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Một số vấn đề về thực trạng đời sống
của công nhân thủ đô Hà Nội
TRỊNH DUY LUẬN *
Mô tả thực trạng của đời sống của đội ngũ công nhân Thủ đô
Hà Nội trong điều kiện hiện nay là một việc không đơn giản. Bởi lẽ, trong điều kiện có những thay đổi quan
trọng trong cơ chế quản lý kinh tế, dưới tác động của rất nhiều nhân tố, đội ngũ công nhân đang có những biến
đổi và phần nào đang được phân hóa thành các nhóm xã hội khác nhau. Những chỉ báo về thu nhập, mức sống,
điều kiện nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, đời sống văn hóa tinh thần và tâm trạng xã hội nói chung của người công
nhân có lẽ là những chỉ báo đáng lưu ý khi đề cập đến vấn đề đời sống của giai cấp công nhân Thù đô.
Thu nhập bình quân hàng tháng (của cá nhân hay của gia đình công nhân) là chi báo quan trọng nhất và có
lẽ cũng là khó xác định chính xác nhát.
Có thể chia ra hai loại thu nhập: thu nhập đanh nghĩa và thu nhập thực tế.
Loại thứ nhất cố thể xác đinh qua các báo cáo thống kê của các ngành, các xí nghiệp, nhà máy cụ thể và một
phần số liệu có thể thu thập thông qua các câu hỏi trực tiếp trong các an kết xã hội học. Còn loại thứ 2, thu nhập
thực tế, thì kinh nghiệm cho thấy là nguồn gốc và cơ cấu các bộ phận hợp thành của nó rất khó xác định đầy đủ
và chính xác.
Trong cuộc điều tra này, chúng ta có 2 nguồn số liệu về thu nhập của công nhân các xí nghiệp quốc doanh
và tập thể ở Thủ đô. Qua báo cáo của các cơ sở, chúng ta có con số thu nhập bình quân hàng tháng của một công
nhân; còn qua trả lời của công nhân ta có sự phân loại các mức thu nhập khác nhau của họ. Có thể nhận thấy sự
sai khác khá rõ giữa 2 nguồn số liệu. Lý do là ở chỗ: báo cáo của các xí nghiệp thì tính thu nhập trên mọi khoản,
còn công nhân thì thường không tính các khoản tiền thưởng và thu nhập khác bằng tiền hoặc hiện vật. Vì thế có
thể giả định là thu nhập bình quân thực tế của công nhân còn cao hơn.
Tuy vậy qua các số liệu thu được, cho thấy một số điểm nổi lên như sau:
a) Có sự chênh lệch đáng kể giữa thu nhập bình quân của công nhân các đơn vị khác nhau. Mức chênh lệch
này có thể từ 3 - 4 lần. Chẳng hạn nếu lấy mức thu nhập trung bình là 51- 60 ngàn/tháng thì ờ xí nghiệp Vận tải
ô tô và Trường công nhân kỹ thuật tỷ lệ chủ yếu công nhân có mức thu nhập thấp dưới mức trung bình này,
trong khi đó các đơn vị như Nhà máy thiết bị đo điện, kẹo Hải Hà, thụ nhập bình quân trên mức trung bình này
là chủ yếu.
So với thời bao cấp trước đây, mức chênh lệch trong thu nhập của đội ngũ công nhân Thủ đô thuộc các
ngành khác nhau là khá. ở ở đây rõ ràng có nhiều yếu tố chi phối - đặc điểm sản xuất kinh doanh của ngành,
năng lực quản lý, tổ chức sản xuất, khả năng tiếp thị,v.v... Song, trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế,
những khác biệt này thực ra là không thể tránh khỏi. Vấn đề mang ý nghĩa kinh tế - xã hội ở đây là các chính
sách quản lý phải được định hướng nhằm nâng đỡ những nhóm xã hội nào trong giai cấp công nhân, phải khôi
phục và giữ uy tín nghề nghiệp nào, bảo tồn và phát triển đội ngũ thợ giỏi thông qua phân phối thu nhập như thế
nào.
Trong nội bộ mỗi xí nghiệp, sự khác biệt về thu nhập giữa các nhóm công nhân cũng biểu hiện khá rô, tuy
rằng những khác biệt này là không quá lớn, khoảng từ 1 5 - 2 lần. Và nói chung mức thu nhập bình quân,
thường thì gấp 2 - 3 lần mức lương cơ bản, của người công nhân cũng mới chi bảo đảm cho bản thân họ, đôi khi
còn chật vật, chứ chưa thể nói tới các thành viên khác trong gia đình. Bản thân chế độ tiền lương, các thang
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lương, bậc lương đang tồn tại vô số vấn đề, vô số nghịch lý. ở một vài xí nghiệp làm ăn khá, có trường hợp
lương công nhân cao hơn lương giám đốc. Còn ở xí nghiệp làm ăn kém, thu nhập thấp hơn lương cơ bản thì
ngày nghỉ ốm lại được lương cao hơn ngày đi làm v.v...
b) Tính bất ổn định của thu nhập tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng là một thực tế khá phổ biến. Diều
này là do tính bất ổn định của sản xuất, giá cả và thị trường tạo nên.
Đáng lưu ý là từ giác độ quản lý kinh tế, quản lý sản xuất các số liệu thanh tra của Bộ Lao động và Thương
binh-xã hội về phân phối thu nhập trên cơ sở sản xuất kinh doanh cho thấy một tình hình là: Trong thời gian
qua, hầu hết các xí nghiệp quốc doanh đều làm ân thua lỗ. Có nghĩa là một bộ phận thu nhập của xí nghiệp và
của công nhân là thu nhập "giả". Phần này được lấy ra từ giá trị vốn sản xuất - tài sản cố đinh được lấy theo đơn
giá cũ/ khấu hao cũng vậy. Tình trạng này báo chí vẩn gọi là "lãi giải", "lỗ thật". Dối vôi cá nhân người lao
động, điều này có thể không quan trọng, song từ giác độ quản lý nên kinh tế nói chung, điều này nếu không kịp
thời khác phục sẽ dẫn đến phá sản hàng loạt xí nghiệp quốc doanh. Khối lượng vốn sản xuất đã thiêu lại bị "ăn
mòn" nhanh chóng.
Một bộ phận của thu nhập có thể xác định được dựa trên khả năng tự "xoay xở" hay tiêm nàng tự thích ứng
của người công nhân với cuộc sống bấp bênh hiện nay. Đây mới là thế hiện sự khác biệt quan trọng, sự phân
hóa theo thu nhập thực tế, theo mức sống và lối công của các nhóm cóng nhân khác nhau, hay còn có thể gọi là
sư phân công xã hội theo thu nhập và điêu kiện sống cơ bản. Diều đáng nói ở đây là lĩnh vực này mới hình thành
và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới cơ chế quán lý kinh tế và chính sách mở
cửa Bộ phận thu nhập này có thế tạm chia làm 2 loại. một loại là thu nhập do kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh, dịch vụ của người công nhân và gia đinh anh ta ở ngoài phạm vi xí nghiệp. Loại thứ hai là các thu nhập
không do hoạt động sản xuất kinh doanh. Chẳng hạn: do các chuyến đi nước ngoài, do người thân "viện trợ",
một phần các thu nhập "ngầm" mà người được hỏi không phải bao giờ cũng sẵn lòng nói ra vì sợ rằng đó là các
thu nhập "không chỉnh đáng". Về loại thu nhập thứ nhát qua các câu trả lời trong an két, chúng tòi thu được kết
quả là: trong tất cá các xí nghiệp, cơ sở được nghiên cứu luôn có một tỷ lê nhát định công nhân có làm thêm ở
nhà, thấp nhất là 22,2% (Kẹo Hải Hà phần đông là với công nhân trẻ, có thu nhập ở xí nghiệp khá cao) và cao
nhất 83,6% (Trường công nhân kỹ thuật phần đông là cán bộ giảng dạy có gia đình, thu nhập chính quả thấp: 40
ngàn đồng/tháng) Song cần phân biệt ở đây giữa nguyện vọng tìm được công việc làm thêm phù hợp và công
việc thực sự đang làm. Hai điều này không phải lúc nào cũng phù hợp nhau
Nhìn chung với những người trả lời có làm thêm thì mức thu nhập qua việc làm thêm này gần xấp xỉ với thu
nhập ở xí nghiệp, nhà máy. Có nghĩa là vẫn còn tình trạng "chân ngoài dài hơn chân trong". lẫy nghề phụ nuôi
nghề chính. Ở một cực khác, với sự đánh giá khá quan hơn vê cõng việc hiện đang làm ở xí nghiệp, cũng
thường có một tỷ lẽ nhát định coi đó là công việc có thu nhập cao Chẳng hạn ở nhà máy kẹo Hái Hà, tỷ lệ này là
30% .
Nhìn chung lại thì rõ ràng là so với thời kỳ bao cấp người lao động trong khu vực quốc doanh nói chung, và
đội ngũ công nhân Thủ đô Hà Nội nói riêng có được giải phóng ít nhiều trong các lĩnh vực hoạt động Song
trong điều kiện hiên nay, mức thu nhập vẫn còn rất bấp bênh, không ổn định và về mật quy mô thu nhập, nó vẫn
nằm trong khuôn khổ chật hẹp của việc bảo đám các nhu cầu tối thiểu, cơ bản cho bản thân người công nhân,
khó có thế đáp ứng đủ các nhu cầu khác cho gia đình (các thành viên không lao động, các suất ăn theo. .).
Trong tình hình như vậy, dễ hiểu là vì sao có khoảng 44% công nhân được hỏi ý kiến xác nhận là trong năm
vừa qua, gia đinh họ phải vay mượn tiền để chi dùng Trong các trường hợp vay mượn này, có 10% là phái trả
lãi.
Về phương diện đo mức sống, điều quan trọng là xem xét mục đích của sự vay mượn Theo trả lời của công
nhân, khoảng 30% trường hợp vay để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, sau đó ( 13,5%) để tu sửa nhà cứa, mua
sắm vật dụng cần thiết, 11% vay được chữa bệnh. Còn lại là các chi tiêu đột xuất như ma chay, cưới xin, hoặc
trả nợ người khác Các số liệu này phản ánh một mức sống không mấy khả quan, nếu không nói là còn nhiêu khó
khán, chật vật Một mức sống như vậy lại luôn bị tương phản với mức sống và lối sông của một nhóm khác của
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cư dân đô thị, bàng những con đường liêng đang "phất" lên nhanh chóng và vì thế họ phô trương một lối lòng
tiêu dùng xa xỉ, tạo nên những nghịch cảnh xã hội và gây tỉnh trạng hoang mang trong số những người công
nhân khốn khó.
Trong các điều kiện sông của người công nhân, nhà ờ là một yếu tố quan trọng hàng đầu. Yếu tố này phụ
thuộc rất nhiều vào chính sách xã hội đối với công nhân và có thể nói hiện trạng điêu kiện ở của họ là sản phẩm
của những chính sách đó. Chúng tôi chỉ nhấn mạnh những khía cạnh xã hội của vấn đề, đó là những khác biệt
quan trọng trong điêu kiện nhà ờ của các nhóm công nhân khác nhau. Do có những khác biệt về điều kiện kinh
tế - xã hội giữa các nghề nghiệp, các ngành, điều kiện gia đình và nhát là do chính sách bao cấp về nhà ở từ
trước tới nay đã có biết bao nhiêu khó khan, bất công xã hội trong ván đề này. Ngày nay, không còn mấy xí
nghiệp nhà máy dám nghĩ đến việc dùng quy phúc lợi xây nhà ở cho công nhân, bơi lẽ trước mắt là vấn đê giữ
vững sản xuất bảo đảm cho sự tồn tại của cơ sở và đời sổng hàng ngày của công nhân. Trong khi đó chính sách
mới về nhà ở với phương châm xóa bao cấp, đưa tiên nhà vào lương vẫn còn phải hiếp tục nghiên cứu". Vậy là
về căn bản công nhân vẫn phải chấp nhận điều kiện ở như hiện có. Tức là lại có một yếu tố tác động tới tâm
trạng xã hội của người công nhân lao động Thủ đô.
Trong bôi canh như vậy, có lẽ điêu làm chúng ta tạm yên lòng đôi chút là việc xem xét đời sống của công
nhân qua các chi báo về mức tiện nghi của gia đình họ. Theo kết quả điều tra tý lệ các gia đình có những đồ
dùng có giá trị chúng tôi nhận thấy so với 10- 15 năm trước đây, bằng cách nào đó, đời sống của gia đình công
nhân cũng có khá hơn nhiều Những tiện nghi điển hình của người dân đô thị như tivi, tủ lạnh, xe máy, máy
khâu, radio cassete đang dân dần trở nên phổ biến - khoảng trên 60a các bia đình có tivi, 30% có tủ lạnh, 30%
có radio cassete, 20% có xe máy, v.v... Việc lý giải cho câu hỏi tại sao, bàng cách nào mà trong điêu kiện thu
nhập thấp như đã nêu ở trên, gia đỉnh công nhân vẫn có được các đồ dùng có giá trị cao - có lẽ đòi hỏi phải có
các nghiên cứu sâu hơn trên đơn vị gia đình và các phương pháp riêng của việc nghiên cứu vấn đề thu nhập của
dân đô thị
Về mặt đời sống van hóa tinh thần, chúng ta thu được các kết quả quen thuộc: công nhân của chúng ta có
lượng thời gian tự do . rất hạn hẹp và nội dung của nó được sử dụng một cách nghèo nàn. Diều này đã được một
số đồng chí phát biểu trong hội thảo. Tôi xin phép không đê cập thêm.
Tâm trạng, suy nghĩ, ý kiến của người lao động trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại là một điều không
tách rời toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của họ Bởi lẽ nó là sự phản ánh thái độ của chủ thể trước những
điều kiện sống khách quan Đáng lưu ý là các chỉ báo: mức độ hài lòng với công việc đang làm, những băn
khoản lo lắng cho việc bào đàm đời sống, công ăn việc làm, những dự định thay đổi nghề nghiệp, v.v...
Tỷ lệ công nhân ở các cơ sở xem công việc đang làm là hứng thú thường đao động từ 20-50%. Và tùy thuộc
vào các xí nghiệp, cơ quan cụ thể, có thể có từ 20% đến 70% xem công việc đang làm là có đủ việc làm . ở đây
rõ ràng ẩn dấu mối lo ngại băn khoăn về việc bảo đảm công ăn việc làm ổn định cho bản thân trong hiện tại và
thời gian trước mắt. Trong các ý kiến đề xuất kiên nghị của công nhân, yếu tố được đề cập hàng đầu, có tỷ lệ
cao nhất người phát biểu là vấn đề: bảo đảm đủ công việc - và xa hơn, là vấn đề công ăn việc làm cho con cái
lớn. Có từ 20% đến 40% công nhân phát biểu là họ đang gặp khó khăn trong vấn đề này.
Trong điều kiện như vậy đã có một bộ phận công nhân có ý định chuyển đối nghề nghiệp hoặc nơi làm việc
trong thời gian tới, đáng chú ý trong đó có cả một bộ phận công nhân hê, và thột tỷ lệ nhỏ (2%) có ý định xin
thôi việc để lo kinh tế gia đình trong các linh vực khác.
Ở đây có sự tác động của cơ chế quản lý kinh tế, hàng hóa, thỉ trường. Song có lẽ tác động này chưa đủ
mạnh. Ngoài số lao động phải rời bỏ cơ sở sản xuất theo Quyết định 176/HDBT, số lượng công nhân tự nguyện
rời bỏ khu vực sản xuất quốc doanh sang sản xuất kinh doanh tư nhân chưa nhiều. Theo dõi những người ra đi
theo Quyết định 176/HDBT cũng cho thấy trong số họ có không ít những người có năng lực, tay nghề, vốn liếng
và ý chỉ làm ăn. Họ đã "ăn nên làm ra" và thu nhập vượt hẳn lên so với thời gian làm việc ở xí nghiệp. Tuy
nhiên đại bộ phận công nhân trong nhóm được giải quyết theo Quyết đinh 176/HĐBT hãy còn chật vật trong
việc hòa nhập, thích nghi với môi trường mới, một số ít còn lâm vào tỉnh trạng khó khăn hơn. Đó là hậu quả khó
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tránh trên con đường đi tới một cơ chế quản lý kinh tế mới, tiến tới hình thành một thị trường lao động đích thực
và những hình thức tự do lưu chuyển sức lao động giữa các ngành và các khu vực.
Diều này rất cần được chuẩn bị cho thế hệ công nhân tương lai. Liên quan đến điều này, như đã nói ờ trên,
có một bộ phận công nhân mà con cái họ đang bước vào độ tuổi lao động (học xong phổ thông trung học, làm
nghĩa vụ quân sự trở về ...). Nỗi lo về việc tìm kiếm công ăn việc lâm cho con là điều dễ hiểu. Mặc dù ở các xí
nghiệp đều có chủ trương tuyển chọn con em công nhân của xí nghiệp vào thay thế lớp công nhân già. Song
điều đáng nói ở đây là vẫn còn một tỷ lệ khá cao (trên dưới 40%) mong muốn của các bậc cha mẹ là hy vọng
cho con học hết đại học Đức tính hiếu học thật đáng quý. song tính thực tiễn của việc định hướng nghề nghiệp
hiện nay cho thanh niên nhiều khi đòi hỏi phải có sự suy xét lại những nguyện vọng kiểu như vậy. Cần xác lập
một quan niệm mới, thực tiễn hơn về vấn đề công ăn việc làm, biên chế nhà nước, địa vị xã hội ở cá các thế hệ
công nhân già và trẻ để chuẩn bị cho sự phát triển kinh tế theo chiều 'hướng mới trong những năm sau này.
Sau cùng, việc xem xét thực trạng đời sống công nhân Thủ đô, vấn đề thu nhập, công ăn việc làm, tâm trạng
xã hội... hiện nay của họ, tìm hiểu bản chất, nguyên nhân của thực trạng này không thế tách rời những vấn đề
quản lý kinh tế vĩ mô. Chỉ có thể nhận thức và phản ánh hiện trạng một cách đúng đắn khi liên hệ với trạng
huống mà nền kinh tế của cả nước đang trải qua. Và vì thế không thể đưa ra các giải pháp cục bộ cho một vấn
đề như vấn đề đời sống của đội ngũ công nhân Thủ đô - một vấn đề thực chất là phát sinh từ các chính sách
quản lý kinh tế vĩ mô.
Đến lượt mình, các chính sách quản lý kinh tế - xã hội lại cần có các thông tin từ nhiều phía về các nhóm xã
hội và các quá trình xã hội. Có liên quan tới vấn đề tâm trạng xã hội, chúng tôi muốn lưu ý những yếu tố cơ bản
hay có thể gọi là những năng lực phẩm chất cơ bản của đội ngũ công nhân - lao động các thành thị, trong đó có
công nhân Thủ đô.
a) Năng lực tự thích ứng (hay là sức chịu đựng, sự chấp nhận) của người công nhân, lao động trước những
điều kiện sống và làm việc đầy khó khăn. Đây là một phẩm chất đã được tôi luyện trong hàng chục năm chiến
tranh và xây dựng hòa bình. Nó phản ánh mặt tích cực - ý chí của người lao động hy sinh cho một cuộc sống
mới, đồng thời cũng có mặt tiêu cực - sức ỳ và sự kém năng động, tự đòi hỏi và vươn lên khắc phục trở ngại.
Một chính sách xã hội tiếp tục lạm dụng quá mức sức chịu đựng này sẽ là tai hại và có thể dẫn đến những bùng
nổ và xung đột. Cần có những yếu tố làm giảm nhẹ sự quá tải đối với sức chịu đựng của người lao động. Đặc
biệt đối với các nhóm xã hội nhạy cảm, dễ bị tổn thương như: nhóm công nhân lão thành, thợ bậc cao, người về
hưu, thương phế binh, con em gia đình liệt sĩ khó khăn .
b) Bên cạnh đó, còn có tính năng động hay là tiềm năng tự vươn lên, tìm lối thoát trong khó khăn. Năng lực
này rất cần được khuyến khích bằng các chính sách hợp lý, hợp thời giúp cho mỗi người phát huy hết năng lực,
sở trường, trở thành thói quen hay phản xạ có điều kiện "tự cứu mình" xóa bỏ nếp nghĩ ỷ lại, trông chờ, kêu ca
vào chế độ, vào Nhà nước, khuyến khích những nhân tố vượt trội, mới trong sản xuất kinh doanh và tổ chức đời
sống.
c) đầu óc thực tế của người công nhân được hình thành cùng với quá trình đồi mới bước đầu chính là kết
quả của sự nhận thức hiện thực kinh tế-xã hội của đất nước đối với họ. Việc xóa bỏ bao cấp chuyển sang nền
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đồng thời cũng từng bước giúp họ khắc phục một số "ảo tưởng" mang tính lý
tưởng về sự bảo đảm xã hội đầy đủ từ phía xã hội. Cần phải nói thẳng với người lao động về điều này và không
nên tiếp tục gieo ảo tưởng trong thế hệ công nhân tiếp nối. Những thế hệ công nhân-lao động trẻ cần phải được
định hướng nghề nghiệp trong những môi trường làm việc thực sự. Họ cần phải y thức được rằng chỉ bằng năng
lực và phẩm chất thực sự, bằng tài năng và lao động tận tâm mới có được một đời sống tương ứng. Vỉ lẽ đó cần
có một cách tiếp cận mới cho hệ thống tuyên truyền, đào tạo và hướng nghiệp.
Tính đến 3 yếu tố phẩm chất vừa nêu trên, hệ quản lý vỉ mô có thể có các chính sách sao cho vừa nâng đỡ
vừa kích thích và tuyên truyền, chuẩn bị cho những sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân Thủ đô
phù hợp với cơ chế quản lý mới.
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