SUY NGHĨ VỀ CON ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP HÓA
HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM
PTS. NGUYỄN THIỆN NHÂN

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói chung là quá trình làm cho sản xuất, dịch vụ
trong xã hội có tính công nghiệp ngày càng nhiều hơn, có trình độ khoa học
ngày càng cao hơn, từ đó làm cho giá trị sư dụng của hàng hóa, dịch vụ ngày
một nâng cao, chi phí sản xuất ngày một giảm (hình 1).
Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải tạo ra các yếu tố đầu vào
mới cho sản xuất và dịch vụ, từ đó mới có đầu ra mới. Các đầu vào của công
nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) là: (hình 1)
1. Nguồn tri thức mới (để từ đó hoạch định cách làm mới)
2. Con người có kỹ năng, trình độ cao hơn (để vận hành sản xuất, dịch vụ theo
công nghệ, quy trình mới và với thiết bị mới)
3. Thiết bị, công cụ mới
4. Thị trường cho sản phẩm, dịch vụ mới
5. Nguồn tài chính để tạo ra các yếu tố nói trên.
Nếu chúng ta tới một huyện, đặt vấn đề phải CNH - HĐH, thì phải trả lời câu hỏi:
Huyện lấy ơ đâu ra 4 cái mới là tiền đề CNH - HĐH? Huyện không có trường đại
học, không có viện nghiên cứu, không có trường dạy nghề, không có công ty hay
trung tâm tiếp thị quốc tế. Thường thì người ta dễ cho rằng nguồn tài chính và
thiết bị mới là hai điều cốt lõi để có thể CNH - HĐH. Song không phải vậy, nếu
thiếu vốn có thể đi vay. Nhưng để vay được thì phải có phương án sản xuất, dịch
vụ có hiệu quả cao, đáng tin cậy. Tức là phải có trình độ cần thiết để lập phương
án mới và quản lý, vận hành đề án. Có một lần, Giáo sư David, Đại học tổng hợp
Harvard, tâm sự: Theo ông, VN không thiếu vốn cho phát triển kinh tế. Trong
điều kiện kinh tế thế giới hiện nay, người ta có thể vay ơ khắp nơi. Cái mà VN
thiếu là các dự án đầu tư, phát triển có tính thuyết phục cao. Tương tự như vậy,
chúng ta không thiếu thiết bị cho CNH - HĐH. Nếu có tiền, có thể mua không
thiếu những thiết bị hiện đại. Song, chúng ta có phương án để sư dụng chúng có
hiệu quả cao không, có con người để vận hành chúng không, đó mới là điều
quyết định. Thị trường cho sản phẩm dịch vụ mới là một yếu tố tiềm ẩn, song vô
cùng quan trọng, chưa hiện đại hóa công nghiệp hóa xong thì chưa thể có sản
phẩm mới. Thế nhưng, chính trước khi đầu tư thiết bị, con người, chúng ta phải

đánh giá nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm mới dự kiến. Thị trường mục
tiêu của sản phẩm, dịch vụ mới có đủ lớn để từ doanh thu, có thể trang trải mọi
chi phí và còn tích lũy, tự phát triển không? Không có máy móc nào tính ra lời
giải cho bài toán này. Chỉ có con người, các chuyên gia tiếp thị, chuyên gia quản
lý mới trả lời được một cách gần đúng. Nhưng vậy trong 5 yếu tố đầu vào của
CNH - HĐH, thì hai yếu tố quyết định là: nguồn trí thức mới và con người có kỹ
năng, trình độ cao hơn. Nguồn tri thức mới ơ đâu ra? Theo tôi có thể quan niệm
có 5 nguồn:
1. Ơ một huyện chẳng hạn, chúng ta phải trả lời câu hỏi: trồng cây gì, luân canh
như thế nào, nuôi con gì, chế biến ra sao, bán đi đâu thì hiệu quả cao nhất?
Không cần các nhà khoa học đầu đàn, máy móc cao siêu gì để giải đáp đúng cho
các câu hỏi này. Với trình độ tốt nghiệp đại học, đã qua kinh nghiệm công tác,
được bồi dưỡng về nghiệp vụ kinh tế thì đều có thể làm công tác quy hoạch cây
- con - đường - điện nước, công - nông - thương - dịch vụ. Tuy vậy, chắc ơ
nhiều huyện, chính quyền chưa sư dụng có hiệu quả lực lượng chuyên gia bậc
trung này vào việc định hướng phát triển. Do đó, khai thác sư dụng các chuyên
gia bậc trung vốn có của đất nước vào quá trình quy hoạch phát triển, quản lý
sản xuất, kinh doanh mà trước kia chưa sư dụng họ, đã là đem lại nguồn tri thức
mới cho CNH - HĐH ơ nông thôn (hình 2).
2. Các chuyên gia bậc trung và cao ơ các trường đại học, viện nghiên cứu trong
nước có thể có các sáng tạo, phát minh có tác dụng nâng cấp trình độ công
nghệ, khoa học ơ các ngành trong nước, hình 2. Ví dụ, thời kỳ năm 1972, khi Mỹ
dùng máy bay B52 ném bom miền Bắc, chúng đã hoàn toàn bất ngờ khi ta dùng
tên lưa hạ máy bay B52. Mỹ đã biết rằng, những tên lưa mà chúng ta nhận viện
trợ không thể hạ được B52. Song các kỹ sư của của Liên Xô 1 trạm vũ trụ Hòa
Bình đã sư dụng với giá 2 triệu USD về tháo ra học và rồi sẽ cải tiến. ta đã
nghiên cứu cải tiến hệ thống thông tin, điều khiển và động cơ tên lưa này, và do
đó đã hạ hàng chục B52, được mệnh danh là ©pháo đài bay bất khả xâm phạm.
3. Các chuyên gia nước ngoài, bằng hình thức cộng tác làm việc, đào tạo hay cố
vấn có thể truyền cho các chuyên gia của ta tri thức, kỹ năng mới, hình 2.
4. Nghiên cứu mổ xẻ các sản phẩm, thiết bị là kết tinh của thành tựu khoa học
hiện đại cũng có thể giúp cập nhật tri thức tốt, hình 2. Ví dụ năm 1991, khi Liên
Xô vừa tan rã, Nhật đã mua của Liên Xô 1 trạm vũ trụ Hòa Bình đã sư dụng với
giá 2 triệu USD về tháo ra học và rồi sẽ cải tiến.
5. Đọc các tạp chí, tài liệu khoa học, mua (hoặc ăn cắp) các sáng chế phát minh
của nước ngoài, hình 2.
Để có con người có kỹ năng, trình độ ngày một cao hơn, theo tôi có thể sư dụng
4 công cụ, hình 3:

1. Đào tạo mới công nhân kỹ thuật, chuyên gia quản lý, kỹ thuật, khoa học.
2. Đào tạo bổ sung tại các trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước.
3. Đào tạo nâng cao tại các công ty, trong đó có các công ty liên doanh với hình
thức vừa làm vừa học với các chuyên gia nước ngoài.
4. Gưi đi nước ngoài đào tạo.
Như vậy, xét trên quy mô cả nước, chúng ta cũng có các tiền đề về nguồn tri
thức mới và lao động có kỹ năng và trình độ ngày một cao hơn. Song, tại mỗi
công ty, mỗi huyện, lại không hội đủ 5 yếu tố đầu vào của CNH - HĐH. Mà đã
không đủ, không đồng bộ đầu vào thì không thể ra sản phẩm mới. Vì vậy để có
thể CNH - HĐH thực sự tại mỗi huyện, tỉnh và công ty, tại mỗi cấp bộ, đơn vị
này cần chỉ rõ họ cần các loại tri thức mới gì và người lao động có kỹ năng gì, và
xác định xem ai là người cung ứng các yếu tố này cho họ. Tức là bên cầu và bên
cung các yếu tố đầu vào cho CNH - HĐH phải gặp nhau. Có thể quan niệm: đây
là việc địa chỉ hóa quá trình đào tạo, giáo dục và hệ thống nghiên cứu khoa học
phục vụ CNH - HĐH, hình 4.
Vì việc CNH - HĐH đòi hỏi phải hội đủ 5 yếu tố đầu vào cho mỗi công trình,
doanh nghiệp, mà đại đa số các đơn vị không thể sơ hữu đủ cả 5 yếu tố, nên
một sự phối hợp giữa các đơn vị cầu và các bên cung như các trường đại học,
viện nghiên cứu, các trường dạy nghề, các ngân hàng, các cơ quan xuất nhập
khẩu là bắt buộc. Tức là cần phải chương trình hóa việc CNH - HĐH tại mỗi đơn
vị, mỗi ngành và địa phương, hình 4.
Cuộc cách mạng công nghiệp và khoa học kỹ thuật thế kỷ này đã liên tục tạo ra
các loại máy móc, thiết bị và công nghệ mới. Chẳng hạn gia công cơ khí đã qua
các giai đoạn máy công cụ do người điều khiển hoàn toàn - máy công cụ điều
khiển tự động được phục vụ bơi người, máy công cụ điều kiển tự động do người
máy phục vụ. Các thế hệ máy tính điện tư thay đổi trong vòng 3 năm, 2 năm rồi
1 năm. Tất cả các đổi mới vật chất này là kết quả của một sự đổi mới nhanh hơn
đó là đổi mới tri thức. Ngày nay, ai làm chủ trên lĩnh vực đổi mới tri thức, người
đó có cơ hội chiến thắng trên thị trường. Vì vậy cách thức gia tốc được quá trình
đổi mới tri thức chính là công nghệ trí tuệ - công nghệ của thế kỷ 21. Các trường
đại học, các viện nghiên cứu VN là cầu nối, là kênh chuyển giao chính giữa trí
tuệ của thời đại và trí tuệ dân tộc. Vì vậy muốn CNH - HĐH ơ VN thì phải hiện
đại hóa đội ngũ tri thức của ta, hiện đại hóa ngành đào tạo giáo dục, và phải có
chương trình chính sách phát triển nhân tài.
Muốn gia tốc quá trình đổi mới tri thức phải có cách đầu vào cần thiết. Đó là:
•

Con người có tiềm lực trí tuệ, sáng tạo

•
•
•
•

Con người có trình độ cao, được đào tạo một các phù hợp để có thể tự
đào tạo một cách hiệu quả.
Hệ thống thông tin khoa học kỹ thuật có thể khai thác được dễ dàng
Hệ thống trợ giúp xư lý thông tin
Hệ thống đào tạo liên tục (đào tạo cho người đã tốt nghiệp đại học, cao
học) phát triển.

Lịch sư và thực tế hiện đại đã chứng minh là dân tộc VN thông minh, sáng tạo,
dẻo dai, cần cù. Đó là cái vốn vô cùng quí giá của ta khi hòa nhập vào thế giới
đổi mới của công nghệ trí tuệ. Đào tạo đón đầu để khai thác, phát huy tiềm
năng trí tuệ của người VN phục vụ CNH - HĐH cần được coi là quan điểm và biện
pháp chiến lược, hình 4.
Trong hoàn cảnh các yếu tố đầu vào của CNH - HĐH ơ ta còn hạn chế, muốn
chúng phát huy tác dụng, không thể dàn đều, trải mỏng chúng trên khắp 500
huyện, hàng chục ngành và hàng vạn công ty, xí nghiệp. Quá trình CNH - HĐH
cần triển khai từ điểm sang diện trong một lĩnh vực, gối đầu phát triển, chuyển
từ CNH - HĐH một lĩnh vực sang liên kết nhiều lĩnh vực, CNH - HĐH nhiều lĩnh
vực địa bàn, hình 4. Vào đầu những năm 60, Trung Quốc đã chủ trương đại
nhảy vọt hiện đại hóa đất nước. Khắp nơi mỗi tỉnh, mỗi huyện đua nhau sản
xuất thép vì muốn tăng vọt sản lượng thép của Trung Quốc. Kết quả là hàng
ngàn lò nấu thép "dỏm" đã ra đời và cho ra hàng vạn lô thép không dùng được
vào việc gì cả. Đó là một bài học lịch sư về hiện đại hóa mà không cần đến trí
tuệ, đến tri thức. Trong hoàn cảnh một nước chậm phát triển không thể CNH HĐH chỉ ©từ dưới lên. Trước hết phải từ trên xuống: cần qui tụ đội ngũ trí tuệ
tinh hoa nhất của dân tộc để hoạch định một đường lối, chiến lược CNH - HĐH
đất nước. Nên chăng cần hình thành một hội đồng quốc gia về chiến lược CNH HĐH, hình 4. Trên cơ sơ đường lối đó, mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp, mỗi
trường đại học, mỗi con người VN sẽ tập hợp lại đóng góp trí tuệ, tài năng,
quyết tâm và tiền bạc để hiện đại hóa công nghiệp hóa đất nước, và địa phương
mình, cơ quan mình, xí nghiệp mình, gia đình mình.
Chúng ta cần một cách làm khoa học, hiện đại, phù hợp với hoàn cảnh của ta để
vạch ra con đường CNH - HĐH cho VN
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