.
Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp của thành phố như dệt, cơ khí . những con số trên
tạo ra cho chúng ta không ít băn khoăn. Bởi vì những ngành nghề.này yêu cầu chuyên môn cao và tinh vi,
điều đó không thể có ngày một ngày hai mà cằn phải có thời gian và đào tạo Theo báo cáo của các đồng
chí lãnh đạn Trường công nhân kỹ thuật số học sinh xin vào học các ngành này ngày một giảm so với các
ngành khác. Ngoài ra nhiều học sinh vào trường cũng chưa xác định cho mình là học để nắm vững công
nghệ sản xuất sau này. Không ít bậc phụ huynh cho con em vào học chỉ để nhà trường quản lý hộ khi con
em mình chưa có việc làm, tránh lêu lổng ngoài đường.
Từ những nhận xét trên, chúng ta nhận thấy có hai vấn đề cần được quan tâm trước mắt:
- Một là, cần có chế độ tiền lương theo các bậc thợ cho phù hợp, khuyến khích được công nhân, lao
động có tay nghề cao.
- Hai là, phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe và điều kiện làm việc cho số công nhân có tay nghề cao
đang ở lứa tuổi 45-50. Họ không chỉ có vai trò quan trọng trong sản xuất trực tiếp mà cả trong việc dìu
dát truyền bá kinh nghiệm cho lớp trẻ kế tục. Đồng thời chú trọng đào tạo lớp trẻ về chuyên môn.
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Vấn đề chất lượng của đội ngũ cũng sẽ phức tạp hơn nữa nếu chế độ lương bậc, điều kiện sản xuất trì
trệ cứ tiếp tục như hiện nay. Nếu trong sản xuất kinh doanh mà chúng ta vẫn tiếp tục duy trì hình thức
quan liêu hành chính trong đào tạo thì thợ có tay nghề cao sẽ ngày càng ít đi. Chính điều kiện sản xuất,
đời sống hiện nay đã tạo ra sự không ổn định trong đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô. Khi được hỏi:
mong vòng hai năm tới thì đồng chí có dự định gì?l' hầu hết ở các cơ sở nghiên cứu có khoảng 25-40%
người có dự định rời khỏi cơ sở của mình bằng cách xin đi học, đi xuất khẩu, chuyên cơ quan, hoặc nghỉ
hưu, nghỉ mất sức... Tỷ lệ này cao ở những cơ sở mà lương hiện nay quá thấp như: Công ty vận tải hàng
hóa (40%), Trường công nhân kỹ thuật (38%)..., thấp nhất là Nhà máy thiết bị đo điện (25,9%).
Nói đến cơ cấu đội ngữ công nhân chúng tôi muốn đề cập đến tỷ lệ những người là đảng viên. Theo
mẫu điều tra được chọn một cách ngẫu nhiên từ các cơ sở trong 1.566 người có 19,4% đảng viên công
nhân trực tiếp sản xuất. Song có sự phân bố không đều đàng viên ở các cơ sở, các khu vực. So với mấy
năm trước đây thì tỷ lệ này tăng lên, song điều đó không có nghĩa là mấy năm qua nhịp độ phát triển
Đảng có tăng. Thực tế khi phát triển năm thành phần kinh tế và thực hiện Quyết; đinh 176/HĐBT những
người xin nghỉ hoặc ra khỏi cơ quan chủ yếu là người ngoài đảng. Tuy rằng tỷ lệ đảng viên là công nhân, lao động là khá cao, song chúng ta.
cần lưu ý đến tuổi đời của đảng viên. Số đàng viên trẻ dưới 30 tuổi rất thấp: 11% trong số đảng viên ở
Sở quản lí và phân phối' điện, con số này ở Nhà máy thiết bị đo điện là 11,9%. ở Nhà máy kẹo xuất khẩu
Hải Hà công nhân trẻ rất đông, số dưới 30 tuổi chiếm khoảng 50%, song trong mẫu điều tra không có ai là
đảng viên thanh niên. Những con số này cũng cho thấy sự cấp bách phải tính đến số đảng viên kế tục
trong đội ngũ của đảng hiện nay ở cơ sở.
Khi chúng ta nhìn nhận chẳng những mặt số lượng và cả chất lượng cơ cấu đội ngũ của công nhân, lao
động, chúng ta cần nhận thấy những vấn đề đang đặt ra cho các lứa tuổi, các trình độ nghề nghiệp, cách
thức đào tạo và tái tạo của cơ cấu đó Những vấn đề đó xuất hiện một cách khách quan do rất nhiều
nguyên nhân và đòi hỏi những giải pháp khác nhau. Giải pháp cơ bản hiện nay là khôi phục và phát triển
công nghiệp, ổn định quá trình đào tạo, lấy lại sự cân đối giữa các lứa tuổi.
2. Bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động
Khi nghiên cứu những vấn đề thực tế của đội ngũ công nhân, lao động trong sản xuất và công tác, một
cuộc điều tra xã hội học có nội dung khác với các công trình nghiên cứu kinh tế. Trọng tâm của cuộc điều
tra xã hội học là phát hiện thái độ của người lao động đối với công việc của họ. Thái độ đó được quy định
bởi các điều kiện vật chất, tinh thần trong lao động, các quan hệ trong tập thể lao động, các cơ chế bảo
đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho người công nhân. Tóm lại phải hiểu được người lao động tự đánh giá
mình và đánh giá tập thể lao động của mình như thế nào, những khó khăn về mặt tư tưởng mà họ cần thán
gỡ để thúc đẩy phong trào lao động của đông đảo quần chúng.
Đầu tiên chúng ta hãy xem những người công nhân nghĩ gì về nghề nghiệp, công việc đang làm hiện
nay. Kết quả chung được thể hiện trong bản tổng hợp sau: Bàng 2 Thái độ của công nhân. lao động Thủ
đô đối với chuyên môn nghề nghiệp của mình
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Cơ sở, xí nghiệp
- Thiết bị đo điện
- Dệt 8-3
- Kẹo Hải Hà
- Sở điện Hà Nội
- Vận tải hàng hóa
- Trường công nhân kỹ
- Bách hóa tổng hợp
- May Đại Đồng

Hứng thú
42,1
29,2
53.9
40,6
462
18,5
16,6
20,6

Phù hợp
61,4
51,9
71,2
67,9
46,2
52,3
49,1
52,9

Thu nhập cao
18,3
6,4
29,3
10,7
2,7
3,4
7,8

Trong điều kiện hiện nay, so với yêu cầu của cuộc sống, khó có một nghề nào được trên nửa công
nhân đánh giá có thu nhập cao. Các cơ sở như: Thiết bị đo điện, Sở điện và Nhà máy kẹo Hải Hà là có
trên 10% công nhân cho nghề nghiệp của mình là thu nhập cao. Trong khi đó, công nhân Nhà máy dệt 8-3
có mức thu nhập gần tương đương với ba cơ sở trên, chỉ có 6,4% thừa nhận là có thu nhập can. Tình hình
thực tế cho thấy không nhất thiết những ngành nghề đòi hỏi chuyên môn cao là thu nhập cao và ngược
lại.
Từ số liệu ớ bảng 2 chúng ta có thể nhận xét rằng tâm trạng của người công nhân, lao động phụ thuộc
một cách chặt chẽ và cụ thể vào tình huống của từng nghề nghiệp trong bối cảnh chúng của nền kinh tế
hiện nay. Công nhân Nhà máy kẹo Hải Hà làm việc thủ công, giản đơn nhưng do có lương cao nên số
người hứng thú và phù hợp năng lực cao nhất. Giá trị tinh thần đang mất ưu thế. Đứng trước cuộc sống
với mức lương thấp (thấp nhất trong số 9 cơ sở được điều tra), lại thêm sự xuống cấp của cơ sở vật chất,
sự sa sút ý thức học tập của học sinh khiến cho chỉ có 18,5% cán bộ giảng dạy Trường công nhân kỹ thuật
cảm thấy công việc của mình là hứng thú. Những nghề nghiệp đã khá căng thẳng 'về thể lực và không dễ
có thu nhập cao cũng khó làm cho người công nhân hứng thú.
Ở đây chúng tôi lưu ý thêm là hiện nay ở bất kỳ cơ sở nào cũng có một tỷ lệ từ 10% đến 20% công
nhân lao động cảm thấy công việc đang làm là không hứng thú và không phù hợp với năng lực.
Đối chiếu với các điều kiện lao động thì rõ ràng tình trạng suy sút liên tục của các điêu kiện vật tư, vệ
sinh công nghiệp, máy móc xuống cấp... đang ảnh hưởng nghiêm trọng không những đến chất lượng lao
động mà cả tinh thần của công nhân. Vì vậy sứ hứng thú, yên tâm nghề nghiệp không đơn giản chỉ là sự
nhận thức, là tình cảm mà còn đòi hỏi những điều kiện làm việc thực tế và các chính sách cụ thể. Thực tế
các cơ quan xí nghiệp càng đông công nhân thì tâm trạng không yên tâm với sản xuất càng rõ. Điểm này
được thể hiện qua chỉ báo về số người lo phải nghi việc khi thực hiện quyết định 176/HDBT:
- Kẹo Hải Hà:

63,4%

- Thiết bi do điện:

46,2%

- Vận tải hàng hóa:

39.8%

- Sở diện lực:

17,1%

- Bách hóa tổng hợp:

7,4%

Tâm trạng này gắn liền với mức độ bảo đảm việc làm cho công nhân và thực tế thực hiện quyết định
176/HĐBT trong thời gian vừa qua ở cơ sở. Hiện tại và trong vòng vài năm tới vấn đề có việc làm đang
và sẽ là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, lao động thủ đô. Diều này thể hiện cả trong đánh giá hiện
tại về việc làm và triển vọng có đủ việc hay không của công nhân. Trong bầu không khí như vậy người
công nhân, lao động tự đánh giá về trách nhiệm của họ như thế nào? Với những trả lời cho câu hỏi: "Tôi
luôn luôn chú ý đến chất lượng công việc và sản phẩm " cho ta thấy ờ nơi nào việc làm luôn gắn với mức
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lương thỏa đáng thì tỷ lệ người luôn chú ý đến chất lượng càng nhiều và luôn giữ kỷ luật lao động. Cũng
chính những nơi đó người công nhân muốn phát huy năng suất và hiệu quả công việc của mình khi điều
kiện cho phép.
- Các kết quả trên đây cho phép chúng ta rút ra một kết luận về tình. hình lao động sản xuất hiện nay:
Tâm tư của người lao động có sự căng thẳng không chỉ do những khó khăn của điều kiện lao động, điều
kiện sống, mà còn bị tác động bởi các yếu tố cản trở đến khả năng cống hiến và thành quả đem lại cho họ.
Mức sống bấp bênh, lao động bị trở ngại (thiếu việc làm, điều kiện lao động không đảm bảo...) là những
yếu tố thường xuyên gây ra sự căng thẳng về tâm lý xã hội hiện nay.
Trong bức tranh về tập thể lao động hiện nay cũng có những điềm đáng lưu ý Trong thực tế hiện nay
không thấy có sự đánh giá thống nhất về phương hướng, cách bố trí sản xuất, về quan hệ giữa lãnh đạo và
công nhân, về sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong tổ đội sản xuất. Diều mà công nhân, lao động không hài
lòng nhất về tập thể lao động của mình chính là vấn đề phát huy quyền làm chủ của họ, cho họ tham gia
quản -lý. Từ nhà máy đến trường đào tạo công nhân, hoặc hợp tác xã chỉ có khoảng 6,9% đến 38% quần
chúng hài lỏng về điểm này. Hai cơ sở có số người hài lòng về việc phát huy quyền làm chủ ít nhất là hợp
tác xã May đo Dại
Đồng (6,9%) vã Trường công nhân kỹ thuật (9,2%)
Một tập thể lao động vững mạnh là tập thể có sự nhất trí cao từ trên xuống dưới về các mặt, có sự
đoàn kết giúp đỡ nhau. Song ở tất cả các cơ sở được khảo sát theo hai chỉ tiêu cơ bản này không có nơi
nào trên 75% người hài lòng. Riêng chi số về mối quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo số người cảm thấy
hài lòng cao nhất là ở Nhà máy kẹo Hải Hà (57,1%), và thấp nhất là Trường công nhân kỹ thuật (32,2%)
Khi chúng ta chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, các nhà máy, xí nghiệp thay đổi cách làm ăn thì tâm
tư của công nhân ra sao? Để phân tích tư tưởng của công nhân trước những biến đổi cách sản xuất, kinh
doanh ở cơ sở, chúng tôi đã đưa ra 3 câu hỏi liên quan đến phương hướng, tổ chức sản xuất và đánh giá
hiệu quả như sau: 1. Tôi nhận thấy phương hướng cóng tác và sản xuất của cơ quan hiện nay là đúng
hướng.
2. Tôi hài lòng với cách tổ chức lao động sản xuất của đơn vị.
3. Tôi nhận thấy thời gian gần đây, công tác, sản xuất của cơ quan tôi đang tiên triển và có triển vọng.
Kết quả trả lời của những người được điều tra về ba câu hỏi này là như sau (tính %)
Câu 1

Câu 2

Câu 3

- Thiết bị do dân

80,2

49,2

74,1

- Dệt 8-3

70,8

42,6

39,1

- Kẹo Hải Hà

80,6

64,4

69,6

- Sở diện Hà Nội

60,0

44,9

47,1

- Vân tải hàng hoá

31,7

33,3

16,7

- Bách hóa tổng hợp

62,9

37,1

46,3

- Trường công nhân kỹ thuật

36,9

13,8

24,6

- Hợp tác xã may Đại Đồng

67,6

48,0

30,4

Như vậy, trong công nhân, lao động đã không có sự đánh giá thống nhất về ba phương diện: phương
hướng, tổ chức và kết quả. Đại đa số người được hỏi (trừ Công ty vận tải hàng hóa và Trường công nhân
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kỹ thuật) tán thành phương hướng sản xuất, song tỷ lệ số người tán thành cách tổ chức sản xuất lại chỉ
gần 45% và dẫn đến số nhận thấy kết quả sản xuất đang tiến triển tốt chỉ xấp xỉ 50%. Rõ ràng là trạng thái
tư tưởng của công nhân đối với sản xuất chỉ ổn định khi cơ sô ổn định và phát triển được sản xuất, bảo
đảm đủ việc làm và thu nhập cho công nhân. ở cơ sở nào, khi mà sản xuất không ổn định thì khó có thể
giáo dục tư tưởng để công nhân tin tưởng vào sự phát triển của cơ sở. Cách tổ chức sản xuất hiện nay
đang là vấn đề gây ra nhiều sự xáo động trong tư tưởng, tâm lý của công nhân. ở cơ sở nào cũng tồn tại
hai ba loại ý kiến trái ngược nhau về cách tổ chức sản xuất. Diều này không thể quy cho việc thay đổi cơ
chế quản lý sản xuất, mà chủ yếu ao Cơ Chế điều hành khi tổ chức lại sản xuất, khi thực hiện quyết định
176/HĐBT. Công nhân, lao động rất dễ tán thành với phương hướng sản xuất (cái chung) nhưng lại rất
khó tán thành với cách bố trí sản xuất hiệu quả công việc có liên quan đến bản thân (cái riêng).
Điều mấu chốt trong công tác giáo dục tư tưởng hiện nay cho công nhân không phải ở chỗ làm sao
cho quần chúng tán thành phương hướng sản xuất mà làm sao cho họ hiểu với phương hướng như vậy thì
cần phải thay đổi cách tổ chức như thế nào cho phù hợp và họ tự nguyện làm theo cách tổ chức đó.
Cơ chế quản lý điêu hành ở một số cơ sở hiện hay với những biện pháp không đồng bộ như chế độ sử
dụng, đê bạt cán bộ, thưởng phạt đang là đối tượng của những thắc mắc trong công nhân, lao động.
Về thưởng phạt không nghiêm minh, cuộc điêu tra cho thấy các con số như sau: ở Nhà máy thiết bị đo
điện đó là nhận xét của 23,9% số người được điều tra; ở Sở điện Hà Nội là 29% ở Nhà máy dệt 8-3 là
31,2% ở Nhà máy kẹo Hải Hà 21,9% ở Công ty vận tải hàng hóa 26,3%
Vê hiện tượng sử dụng cán bộ chưa đúng với năng lực, nhất là việc đưa cán bộ vào công tác quản lý ta
có các con số như sau: ỏ Thiết bị đo điện đó là nhận xét của 62% số người được hỏi, ở Nhà máy dệt 8-3 là
60% ở Sở điện là 64% và ở Nhà máy kẹo Hải Hà là 49,9.
Trong thời gian vừa qua công việc tinh giảm biên chế, bố trí người lao động cho phù hợp với yêu cầu
sản xuất theo tinh thần quyết định 176/HDBT cũng tạo nên những suy nghĩ khác nhau trong công nhân.
Khi được hỏi về mức độ công khai, đúng đối tượng công tác này ở cơ quan người được hỏi, ta có kết quả
sau: ở Nhà máy dệt 8-3 số người được hỏi cho rằng đã làm công minh, đúng đối.tượng là 40,6% ở Thiết
bị đo điện 44,7% ở Sở điện 34,2% ở Công ty vận tải hàng hóa 36,6% Nhà máy kẹo Hải Hà 36,6% Có lẽ
đây cũng là một lý do khiến cho một tỷ lệ cao số người ở các cơ sở lo lắng phải nghỉ việc khi thực hiện
quyết định 176/HĐBT.
Như vậy ở đâu cũng tồn tại hai ba loại ý kiến khác nhau, trái ngược nhau tập hợp quanh đó là một
phần ba hoặc một nửa số người có cách nghĩ, cách nhận xét khác với số người khác. Không thể cho đây là
hiện tượng bình thường và đây không chỉ là sự khác biệt thuần túy về nhận. thức, về cách nghĩ. Vấn đề
nảy thường diễn ra trong những cơ sở mà các tiêu chuẩn, chế độ không được công khai, dân chủ hóa.
Những hiện tượng như vậy không phải chủ yếu bắt nguồn từ công tác tư tưởng, 'từ vai trò, uy tín của cán
bộ lãnh đạo. Nó bắt nguồn chủ yếu từ cơ chế quản lý dựa trên tình cảm, thiếu các tiêu chuẩn công khai,
thiếu sự cụ thể hóa các yêu cầu, tiêu chuẩn về năng suất, chất lượng, hiệu quả... Các hiện tượng đó bắt
nguồn từ những sự việc cụ thể và tạo ra một dư luận, đánh giá khác nhau trong công nhân, lao động. Tình
trạng kém sút của chính quy hóa theo yêu cầu của sản xuất công nghiệp, cùng với những khó khăn trong
sản xuất gây nên sự tùy tiện là nguyên. nhân chủ yếu dẫn đến sự đánh giá khác nhau và làm nẩy nở không
dứt những mâu thuẫn, lủng củng giữa các cá nhân, giữa nhóm này với nhóm khác.
Cũng cần lưu ý thêm, chính sự cất nhắc, đãi ngộ, thưởng phạt không nghiêm minh cùng với tình trạng
thiếu thốn vật tư, cách tổ chức điều hành sản xuất thiếu khoa học còn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các
hiện tượng tiêu cực trong đơn vị. Thực tế cho thấy bất kể như thế nào chúng ta cũng đứng trước nhiệm vụ
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số một là tăng cường kỷ luật lao động và phát huy hết khả năng lao động của mọi người. Điều đó cũng có
nghĩa phải nhanh chóng đổi mới cách quản lý, điều hành, phát huy quyền chủ động sáng tạo của công
nhân để từng bước ổn định các điều kiện lao động, bảo đảm có đủ việc làm và ổn định tập thể sản xuất.
3. Đời sống vật chất, tinh thần và nguyện vọng của công nhân, lao động thủ đô hiện nay
Bên cạnh những vấn đề được nêu ra ở trên, thực trạng đời sống vật chất tinh thần và nguyện vọng của
công nhân, lao động thủ đô cũng được đề cập đến trong cuộc nghiên cứu này. Những thông tin về vấn đề
này sẽ có ích cho công tác công vận, bởi vì nó luôn là một trọng tâm . trong công tác công đoàn ở các cơ
sở.
Một điều dễ nhận thấy là thu nhập từ đơn vị cơ sở đem lại cho người công nhân hiện nay là quá thấp
so với yêu cầu của cuộc sống hàng ngày, hơn nữa lại không đồng đều nhau. Các cơ sở có việc làm, thì
công nhân ngoài lương cơ bàn còn có tiền năng suất, ca... mà khoản này vượt lương cơ bản nhiều. Còn cơ
sở nào không đủ việc làm hoặc không tiêu thụ được sản phẩm thì thu nhập chỉ bó gọn ở lương cơ bản.
Khi điều tra về thu nhập chúng ta rất khó đo lường chính xác bởi vì ngày nay thu nhập từ cơ quan không
thuần túy chi là lương cơ bản mà còn ban khoản khác, thu nhập mỗi tháng cũng khác nhau... Tuy nhiên
chúng tôi cũng cố đưa ra một bảng thu nhập từ cơ sở do công nhân ghi lại.
Bảng 3. Thư nhập của công nhân do cơ quan đem lại (đơn vị nghìn đồng)
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Theo kết quả này rõ ràng mức thu nhập giữa các cơ sở khác nhau và ngay trong cùng một cơ sở cũng
có sự chênh lệch khá lớn. Mức chênh lệch có thể từ 2 đến 3 lần. Trong công nhân, lao động thủ đô chỉ
riêng nguồn thu nhập do cơ quan đem lại đã có sự phân hóa rất lớn. Về các cơ sở với nhau có thể có sự
phân loại sau: - Các cơ sở sản xuất - kinh doanh giữ vị trí độc quyền không bị sự cạnh tranh thì có đủ việc
lăm và có thu nhập rất cao.
- Các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng, có một phần sản phẩm xuất khẩu: công nhân có đủ viên làm và
khi tiêu thụ được sản phẩm thì thu nhập khá. Song do phụ thuộc vào khâu xuất khẩu sản phẩm được hay
không mà cũng có lúc thu nhập thất thường, nhất là khi thiếu nguyên liệu.
- Các cơ sờ sản xuất kinh doanh chịu nhiều sự cạnh tranh của các thành phần kinh tế khác (thương
nghiệp, vận tải) . Công nhân . gặp nhiều khó khăn do đơn vị chưa tìm được hướng mới phù hợp với cơ
chế thị trường.
- Các cơ sở công nghiệp sản xuất mặt hàng không trực tiếp phục vụ tiêu dùng của con người (công
nghiệp nặng) thì đời sống công nhân gặp phải khó khăn nhất do không có đủ việc làm và thu nhập. Sản
phẩm từ các nhà máy này do bị hàng ngoại .cạnh tranh hoặc do cơ sở cần mua không có vốn để mua nên
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sản xuất của những nơi đó gần như bị đình đốn. Công nhân các cơ sở này có thu nhập rất thấp.
Từ những nhận xét ở trên, Nhà nước,' thành phố rõ ràng cần có những chính sách thích đáng để bảo vệ
các cơ sở có thu nhập thấp, trành bị đình đốn hoặc phá sản.
Để bảo đảm cuộc sống hàng ngày, ngoài thu nhập từ đồng lương công nhân, lao động có thu nhập lao
động thêm không? Bởi vì các khoản thu nhập từ cơ quan luôn là cái khuôn quy định cuộc sống thực tế của
một số lớn công nhân loe động mà những khả năng dãn ra là rất khó. Có khoáng 35 - 40% số người được
hỏi có làm thêm để tăng thu nhập. Song không phải nơi đâu có thu nhập cơ quan thấp là nơi đó có số
người làm thêm đông. Chỉ có một số ngoành nghề có điều kiện về chuyên môn hoặc công việc ở cơ quan
không qua vất vả thì mới có khả năng làm thêm.
Chỉ một số ít người sử dụng được chuyên môn ở cơ quan vào công việc làm thêm. Phần lớn là những
người làm khác nghề ở cơ quan. Như vậy về bình diện tổ chức xã hội chúng ta cần sử dụng tốt hơn lao
động của mỗi người, tránh đâu đâu cũng thấy cảnh hàng quán hay mẹt rau, thuốc lá bất kể các điều kiện
vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.
Về phương diện của đời sống tinh thần của công nhân cũng có những điểm cần lưu ý.
- Hiện tại chỉ có một số lượng không đáng kể công nhân, lao động tham gia học ngoài giờ: l,7% học
bổ túc vàn hóa, l,6% học đại học cao đẳng và 7,7% học ngoại ngữ. Như vậy chúng ta đứa trước ba khả
năng: một là do trình độ chung của công nhân, lao động đã được nâng cao nên phong trào học tập không
cần thiết cho công nhân; hai là với cách thức sản xuất hiện nay việc nâng bậc, nâng cao trình độ chuyên
môn không được đặt ra thành yêu cầu nên công nhân ngại học; ba là bản thân phong trào học tập cũng sút
kém do gặp khó khăn về kinh tế. Khi chúng ta đang phải đi sâu vào đối mới trang thiết bị, sử dụng công
nghệ hiện đại, thì hiện tượng này là điêu không ai mong muốn.
- Khi được hỏi "từ đầu năm đến giờ đồng chí đã đến các cơ sở công cộng để' xem phim, sân khấu, thi
đấu thể thao mấy lần", số người đã đến các cơ sở đó rất ít Trong vòng 9 tháng đầu năm 1990 có tới 67%
công nhân, lao động không đi xem phim ở rạp; 69,5% không đi xem ca nhạc, sân khấu và 86,6% không
xem thi đấu thể thao. Có lẽ với phương tiện vô tuyến truyền hình, với thực tế cuộc sống và giá cả làm cho
các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao công cộng đang mất đi công chúng. Những hoạt động trong thời
gian rỗi của công nhân, lao động thủ đô đang có xu hướng quay về với gia đình hoặc các nhóm nhỏ như:
bạn bè, đồng nghiệp...
Cuối cùng chúng tôi nêu lên một vài nét về nguyện vọng của công nhân, lao động thủ đô. Đây là các
nguyện vọng bức thiết nhất liên quan đến cơ quan, gia đình và xã hội. Có 1731 ý kiến khác nhau được
phân thành 16 loại ý kiến theo 3 mục sau:
1- Các ý kiến liên quan đến cơ quan bao gồm: có đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc bố trí sắp
xếp đúng năng lực, .phát huy quyền làm chủ của công nhân... Loại này có 698 ý kiến tức là có 47,3% số
người nêu ra. Trong đó có đủ việc làm là nguyện vọng của 36,5% người.
2- Các nguyện vọng xoay quanh đời sống gia đình như: ổn định đời sống, cải thiện mức sống, giá cả,
nhà ở điện nước... Thuộc loại này có 745 ý kiến, nghĩa là có 56,4% người nêu ra. Nổi bật nhất trong loại
này là ý kiến ổn định và cải thiện dời sống.
3- Loại ý kiến thứ ba liên quan đến các chính sách xã hội như công bằng xã hội, giữ kỷ cương, trật tự
xã hội... Có 288 ý kiến thuộc loại này.
Các ý đến ở từng cơ sở khác nhau tùy thuộc vào điều kiện của từng nơi. Song đều gặp nhau ở các cơ
sờ là có đủ việc làm và cải thiện, ổn định đời sống.
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Khi nói đến nguyện vọng của công nhân, lao động chúng tôi muốn nêu lên sự lo lắng của quần chúng
trước các hiện tượng tiêu cực xã hội. Tập hợp các ý kiến lo lắng về các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội
chúng tôi có bản thứ tự sau:
- Trộm cắp

69.8%

- Thanh thiếu niên phạm tội

66,2%

- Thiếu công bằng xã hội

65,1%

- Tham nhũng

57,5%

- Cờ bạc, rượu chè

56,65%

- Cửa quyền

51,8%

- Sách đen, video đen

47,2%

- Thiếu dân chủ

36,9%

- Mê tín di đoan

30,8%

- Buôn lậu

19,3%

Bản thứ tự trên đây không có sự xê dịch quan trọng nào trong tương quan về giới tính, độ tuổi cũng
như trong đảng và ngoài đảng. Điều đó chứng tỏ sự nhất trí khá cao của dư luận khi đánh giá tầm quan
trọng của các hiện tượng.
Thật ra việc củng cố trật tự kỷ cương xã hội không thể tách rời việc ổn định kinh tế, phát triển sản
xuất, thu hút được lao động dư thừa, củng .cố kỷ luật lao động, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Song ở mỗi thời điểm cụ thể, tâm trạng, nguyện vọng của quần chúng đòi hỏi có những nỗ lực tích cực và
hiệu quả hơn. Trong giai đoạn hiện nay các hiện tượng đáng quan tâm là: trộm cắp, thanh thiếu niên phạm
tội, tham nhũng.
Cuộc nghiên cứu cho chúng ta thấy mặt mạnh của đội ngũ công nhân là được hình thành và phát triển
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đội ngũ đó là đội quân tiên phong trong sự nghiệp cách
mạng của đảng, gắn liền với vai trò lãnh đạo của đảng và là người chủ chốt trong các hoạt động kinh tế
của thành phố. Xét từ bình diện chính trị, chúng ta nhận thấy việc xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân
thử đô có tầm chiến lược trong sự phát triển chung của thành phố.
Song là sản phẩm của các điều kiện cụ thể, một số vấn đề đã xuất hiện một cách khách quan cần được
phân tích và giải quyết để đội ngũ công nhân, lao động hoàn thành trách nhiệm của minh trong sự nghiệp
đổi mới của đảng. Những vấn đề này cần được sự quan tâm và giải quyết kịp thời của người quản lý, cũng
như các nhà khoa học.
1 Cần phải nhìn nhận và có biện pháp để tạo ra sự cân đối và tính liên tục trong cơ cấu đội ngũ công
nhân, lao động. Dựa trên chiến lược phát triển kinh tế của thủ đô cần có sự đầu tư hoặc chính sách thích
đáng đối với một số ngành công nghiệp của thủ đô như: cơ khí, dệt... Nếu trước mắt do khó khăn mà để
các ngành này co cụm hoặc giải thể sẽ rất khó cho việc xây dựng và phát triển sau này.
2. Bảo đảm có đủ việc làm để ổn định đời sống cho công nhân, lao động cũng là nhằm ổn định đội
ngũ. Có biện pháp thu hút lao động dư thừa. Dây là biện pháp cơ bản để giải quyết các hiền tượng tiêu
cực xã hội. Ngay cả hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, làm mất cảnh quan đô thị cũng sẽ được khắc phục khi
bố trí đủ việc làm cho công nhân, lao động.
3. Có chính sách bảo đảm quyền lợi của công nhân lành nghề, thợ bậc cao, không để dội ngũ ngày một
mai một. có chính sách lương hợp lý để khuyến khích công nhân nâng cao tay nghề. 4. Tàng cường kỷ
luật lao động cần đi đôi với việc xây dựng các tập thể lao động đoàn kết nhất trí. Hai vấn đề này phải
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được' tiến hành đồng thời cùng với việc phát huy vai trò của Công đoàn. Trong thực tế sản xuất hiện nay
tổ chức Công đoàn rất cần thiết đối với công nhân.
5. Phải nhìn nhận đúng mức sự suy sút của các điều kiện sinh hoạt đô thị của Thủ đô. Sinh hoạt cộng
đồng của đô thị và các chức năng cơ bản của nó nếu không được đáp ứng đến mức cần thiết thì tự nó sẽ
khuyến khích người ta co về các giải pháp cá nhân và gia đình. Các giải pháp này thường mang tính tự
phát và để lại hậu quả và sự xuống cấp hơn nữa của trật tự, lối sống, cảnh quan đô thị.
Khi nêu lên những vấn đề trên chúng tôi hy vọng các kết quả thu được có tác dụng thúc đẩy cách nhìn
khoa học trong công tác quản lý hiện nay.
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