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ĐÀO TẠO XÃ HỘI HỌC- VẤN DỀ CẤP BÁCH TRONG
CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
NGUYỄN VIẾT VƯỢNG

T

ừ những năm đầu của thập kỷ 50, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 2 phát triển như vũ bão
dẫn tới những thành quả to lớn về sản xuất, kinh tế và những biến đổi trong đời sống xã hội, đã đặt ra
cho ngành xã hội học nhiều vấn đề phải nghiên cứu, giải quyết. Đến nay, xã hội học đã tiến một bước dài trên
con đường phát triển.
Ở nước ta, xã hội học đã được nghiên cứu, giảng dạy, vận dụng ở một số viện nghiên cứu trường đại học và
đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên trong hoạt động của các đoàn thể, đặc biệt là hoạt động
công đoàn, xã hội học cần được nghiên cứu và áp dụng rộng hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới
đất nước.
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động,
với hệ thống tổ chức rộng lớn gồm 61 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, 25 công đoàn ngành nghề toàn quốc
và 30.000 công đoàn cơ sở. Vị trí, vai trò của công đoàn ngày càng nâng cao trong xã hội Việt Nam. Trong nền
kinh tế thị trường, công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa các mặt hoạt động xã hội. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý
tất yếu dẫn đến những biến đổi lớn lao trong đời sống xã hội. Để ổn định và phát triển xã hội, cần có các phương
pháp, biện pháp hữu hiệu để tiếp cận, giải quyết những vấn đề xã hội nảy sinh do tác động của cơ chế thị trường.
Trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần xây dựng đội ngũ giai cấp công
nhân, các đoàn thể, tổ chức xã hội thực sự có sức mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển đất
nước như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII đã chỉ ra.
Hoạt động đoàn thể nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng tác động vào mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế,
khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội... của đất nước. Cho nên người cán bộ công đoàn có thể là nhà hoạt động
chính trị, nhà quản lý kinh tế - xã hội, nhưng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều
thành phần kinh tế cần có những cán bộ công đoàn là những nhà hoạt động xã hội giỏi. Cán bộ công đoàn cần
am hiểu sâu sắc về cơ cấu xã hội, về các thiết chế xã hội, về các mối quan hệ xã hội giữa các cá nhân và các
nhóm, giữa các nhóm, các tập thể với nhau trong cộng động xã hội. Như vậy, trong hoạt động thực tiễn đa dạng,
phong phú, và phức tạp do có sự chuyển dịch về cơ cấu xã hội bởi tác động của cơ chế thị trường, người cán bộ
công đoàn ngoài sự am hiểu về chuyên môn, về công đoàn, còn cần có kiến thức về cách tiếp cận các đối tượng
xã hội, đặc biệt là tiếp cận công nhân lao động, biết cách hòa nhập vào đời sống cộng đồng để vận động, tập hợp
quần chúng công nhân lao động tham gia vào các hình thức thích hợp như công đoàn, nghiệp đoàn, hội nghề,
hội lao động... từ đó tham gia quản lý nhà nước, xã hội, doanh nghiệp: góp phần ổn định chính trị và phát triển
xã hội.
Để có được đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt
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Đào tạo xã hội học ...

động công đoàn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trường Đại học Công đoàn, ngoài việc nâng cao kiến thức
về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức về kinh tế
thị trường, về quản lý kinh doanh, về pháp luật ... còn cần đặc biệt chú ý đến kiến thức xã hội học - phần kiến
thức quan trọng mà trước đây chưa được coi trọng đúng mức. Hiện nay trong chương trình các ngành đào tạo tại
trường Đại học Công đoàn như Xây dựng công đoàn, Quản trị kinh doanh, Bảo hộ lao động đều có bố trí một số
đơn vị học trình về xã hội học. Tuy nhiên điều này chưa đủ đáp ứng yêu cầu để tăng cường việc xã hội hóa hoạt
động công đoàn, nâng cao uy tín của công đoàn trong hệ thống chính trị và trong xã hội.
Công đoàn cần đào tạo cán bộ chuyên sâu về xã hội học, ngoài các kiến thức đại học đại cương, giai cấp
công nhân, lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn trong chương trình đào tạo cần có một số kiến thức chuyên
ngành như : Cơ cấu xã hội, giới và gia đình, xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, tổ chức và quản lý xã hội,
công tác xã hội, chính sách xã hội, xã hội học văn hóa, xã hội học giáo dục, xã hội học về dư luận xã hội và
thông tin đại chúng. Phương pháp, kỹ thuật điều tra xã hội học cũng cần được coi trọng. Những kiến thức này sẽ
giúp cho cán bộ công đoàn dù hoạt động chuyên trách hay bán chuyên trách, dù công tác trong doanh nghiệp
nhà nước hoặc các thành phần kinh tế khác đều có khả năng vận động tập hợp được đông đảo quần chúng, nắm
bắt tâm tư nguyện vọng của họ, thực hiện tất các chức năng của tổ chức công đoàn.
Ngày 15 tháng 5 năm 1996 trường Đại học Công đoàn Việt Nam vừa tròn 50 năm ngày thành lập trường.
Trường tiến hành đào tạo cán bộ công đoàn, công nhân lao động ở bậc đại học từ năm 1978. Đến nay đã có hàng
nghìn sinh viên tốt nghiệp đang công tác ở các cấp công đoàn và các đoàn thể, tổ chức xã hội khác. Từ năm
1992 Trường chuyển thành trường Đại học đa ngành, hòa nhập vào hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia. Việc
đào tạo cán bộ công đoàn theo ngành xã hội học tại trường Đại học Công đoàn với đặc thù của một đoàn thể,
một tổ chức chính trị - xã hội là cần thiết và có những thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, những vấn đề
cần nghiên cứu và giải quyết như : Đối tượng đào tạo, nội dung, chương trình, đội ngũ cán bộ giảng dạy xã hội
học, đầu ra của sản phẩm đào tạo...
Ngành xã hội học nếu được mở ra ở trường Đại học Công đoàn, không chỉ đào tạo riêng cho cán bộ công
đoàn, mà có thể đào tạo cán bộ cho các đoàn thể khác khi có nhu cầu. Với sự phối hợp nghiên cứu của các đoàn
thể, các nhà khoa học, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, tin rằng ngành đào tạo mới - xã hội học đoàn thể - sẽ
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ cán bộ đoàn thể, đẩy mạnh
sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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