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Xã hội học số 2 (134), 2016

MỘT SỐ VẤN ĐỀ Ơ H ĐỐI VỚI HO T ĐỘNG KHO HỌ
Ủ TR THỨ TRẺ QU KHẢO SÁT Á TỔ HỨ
KHO HỌ VÀ ÔNG NGHỆ Ở HÀ NỘI
ĐẶNG VŨ ẢNH LINH

1. Đặt vấn đề
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay uôn đ i hỏi phải chú
trọng đến việc tích cực đổi mới tư duy sáng tạo, tăng cường đầu tư, phát triển các nguồn
lực con người hướng đến tri thức hóa các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối
cảnh hoạt động khoa học, vai trò và hoạt động thực tiễn của đội ngũ trí thức khoa học và
công nghệ trẻ ng y c ng được khẳng định, thu hút sự quan tâm của các nhà hoạch định
chính sách, các cá nhân, tổ chức đang quản lý và sử dụng nguồn nhân lực này, việc tiếp
tục nghiên cứu, xây dựng môi trường thuận lợi, thúc đẩy khả năng ao động, sáng tạo,
cống hiến của trí thức khoa học công nghệ trẻ, giúp họ cải thiện trình độ học vấn, chuyên
môn, phát huy năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức là một trong những vấn đề quan trọng
và cần thiết.
Trên thế giới, đ c nhiều công trình nghiên cứu iên quan đến vai trò của trí thức
nói chung và trí thức trẻ nói riêng trong hoạt động khoa học và công nghệ. Từ những năm
gần giữa thế kỷ XX, John erna (1938) đ nhấn mạnh rõ vị trí, vai trò và chức năng của
hoạt động khoa học cũng như tầm quan trọng của việc phát triển các nguồn nhân lực khoa
học trong xã hội hiện đại khi cho rằng “trí thức là nguồn lực quan trọng nhất để phát
triển khoa học công nghệ”, và “khoa học công nghệ lại là nguồn lực quan trọng nhất để
thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế xã hội” (UNESCO, 1970). Srivastava (1997) đ nhìn
nhận trí thức n i riêng v con người nói chung bao gồm thể lực, trí tuệ, kỹ năng nghề
nghiệp là một nguồn vốn quan trọng, có khả năng sản sinh của cải vật chất và làm quốc
gia phồn thịnh. Tiếp cận từ g c độ kinh tế, ông cho rằng công tác tìm kiếm, phát hiện, đầu
tư chuyên gia c tỷ lệ thu hồi vốn cao, vốn con người càng sử dụng thì giá trị c ng tăng
lên. Bên cạnh đ , đầu tư cho vốn con người, đầu tư cho nh n t i sẽ tạo hiệu ứng đầu tư
lớn, vì vốn của nhóm này mang tính sáng tạo, tự phát huy tiềm năng v tạo nên sự phát
triển mà các nguồn vốn khác không có.
Ở Việt Nam, Phạm Tất Dong (1995) đ hệ thống lại những quan điểm c bản về trí
thức, phân tích những đặc trưng của trí thức, tình hình phân bố c cấu và hoạt động của
đội ngũ trí thức thời kỳ đầu Đổi mới. Công trình khẳng định hoạt động nghiên cứu khoa
học và sáng tạo là một trong những đặc trưng c bản của trí thức. Đ m Đức Vượng


Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển.

BẢN QUYỀN THUỘC VIỆN XÃ HỘI HỌC | ios.vass.gov.vn

Đặng Vũ Cảnh Linh

64

(2014) khi nghiên cứu giải pháp phát huy tiềm năng của trí thức, cho rằng Việt Nam
muốn phát triển tốt phải dựa vào 3 yếu tố: (1) người trí thức tự phấn đấu, tự nâng cao
trình độ để không ngừng vư n ên, (2) x y dựng hệ thống chính sách đối với trí thức như
chính sách đ o tạo, bồi dưỡng, sử dụng trí thức, trọng dụng nhân tài, (3) xây dựng hệ
thống tổ chức đối với trí thức như tổ chức các trường đ o tạo trí thức, tổ chức các tổ chức
nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy v phư ng tiện làm việc cho trí thức.
Những công trình nghiên cứu của Nguyễn Hữu Tăng (2007), Nguyễn Tiến Lư ng
(2007) và Hồ Văn Vĩnh (2012) đ chứng minh đội ngũ trí thức đang c sự phát triển
nhanh chóng về số ượng, sự phân bố đa dạng về ngành nghề, ĩnh vực hoạt động, đảm
nhiệm những nhiệm vụ khác nhau: từ tham mưu, giúp việc nh đạo, thực hiện nghiên cứu
khoa học cho đến trực tiếp ứng dụng, chuyển giao công nghệ phát triển kinh tế - xã hội.
ác công trình n y cũng ph n tích những hạn chế về c chế, chính sách đối với trí thức,
khuyến nghị cần hoàn thiện chính sách bồi dưỡng, đ o tạo, c chế đ i ngộ trí thức, c chế
đảm bảo quyền dân chủ và tự do tư tưởng đối với trí thức, nâng cao chất ượng chính sách
v c chế quản lý khoa học.
Trần Hồng Lưu (2009) tiếp cận trí thức qua việc phân tích bản chất, cấu trúc của tri
thức khoa học, vai trò của tri thức khoa học trong đời sống xã hội, nghiên cứu các giải
pháp ứng dụng tri thức khoa học trong thực tiễn phát triển đất nước. Tác giả đ chỉ ra
nhiều sự bất hợp lý trong hoạt động quản lý trí thức ở nước ta như nạn thừa thầy, thiếu
thợ, tình trạng ao động “chay”, tình trạng nghiên cứu khoa học “xếp tủ”, tình trạng lao
động trí thức trẻ thất nghiệp m không đúng ng nh nghề, quá trình đ o tạo trí thức mất
c n đối giữa các ĩnh vực, đ o tạo nặng về lý thuyết, hàn lâm, thiếu thực hành...
Như vậy, đ c nhiều công trình nghiên cứu trong v ngo i nước từ cấp độ lý luận
đến thực tiễn, tiếp cận chuyên ngành và liên ngành xung quanh chủ đề vai trò của trí thức
trong hoạt động khoa học và công nghệ, tuy nhiên còn thiếu những công trình lấy trí thức
khoa học công nghệ trẻ đối tượng nghiên cứu trực tiếp.
Với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá chính sách v c chế quản lý của các tổ chức trong
hoạt động nghiên cứu khoa học của trí thức trẻ hiện nay, các phân tích trong bài viết này sử
dụng số liệu điều tra 608 trí thức trẻ làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ được tách
ra trong bộ số liệu điều tra đề t i “Nghiên cứu giải pháp phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức
trẻ trên địa bàn Hà Nội” do Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển (thuộc Liên hiệp các
Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) thực hiện v o năm 2011. ên cạnh đ , b i viết cũng sử
dụng các kết quả nghiên cứu định tính, phỏng vấn sâu, phân tích tài liệu trong đ c việc thu
thập và phân tích 50 lý lịch khoa học của trí thức trẻ thực hiện trong hai năm 2013-2014.
2. Khái niệm trí thức trẻ
Có khá nhiều quan niệm hay định nghĩa về trí thức. Theo Phạm Tất Dong (1995), trí
thức là những người c trình độ đại học (có bằng) và những người c trình độ tư ng
đư ng đại học nhưng không c bằng, họ học từ thực tiễn cuộc sống. Theo ông, trí thức
gắn với học vấn nhưng bằng cấp không phải căn cứ chủ yếu và duy nhất để xác định và
định danh cho người trí thức.
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Đ m Đức Vượng (2014), sau khi phân tích hàng loạt các định nghĩa về trí thức, đ
đưa ra 10 uận điểm quan trọng để xác định trí thức cho công trình nghiên cứu của mình.
Theo ông, trí thức người: ao động trí c; trình độ học vấn cao; có cống hiến chất xám
cho xã hội; có những sáng kiến, phát minh, công trình nghiên cứu khoa học; sống có nhân
cách; không c hội; biết đ o tạo, giúp đỡ, n ng đỡ đồng nghiệp; biết gắn lý luận với thực
tiễn; c tư duy độc lập và có chính kiến rõ ràng; biết h a đồng đời sống riêng tư của mình
v o đời sống cộng đồng xã hội. Tuy nhiên trong thực tế, rất kh xác định tất cả các tiêu
chí này khi chọn mẫu khảo sát xã hội học.
Trí thức trẻ là trí thức c c độ tuổi giới hạn n o đ , tùy theo nghiên cứu hay bối
cảnh cụ thể. Thực tế cho thấy, từ g c độ tiếp cận khác nhau của các chủ thể quản lý và
các ngành khoa học, khái niệm “thanh niên” hay khái niệm “trẻ” được xác định khá
khác nhau về độ tuổi (Đặng Vũ ảnh Linh, 2003; 2011). Thực tế cho thấy quá trình xã
hội hóa thanh niên dài hay ngắn còn phụ thuộc v o điều kiện v trình độ phát triển của
mỗi xã hội. Trong xã hội truyền thống, việc xã hội h a ao động thanh niên trong lao
động nông nghiệp có thể được kết thúc từ rất sớm, nhưng đối với xã hội hiện đại, với
những khối ượng tri thức và kỹ năng về nghề nghiệp khổng lồ thì giai đoạn thanh niên
cần học hỏi, thích ứng hòa nhập và kiến tạo giá trị lại d i h n. Để có thể được coi là
người đạt ngưỡng trưởng thành về mặt xã hội, ở điểm xã hội hóa cuối cùng kết thúc độ
tuổi thanh niên, đặc biệt khi gắn với loại hình ao động tri thức phải đạt ngưỡng ít nhất
từ 40 tuổi (Đặng Vũ ảnh Linh, 2008, 2011).
Trong bài viết này, dựa trên những quan điểm tiếp cận nghiên cứu thanh niên và loại
hình ao động đặc thù của trí thức trẻ, trí thức trẻ được khái niệm là những người c trình độ
đại học trở lên, ở độ tuổi từ 21 đến 40. Ngoài ra, trí thức trẻ hoạt động khoa học và công nghệ
được hiểu là nhóm trí thức trẻ đang công tác tại các c quan, tổ chức liên quan trực tiếp đến
nghiên cứu khoa học và công nghệ (không bao gồm người ao động nghệ thuật, hay trong lực
ượng vũ trang, m kinh doanh, buôn bán, ao động tự do...).
3. Một số kết quả điều tra về cơ chế đối với hoạt động khoa học của trí thức trẻ
tại các tổ chức khoa học và công nghệ hiện nay
3.1. Về nhu cầu và lý do lựa chọn nơi làm việc và công tác tuyển dụng trí thức trẻ
Theo kết quả điều tra 608 trí thức trẻ với 13 chỉ báo trình bày trong Bảng 1 thì hầu
hết các giá trị được số đông trí thức trẻ lựa chọn là các giá trị thuộc về đặc thù của c
quan, tổ chức, n i làm việc. Tỷ lệ chỉ báo được trí thức trẻ lựa chọn cao nhất là “quan hệ
đồng nghiệp tốt” (66,0%), tiếp đến giá trị “quan hệ nh đạo và nhân viên tốt” (65,6%),
“môi trường làm việc chuyên nghiệp” (51,5%) v “c quan phát triển độc lập tự chủ”
(51,1%). Các giá trị có tỷ lệ được chọn thấp nhất trong 13 giá trị đưa ra “môi trường
hội nhập quốc tế” (22,6%) v “môi trường làm việc cạnh tranh” (27,9%). Kết quả này
phản ánh các giá trị cốt õi trong định hướng nghề nghiệp và mô hình làm việc của trí
thức trẻ hiện nay được số đông ựa chọn thuộc về giá trị con người, các mối quan hệ công
sở chứ chưa phải là các vấn đề công nghệ, thư ng hiệu, tính cạnh tranh, hay hội nhập
quốc tế.
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Bảng 1. Bảng giá trị định hướng trí thức trẻ lựa chọn nơi làm việc
Đơn vị: %
Các giá trị
quan phát triển độc lập, tự chủ**
Môi trường làm việc chuyên nghiệp**
Quan hệ nh đạo - nhân viên tốt
Quan hệ đồng nghiệp tốt*
Luôn đổi mới trang thiết bị công nghệ*
Luôn ý thức về thư ng hiệu tổ chức***
Tôn trọng khách hàng thị trường***
Đề cao năng động, sáng tạo**
Thưởng phạt công bằng
Môi trường làm việc cạnh tranh***
Bổ nhiệm, sử dụng quản lý trẻ*
Hỗ trợ trực tiếp cho trí thức trẻ *
Môi trường hội nhập quốc tế*

Mô hình tổ chức
Nh nước
39,2
41,7
61,6
61,6
24,8
20,4
20,9
44,5
42,2
18,5
28,0
27,5
19,9

DNKHCN
59,4
58,3
67,3
68,9
39,0
44,1
59,1
53,5
41,3
39,0
35,0
28,7
24,0

NGO
57,9
57,9
72,4
69,0
34,5
39,7
41,4
53,4
43,1
13,8
36,2
37,9
25,9

Chung
51,1
51,5
65,6
66,0
32,8
34,0
41,7
49,9
41,9
27,9
32,3
29,3
22,6

Ghi chú: Mức độ kiểm định *p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001
Nguồn: Đề tài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, 2011

So sánh tư ng quan giữa ba khu vực cho thấy, tỷ lệ trí thức trẻ ở các doanh nghiệp
khoa học công nghệ (DNKHCN) và các tổ chức phi chính phủ (NGO) đồng thuận với
từng giá trị thường cao h n tỷ lệ tư ng ứng ở khu vực c quan nh nước. Điều này có thể
iên quan đến nguy c chảy máu chất xám từ các c quan nh nước sang các c quan
ngo i nh nước trong quá trình cạnh tranh, khai thác, sử dụng nguồn nhân lực trí thức trẻ,
khi m các c quan ngo i nh nước ngày càng chú trọng đến việc điều chỉnh các giá trị
quản lý thu hút trí thức trẻ về làm việc.
Tìm hiểu lý do xin việc của trí thức trẻ, số liệu điều tra cho thấy lý do có tỷ lệ đồng
thuận cao nhất “đúng ng nh nghề đ o tạo”, tiếp theo “môi trường làm việc tốt, được
tôn trọng”, “công việc ổn định u d i”, “c c hội được học tập”, “c c hội được yêu
thích”. Kết quả khảo sát phản ánh những kỳ vọng lớn nhất của trí thức trẻ đặt ra đối với
c chế và chủ thể quản lý tại c quan họ làm việc hiện nay c môi trường phát huy
đúng chuyên môn, sở trường của mình, có nhiều c hội được tôn trọng, phát triển phù hợp
với tâm lý của những công chức, viên chức trẻ tuổi.
3.2. Đánh giá về chính sách tuyển dụng
Tuyển dụng là một vấn đề khá phức tạp đối với nhà quản lý và trí thức trẻ hiện nay
nhưng n thường được xem bước rất quan trọng trong sự nghiệp của mỗi trí thức. Theo
kết quả điều tra, phần đông trí thức trẻ cho rằng họ đ phải tự tìm hiểu và tự vận động để
tìm việc (58,7%), trong khi các chỉ báo khác thấp h n nhiều lần. Điều này cho thấy các c
quan còn thiếu sự chủ động trong quá trình phát hiện, tuyển chọn và sử dụng trí thức trẻ.
Bên cạnh đ , về hình thức tuyển dụng v o c quan, kết quả cho thấy ngoài hình thức tự
tìm hiểu, tham gia thi tuyển, thì yếu tố quen biết vẫn đ ng vai tr khá quan trọng (người
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quen tại n i m việc đ giới thiệu chiếm 25,4%, v được người quen bên ngoài giới thiệu
là 17,2%). Tình trạng trên làm hạn chế việc tuyển chọn khách quan, có thể khiến cho
không ít trí thức trẻ có tiềm năng đ không tìm được công việc tư ng xứng.
Thời gian thử việc cũng nh n tố ảnh hưởng tới tâm lý của trí thức trẻ trong quá
trình được tuyển dụng. Theo kết quả khảo sát, thời gian thử việc tại c quan trước khi ký
hợp đồng để vào làm việc có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm trí thức trẻ. Giai đoạn
thử việc dưới 3 tháng chiếm tỷ lệ lớn, cao nhất là thời gian thử việc kéo dài khoảng 2-3
tháng, chiếm trên 23,3% số ượng người tham gia trả lời. Bên cạnh đ , vẫn có nhiều
trường hợp thời gian thử việc kéo dài, thậm chí kéo d i đến 36 tháng (chiếm 0,7%) và 24
tháng (1,5%). Trong khi đ , tỷ lệ người được nhận chính thức làm việc không phải qua
thử việc là khá thấp, chỉ 8,3%.
Mặc dù tỷ lệ trí thức trẻ phải thử việc với thời gian dài (từ 24 tháng trở lên) không
quá cao, nhưng điều đ cũng c phần ảnh hưởng thiếu tích cực đến công việc, tâm lý và
cuộc sống của một bộ phận trí thức trẻ. Trong một số phỏng vấn s u, đ c những ý kiến
bất bình của trí thức trẻ vì cảm thấy họ phải đ ng g p nhiều m không được trả công
tư ng xứng tại một số tổ chức trong thời gian thử việc.
3.3. Vấn đề phân công công việc và tạo môi trường làm việc
Tìm hiểu về hoạt động phân công và bố trí công việc cho trí thức trẻ ở Hà Nội từ
g c độ sử dụng và phát huy tiềm năng, kết quả nghiên cứu cho thấy phần đông trí thức trẻ
cho rằng họ chưa được phân công công việc hợp ý v điều đ ảnh hưởng trực tiếp đến
khả năng ao động sáng tạo của họ. Vẫn còn khá nhiều trí thức trẻ tham gia nghiên cứu
khoa học trong các đề tài, dự án nghiên cứu chỉ được nhận những công việc thứ yếu,
những công đoạn không quan trọng, thậm chí chỉ là giúp việc văn thư, h nh chính. Đ y
một trong những điểm hạn chế lớn đối với việc phát huy tính sáng tạo trong ao động
khoa học của trí thức trẻ, đôi úc c n m nản lòng họ. Tổng hợp phân tích 50 bản lý lịch
khoa học của trí thức trẻ thuộc ba c quan Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam,
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam thì kết quả c 7 trường hợp tuyển dụng ngạch cán bộ nghiên cứu (nghiên cứu viên)
nhưng chưa từng tham gia một đề tài, dự án nghiên cứu nào tại tổ chức họ đang m việc.
Chỉ có 5 trí thức trẻ từng là chủ nhiệm đề tài cấp bộ, cấp tỉnh và 16 trí thức trẻ từng làm
chủ nhiệm các đề tài cấp c sở. Những trí thức trẻ còn lại chỉ đ ng vai tr
cán bộ tham
gia các công đoạn khác nhau của đề tài, dự án như m nhiệm vụ sưu tầm, tổng hợp tư
liệu, điều tra viên, công tác hành chính, tổ chức phục vụ triển khai đề tài, dự án.
Đánh giá về nội dung phân công công việc nghiên cứu khoa học của nh đạo c
quan là một trong những chỉ báo quan trọng, thể hiện sự phản hồi của trí thức trẻ với c
chế quản lý hoạt động khoa học hiện nay. Theo kết quả điều tra, phần đông trí thức trẻ
đánh giá tích cực về sự phân công của nh đạo tổ chức với hai chỉ báo lần ượt : “phù
hợp với trình độ chuyên môn đ o tạo” (62,7%) v “phù hợp với kiến thức, kỹ năng nghiên
cứu” (45,2%). Với các chỉ báo về cách phân công công việc như “không phù hợp vì công
việc lộn xộn, thiếu nguyên tắc, không phù hợp, đ i hỏi quá cao”, hay “không phù hợp vì
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đ i hỏi quá thấp” v “không phù hợp vì nhiều công việc không tính công, khen thưởng”
đều chỉ chiếm tỷ lệ thấp (trên dưới 5%).
Với một xã hội đang trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại h a, môi trường làm
việc luôn có sự cạnh tranh, thúc đẩy để phát triển thì những c chế hợp ý để thu hút được
sự tham gia và phát huy hết tiềm năng của trí thức trẻ là rất cần thiết. Tuy nhiên, h n 10%
trí thức trẻ cho rằng với tất cả các nội dung phân công công việc chuyên môn hiện nay là
không hợp lý, và tỷ lệ cho rằng phân công hợp lý trong từng nội dung, đầu mục công việc
cụ thể cũng chưa cao. Điều đ cho thấy các nhà quản lý vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, tìm
hiểu để có thể hiệu chỉnh chính sách sử dụng ao động khoa học của trí thức trẻ cho phù
hợp h n.
3.4. Tính chủ động của trí thức trẻ trong công việc
Trong công việc, ngoài những c chế chính sách sử dụng ao động hợp lý, thì việc
phát huy tính chủ động sáng tạo của trí thức trẻ là nhân tố hết sức quan trọng. Điều đ tạo
c hội để trí thức trẻ c điều kiện chủ động, sáng tạo, đ ng g p phát triển c quan, tổ
chức. Kết quả điều tra về những đ ng g p của trí thức trẻ trong công việc phản ánh tỷ lệ
trí thức trẻ chủ động đề xuất ý kiến với nh đạo c quan khá cao. Những nội dung
được trí thức trẻ đề xuất thường xuyên nhất : “cải tiến nội dung hoạt động nghiên cứu”
(35,2%), tiếp đến “g p ý chuyên môn với nh đạo, đồng nghiệp trong nghiên cứu”
(28,7%) và “đề xuất cải tiến phư ng thức hoạt động nghiên cứu” (20,9%).
Có lẽ có khá nhiều trí thức trẻ vẫn còn e ngại, mặc cảm về chuyên môn, vị trí công
tác và do một số nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nên ít đề xuất các kiến nghị có
iên quan đến các cải tiến các hoạt động nghiên cứu khoa học chung tại c quan, tổ chức.
Ở tất cả các chỉ báo, tỷ lệ trí thức trẻ nói rằng họ “chưa bao giờ đề xuất ý kiến” đều trong
khoảng từ 8% đến 24%. Hai nội dung chưa bao giờ đề xuất chiếm tỷ lệ cao nhất “cải
tiến phư ng thức quản lý khoa học” (19,3%) v “góp ý về tổ chức, sử dụng con người với
nh đạo, đồng nghiệp trong nghiên cứu” (18%).
3.5. Mức độ yên tâm và hài lòng với môi trường làm việc
Một trong những chỉ báo quan trọng để đánh giá về c chế quản lý và thực thi chính
sách là mức độ hài lòng của trí thức trẻ đối với môi trường làm việc, nghiên cứu của c
quan, tổ chức mà họ đang m việc. Kết quả trình bày trong Hình 1 cho thấy, trí thức trẻ
đánh giá 21 chỉ báo đưa ra ở mức độ “bình thường” trong khoảng từ 38% đến 63%. Nếu
xét chung cho mức rất hài lòng và hài lòng, tỷ lệ cao nhất là về “quan hệ đồng nghiệp”
(60,1%), tiếp đến là “c sở vật chất” (56,1%) v “quan hệ nh đạo v nh n viên”
(55,5%).
Trái lại, tỷ lệ hài lòng thấp nhất là về “áp ực công việc” (25,2%), v điều này cho
thấy có lẽ các tổ chức, c quan vẫn chưa phát huy được tiềm năng của trí thức trẻ. Tiếp
theo là bốn chỉ báo iên quan đến quyền lợi: “chính sách cải thiện đời sống cho cán bộ”
(29,4%), “chế độ khen thưởng, đ i ngộ” (33,2%), “chế độ ư ng, phân phối thu nhập”
(33,3%), “tôn vinh nh n t i, th nh quả ao động” (33,2%). Đ cũng 4 chỉ báo có tỷ lệ
không hài lòng cùng với rất không hài lòng cao nhất (từ khoảng trên 13% đến gần 17%).
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Hình 1. Mức độ hài lòng về công việc
Rất h i

ng

sở vật chất

20,6

Trang thiết bị cho từng cá nh n, cán bộ

Nội quy, quy chế

ình thường

Hài lòng

35,5

12,4

m việc

39,2

36,3

12,1

hế độ ph n công công việc

Rất không h i

Không hài lòng

36

4,3

44,7

5,7

43

5,8

38,9

9,4

46,8

7

hế độ ư ng, ph n phối thu nhập

6,4

26,9

51,1

13,8

hế độ khen thưởng, đ i ngộ

5,2

27

51

15,1

Tôn vinh nh n t i, th nh quả ao động

7,6

hế độ phúc ợi ( ễ, tết, nghỉ mát)
hiến ược phát triển c quan

25,6

50,5

10,3

29,1

8,8

33

Quan hệ nh đạo v nh n viên

Quan hệ đồng nghiệp

50,7

6,7

hính sách cải thiện đời sống cho cán bộ

6,4

Địa vị cá nh n của bản th n

7,9

51,9

27,8

8,8
7,9

Đ ng g p bản th n cho công việc, c quan

7,2

40,9

Sự tự chủ trong công việc

8,7

37,7

32,4

8,4
52,1

45,2

4,5

20,7
13,6

0%

12,4

55,7

Th nh quả ao động của bản th n

Khác

11,1

57,3

26,2

2,2
8,2

52,7

23

2,8

37,5

28,9

Sự tín nhiệm của mọi người với bản th n

Áp ực của công việc

6,6
41,2

45,8

9,5

hính sách đối với trí thức trẻ ở c quan

9,3

42,6

14,3

Hoạt động đo n thể, ngoại kh a

14,5
49,2

12,9

5,9
43,5

2,3

47,4

3,7

49,1
62,7

26,1

ng

3,5
9,8

50

8
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Nguồn: Đề tài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, 2011

Kết quả trên phản ánh thực trạng là mức độ hài lòng về công việc của trí thức trẻ
chưa cao, hay nói cách khác, công việc tại c quan chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu
của trí thức trẻ, nhất là về áp lực công việc và những quyền lợi vật chất dành cho họ.
3.6. Vấn đề đãi ngộ và trả công lao động
Theo kết quả trình bày trong Bảng 2, nhận định của trí thức trẻ về chế độ và hình
thức đ i ngộ có sự khác biệt nhất định giữa ba nhóm: các c quan khoa học thuộc khu vực
nh nước, các doanh nghiệp khoa học công nghệ và các tổ chức phi chính phủ. Cụ thể, có
70% trí thức trẻ khẳng định họ được c quan, tổ chức cung cấp trang thiết bị làm việc. Tỷ
lệ này thấp h n ở nhóm các tổ chức phi chính phủ (67,1%), nhưng cao h n trong mô hình
doanh nghiệp khoa học và công nghệ (74,0%).
Tỷ lệ trí thức trẻ cho rằng họ “được trao quyền trong công việc chuyên môn” không
cao nếu tính chung cho cả ba loại tổ chức (40,5%), nhưng ở khu vực nh nước lại thấp
h n hẳn (37,3%). Ngược lại, khu vực nh nước lại đứng đầu trong chỉ báo “được khen
thưởng khi làm tốt công việc” với 53,3% (so với 49,4% ở khu vực doanh nghiệp 49,4%
và 51,9% ở tổ chức phi chính phủ). Ngoài ra, so với hai khu vực nh nước và doanh
nghiệp, trí thức trẻ trong khu vực các tổ chức phi chính phủ lại có tỉ lệ lựa chọn cao ở các
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chỉ báo: đưa ra quyết định chuyên môn, được đưa ý kiến xây dựng tổ chức; được hỗ trợ
kinh phí giao dịch; và c người cộng sự, giúp việc, trợ lý…
Bảng 2. Chế độ làm việc và sự đãi ngộ trong công việc
Các giá trị

Đơn vị: %

Mô hình tổ chức

Chung

Nh nước

DNKHCN

NGO

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

67,1

74,0

63,6

70,0

Được giao quyền trong công việc

37,3

42,5

43,6

40,5

Được khen thưởng khi làm tốt công việc

53,3

49,4

51,9

51,3

Đưa ra ý kiến quyết định chuyên môn

22,2

25,7

35,2

25,2

Đưa ra ý kiến quyết định xây dựng tổ chức

17,9

13,1

18,2

15,7

Được hỗ trợ kinh phí trong giao dịch

13,2

20,2

25,5

17,8

người cộng sự, giúp việc, trợ lý*

10,3

17,7

22,6

15,1

Khác
3,3
0,8
Ghi chú: Mức độ kiểm định * p <0,05.
Nguồn: Đề tài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, 2011

1,9

2,0

Kết quả cũng cho thấy có tới 30% trí thức trẻ muốn thay đổi công việc hiện tại,
trong khi 70% còn lại thì không muốn thay đổi. Tỷ lệ trí thức trẻ ở khu vực c quan nh
nước muốn thay đổi công việc thấp h n so với các khu vực ngo i nh nước.
4. Một số kết luận và khuyến nghị
Kết quả điều tra về hoạt động nghề nghiệp và các chính sách, tuyển dụng, sử dụng,
đ i ngộ cũng như các mối quan hệ của trí thức trẻ ở Hà Nội với nh đạo v đồng nghiệp
cho thấy có một số giá trị của c quan, tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ được
trí thức trẻ đánh giá khá cao nhưng cũng c những giá trị chưa thực sự thu hút, cũng như
đáp ứng được nhu cầu của nhóm nhân lực xã hội đặc thù này. Các giá trị cốt lõi trong
định hướng nghề nghiệp và mô hình làm việc của trí thức trẻ hiện nay được số đông ựa
chọn thuộc về giá trị con người, các mối quan hệ công sở h n các vấn đề công nghệ,
thư ng hiệu, tính cạnh tranh, hay hội nhập quốc tế. Mức độ hài lòng về công việc của trí
thức trẻ chưa cao bởi công việc tại c quan chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của trí
thức trẻ, nhất là về áp lực công việc và những quyền lợi vật chất dành cho họ.
Để trí thức trẻ có thể phát huy tốt h n những tiềm lực, tiềm năng của mình trong
hoạt động khoa học, chúng tôi xin được khuyến nghị với các nhà quản lý, sử dụng lao
động trí thức trẻ một số vấn đề sau:
Cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, kiện to n môi trường chính sách, c chế quản lý
hoạt động khoa học tại các c quan, tổ chức, gắn với hoạt động quản ý ao động trí thức
trẻ, có kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong việc đ o tạo, bồi dưỡng, phân công trách
nhiệm, giao quyền chủ động, khuyến khích sự sáng tạo của trí thức trẻ trong nghiên cứu
khoa học, tạo điều kiện v c hội tốt nhất cho những nghiên cứu sáng tạo, c ý nghĩa khoa
học và thực tiễn của trí thức trẻ.
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Các nhà quản lý cần xác lập các tiêu chí công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch,
lấy hiệu quả công việc làm trọng tâm trong các c chế và nguyên tắc quản lý từ tuyển
dụng, sử dụng, ph n công chuyên môn, đ i ngộ và trả công hợp lý cho sự cống hiến của
trí thức trẻ với c quan, tổ chức. Cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của nh nước về quản
lý và sử dụng ao động trí thức trẻ, khắc phục các tình trạng làm việc không ư ng, m
thêm giờ, ngoài giờ không được tính công, không đảm bảo các chế độ phúc lợi.
Với tất cả các c quan, tổ chức, đặc biệt các c quan khoa học nh nước, cần chú
trọng xây dựng c chế tuyển dụng, phân công chuyên môn hiện đại, tiếp tục thu hút tài
năng khoa học trẻ về làm việc tại tổ chức. Xây dựng văn h a tôn trọng với trí thức trẻ
trong ao động khoa học, và cống hiến, tăng cường xác lập các quy tắc phân quyền, giao
quyền, bổ nhiệm nh đạo trẻ, mở rộng c hội giao trí thức trẻ có chuyên môn, tâm huyết
được tiếp cận và chủ trì các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để họ c hội
trưởng thành.
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