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uật Tổ chức chính quyền địa phương
được Quốc hội thông qua tại kỳ họp
thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã cụ thể hóa các
quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính
quyền địa phương, trong đó đã bước đầu có
sự phân biệt về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ,
quyền hạn của chính quyền địa phương các
cấp phù hợp với đặc điểm của nông thôn, đô
thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc
biệt.
Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do
Nhân dân và vì Nhân dân, tiếp tục nghiên
cứu hoàn thiện thể chế chính quyền địa
phương các cấp nói chung, của chính quyền
đô thị nói riêng đã, đang là yêu cầu cấp thiết
từ thực tiễn cuộc sống, đặc biệt trong quá
trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của
nước ta hiện nay.
I. YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH
QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐÔ THỊ
1. Bối cảnh
Sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập
quốc tế, quá trình đô thị hóa ở nước ta đã và
đang diễn ra nhanh chóng dẫn đến có nhiều
khác biệt về hoạt động kinh tế, văn hóa, xã
hội, an ninh, quốc phòng giữa đô thị và nông
thôn. Theo quy định của pháp luật hiện
hành, mô hình tổ chức chính quyền địa
phương ở nước ta tổ chức thành 3 cấp chính
quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chính
quyền ở địa bàn đô thị cơ bản được tổ chức
và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương
tự như chính quyền ở địa bàn nông thôn
cùng cấp, tuy có thêm một số nhiệm vụ,
quyền hạn quản lý trên địa bàn đô thị. Vì
vậy, nhiều vấn đề cấp thiết của đô thị như
quy hoạch, kiến trúc, xây dựng hạ tầng đô
thị, xử lý ô nhiễm môi trường, chống ùn tắc
giao thông, quản lý dân cư và trật tự an toàn
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xã hội chưa được giải quyết kịp thời, chưa
phù hợp với nguyên tắc kết hợp quản lý theo
ngành và quản lý theo lãnh thổ. Ở đô thị, do
kết cấu hạ tầng thống nhất, liên thông đòi
hỏi phải quản lý theo ngành là chủ yếu, khác
với nông thôn quản lý theo lãnh thổ là chủ
yếu.
2. Phân biệt đô thị và nông thôn từ các
đặc trưng quản lý
Theo Luật quy hoạch đô thị năm 2009,
đô thị “là khu vực tập trung dân cư sinh
sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động
trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là
trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn
hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy
sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương,
bao gồm nội thành, ngoại thành của thành
phố, nội thị, ngoại thị của thị xã, thị trấn’’.
Từ thực tiễn phát triển đô thị ở nước ta,
có thể rút ra 06 đặc điểm chủ yếu của đô thị
phân biệt với nông thôn như sau: (1) Về vị
trí, vai trò: Đô thị là trung tâm chính trị,
hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, công
nghệ của một địa phương, vùng, miền, của
cả nước, là động lực cho sự phát triển đối
với địa phương, vùng, miền đó hoặc cả
nước. (2) Về dân cư: Đô thị là nơi tập trung
dân cư, mật độ dân số cao, gồm nhiều thành
phần sống đan xen có lối sống khác nhau,
tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội đa
dạng nên việc quản lý dân cư đô thị có nhiều
phức tạp. Dân cư nông thôn gắn kết cộng
đồng theo làng, xã, thôn, xóm, bản, ấp, dòng
họ có những hương ước và phong tục, tập
quán riêng mang nhiều tính tự quản. (3) Về
kinh tế - xã hội: Ở khu vực nội thành, nội thị
chủ yếu là phi nông nghiệp, đa ngành, đa
lĩnh vực, có tốc độ phát triển cao, là địa bàn
hoạt động của các loại thị trường, là nơi hội
tụ và trao đổi thông tin, nơi dễ nảy sinh các
tệ nạn xã hội và các hiện tượng làm mất ổn
định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
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Ở nông thôn chủ yếu là nông nghiệp và tiểu
thủ công nghiệp, kinh tế công nghiệp,
thương mại, dịch vụ và thông tin chưa phát
triển mạnh. (4) Về cơ sở hạ tầng: Ở khu vực
nội thành, nội thị có tính thống nhất, liên
thông và phức tạp, tạo thành những mạng
lưới, hệ thống đồng bộ, xuyên suốt địa bàn,
không phụ thuộc vào địa giới hành chính,
đòi hỏi quản lý tập trung, thống nhất theo
ngành là chủ yếu. Ở nông thôn cơ sở hạ tầng
còn đơn giản, chưa liên hoàn và chưa đồng
bộ, đòi hỏi quản lý theo lãnh thổ là chủ yếu.
(5) Về địa giới hành chính: Cơ sở hạ tầng ở
đô thị là một chỉnh thể thống nhất nên việc
phân chia địa giới hành chính trong khu vực
nội thành, nội thị chỉ có ý nghĩa là khu vực
hành chính, mang tính chất quản lý hành
chính là chủ yếu. Ở nông thôn, việc phân
chia địa giới hành chính gắn với các hoạt
động kinh tế - xã hội diễn ra trong phạm vi
địa bàn lãnh thổ đó. (6) Về quản lý: Ở đô thị
việc quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an
toàn xã hội, giao thông, điện, nước, nhà ở,
xây dựng, môi trường là vấn đề bức xúc
hàng ngày và đa dạng, phức tạp hơn nhiều
so với quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực
này ở nông thôn.
3. Đặc thù của đô thị ở nước ta hiện
nay
Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn
ra với quy mô lớn, tốc độ nhanh, các đô thị
đã có ngày càng mở rộng và nhiều đô thị
mới hình thành đã chi phối trực tiếp đến
quản lý nhà nước về đô thị, từ đó đòi hỏi
phải có những đặc trưng riêng trong tổ chức
và hoạt động của bộ máy chính quyền đô
thị, đó là:
Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn
ra với quy mô lớn, tốc độ nhanh, các đô thị
đã có ngày càng mở rộng và nhiều đô thị
mới hình thành đã chi phối trực tiếp đến
quản lý nhà nước về đô thị, đòi hỏi phải có
những đặc trưng riêng trong tổ chức và hoạt
động của bộ máy chính quyền đô thị, đó là:
- Trong đơn vị hành chính đô thị có đơn
vị hành chính nông thôn trực thuộc (huyện,
xã, thị trấn); trong đơn vị hành chính nông
thôn có đơn vị hành chính đô thị trực thuộc
(thị xã, thành phố thuộc tỉnh); nhiều đô thị,
phần nông thôn (huyện, xã) chiếm tỷ trọng
lớn về diện tích tự nhiên và dân số.
- Phần đang đô thị hóa (phần giáp ranh
giữa đô thị và nông thôn) ngày càng lớn so

với phần đã đô thị hóa; nhiều đô thị đang có
quá trình mở rộng địa giới hành chính,
chuyển cả huyện thành thị xã hoặc chuyển
các xã lân cận thành phường để đưa vào khu
vực nội thành, nội thị.
II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, BẤT CẬP
TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở
ĐÔ THỊ
1. Các hạn chế, bất cập về tổ chức bộ
máy và cơ chế hoạt động
- Tổ chức bộ máy chính quyền địa
phương các cấp nói chung, chính quyền đô
thị nói riêng đã qua nhiều lần sắp xếp, tinh
giản biên chế nhưng chưa thực sự tinh gọn,
chưa tương ứng với nhiệm vụ, thẩm quyền
được giao; chưa phân biệt rõ mô hình tổ
chức bộ máy của chính quyền đô thị với
chính quyền nông thôn, hải đảo, đặc biệt đối
với các đô thị lớn, cực lớn. Đơn cử như bộ
máy chính quyền đô thị của hai thành phố
lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
(đô thị loại đặc biệt) song về cơ bản tổ chức
bộ máy không có nhiều điểm khác biệt so
với các thành phố trực thuộc trung ương và
các tỉnh. Một số quận của hai thành phố này
có dân số đông (Quận Đống Đa, thành phố
Hà Nội có dân số lớn hơn tỉnh Bắc Kạn) và
thu ngân sách lớn (Quận Long Biên của
thành phố Hà Nội thu ngân sách năm 2017
đạt gần 10.000 tỉ đồng, tương đương một
tỉnh thu ngân sách trung bình cả nước)
nhưng tổ chức bộ máy và số lượng cán bộ,
công chức, viên chức về cơ bản vẫn áp dụng
mô hình chung như một đơn vị hành chính
cấp huyện.
- Cơ chế trách nhiệm, cơ chế phối hợp
trong giải quyết công việc còn chưa rõ ràng,
rành mạch; còn có sự chồng lấn, không rõ
về trách nhiệm trong thực hiện một số
nhiệm vụ, thẩm quyền giữa các cấp, giữa
các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương với quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh; các Phòng, Ban
chuyên môn của quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh và phường.
- Do những đặc trưng của đô thị, việc
thành lập các cơ quan chuyên môn cần bảo
đảm tính bao quát, tổng hợp, quản lý đa
ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên, với mô hình
tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh,
cấp huyện như hiện nay thì hoạt động các
Sở, Phòng, Ban chuyên môn của chính
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quyền các đô thị khó tránh khỏi quản lý
chồng chéo, khó bảo đảm quản lý thống
nhất, liên thông về quy hoạch phát triển kinh
tế - xã hội, quy hoạch về phát triển ngành,
quy hoạch không gian đô thị, hạ tầng kỹ
thuật đô thị (điện, đường giao thông, thoát
nước, rác thải, khu đô thị, v..v.).
- Trong thực hiện một số nhiệm vụ như:
đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư,
các công trình giao thông, các khu đô thị,…
liên quan đến nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn
vị cần thiết phải thành lập một tổ chức liên
ngành để tham mưu cho UBND cùng cấp
giải quyết nhằm bảo đảm sự thống nhất
trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuy nhiên
tại nhiều đô thị không thiết lập được cơ chế
phối hợp này dẫn đến tình trạng không đồng
bộ, ách tắc, cản trở lẫn nhau, hiệu lực, hiệu
quả quản lý còn thấp.
- Quá trình phát triển các Khu đô thị mới,
khu dân cư đô thị với tính tự quản cao về an
ninh, trật tự, quản lý nhân khẩu; tính thống
nhất, liên thông về cơ sở hạ tầng đô thị điện,
nước, giao thông, vệ sinh môi trường…, đòi
hỏi cần có cơ chế quản lý phù hợp của chính
quyền đô thị.
2. Về mối quan hệ giữa các cơ quan
hành chính trong chính quyền đô thị
- Trong quan hệ giữa UBND cấp tỉnh
(tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) với
các đô thị trực thuộc (quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh) thì phương thức quản lý, chỉ đạo,
điều hành của UBND cấp tỉnh được áp dụng
chung cho tất cả các đơn vị cấp huyện trên
địa bàn do vậy đối với các quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh phát triển theo hướng
đô thị hóa nhanh đã phát sinh nhiều điểm bất
cập, không còn phù hợp, cụ thể là: trách
nhiệm quản lý ngành trên địa bàn thiếu rõ
ràng; mối quan hệ giữa quản lý ngành và
quản lý lãnh thổ (địa bàn) của chính quyền
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh còn chồng
chéo về thẩm quyền, trách nhiệm với các
Sở, ngành cấp tỉnh, làm giảm quyền chủ
động sáng tạo của địa phương; trách nhiệm
của Sở, ngành cấp tỉnh trong việc xử lý các
kiến nghị của đô thị, nhất là các vấn đề có
tính chất liên ngành không ít trường hợp
thiếu kịp thời; sự phối hợp giữa Sở, ngành
trong việc chỉ đạo, điều hành ngành, lĩnh
vực có vấn đề còn chưa sát thực tế cũng gây
không ít khó khăn cho chính quyền các đô
thị trực thuộc.
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- Mối quan hệ giữa UBND quận, thị xã,
thành phố với UBND phường, xã mang tính
chất điều hành và chấp hành thông qua việc
ban hành và thực hiện các quyết định hành
chính. Do mô hình tổ chức chính quyền đầy
đủ ở mỗi cấp (có HĐND và UBND) nên
UBND cấp dưới có tính chủ động tương đối
trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của
cấp mình. Tuy nhiên, có nhiều việc thực
hiện không nghiêm kỷ cương trong quản lý
điều hành, trong việc không thực hiện hoặc
thực hiện không đầy đủ các quyết định hành
chính của cấp trên, việc thực hiện chế tài
giữa cấp trên với cấp dưới cũng còn hình
thức, thiếu cương quyết, chưa bảo đảm kỷ
luật, kỷ cương của nền hành chính.
3. Về phân cấp quản lý hành chính nhà
nước trên địa bàn đô thị
- Việc phân cấp giữa Trung ương (Chính
phủ và các Bộ) với chính quyền thành phố
trực thuộc Trung ương (nhất là đối với hai
đô thị loại đặc biệt) chưa đủ mạnh, chưa
thực sự bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm, năng lực và sáng tạo của các đô thị
lớn, cực lớn.
- Trong nội bộ chính quyền đô thị thì việc
phân cấp giữa chính quyền cấp tỉnh với
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; giữa
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với
phường còn khá nhiều bất cập nảy sinh; có
nhiệm vụ nếu giao cho cấp dưới giải quyết
sẽ hiệu quả hơn nhưng chưa thực hiện; một
số nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp song
chưa đi kèm với các điều kiện bảo đảm thực
hiện (tài chính, nhân lực); có nhiệm vụ phân
cấp nhưng vượt khả năng giải quyết của cơ
quan, đơn vị được phân cấp. Do đó thẩm
quyền của chính quyền đô thị trong một số
lĩnh vực như: Quản lý tài chính - ngân sách,
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô
thị còn hạn chế, làm giảm tính chủ động,
sáng tạo và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm
của mỗi cấp nói chung, của chính quyền đô
thị nói riêng.
- Việc phân cấp còn chậm và nhiều
vướng mắc. Nhiều lĩnh vực cần phân cấp
mạnh nhằm phát huy phát huy các tiềm
năng, thế mạnh của đô thị để thu hút đầu tư,
phát triển kinh tế- xã hội... thì cấp trên còn
ôm đồm, trực tiếp làm thay hoặc có việc
phân cấp nhưng thiếu triệt để, còn nửa vời,
giao nhiệm vụ nhưng chưa gắn với thẩm
quyền quyết định và các điều kiện bảo đảm
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về tài chính – ngân sách và bộ máy, nhân sự
dẫn đến quản lý chồng chéo, trách nhiệm
không rõ ràng, khó khăn trong việc thực thi
của chính quyền đô thị.
III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Định hướng chung
- Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, nhiệm
vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động
của chính quyền đô thị phải hướng tới xây
dựng được bộ máy chính quyền đô thị được
tổ chức và hoạt động phù hợp với đặc điểm,
tính chất của đô thị, nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất
lượng cung ứng dịch vụ công, đáp ứng tốt
hơn nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của
người dân, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế- xã hội của đô thị.
- Phát huy được tính năng động, sáng tạo
của bộ máy chính quyền đô thị; nâng cao
tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính
quyền đô thị; huy động cao nhất mọi nguồn
lực cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy
việc hình thành đô thị văn minh, hiện đại,
tạo sự công bằng trong hưởng thụ các dịch
vụ đô thị.
- Xây dựng bộ máy tinh gọn; phân công,
phân cấp, phân định rõ chức năng, nhiệm
vụ, trách nhiệm giữa các cơ quan, giữa các
cấp chính quyền, giữa tập thể và người đứng
đầu; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao
hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.
- Tổ chức bộ máy quản lý hành chính
chuyên nghiệp, đội ngũ công chức mẫn cán
với công vụ, hình thành bộ máy chính quyền
đô thị mang tính chất phục vụ cho lợi ích
chính đáng của người dân, tổ chức, doanh
nghiệp trên địa bàn các đô thị.
2. Một số kiến nghị cụ thể
Việc xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ
chức, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền
đô thị cần bám sát định hướng của Đảng về
đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy
chính quyền địa phương tại Nghị quyết Đại
hội XI; Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII
và Hiến pháp năm 2013. Theo đó, cần tiếp
tục nghiên cứu, triển khai thực hiện một số
nội dung cơ bản như sau:
2.1. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể
chế xây dựng chính quyền địa phương,
trọng tâm là Luật tổ chức chính quyền
địa phương
Để giải quyết các bất cập, vướng mắc
trong tổ chức, hoạt động của chính quyền

địa phương nói chung, đặc biệt là đối với
chính quyền đô thị; trên cơ sở tổng kết, đánh
giá quá trình thi hành Luật tổ chức chính
quyền địa phương, đề xuất một số hướng cơ
bản sửa đổi, bổ sung Luật này như sau:
a) Về cơ cấu tổ chức:
- Đối với HĐND
+ Giảm số lượng đại biểu HĐND các
cấp nói chung, HĐND khu vực đô thị nói
riêng, nhất là giảm đại biểu là người công
tác trong các cơ quan hành chính. Tăng số
lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên
trách lên ít nhất 50% trong tổng số đại biểu
HĐND.
+ Quy định khung số lượng các cơ quan
trực thuộc HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã và khung số lượng cấp phó của các cơ
quan này.
+ Quy định HĐND thành phố trực thuộc
Trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh có 01 Phó Chủ tịch HĐND (từ 02 Phó
Chủ tịch xuống còn 01 Phó Chủ tịch).
+ Nghiên cứu đề xuất thành lập Ban đô
thị của HĐND quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh.
- Đối với UBND:
+ Quy định khung số lượng các cơ quan
trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và
khung số lượng cấp phó của các cơ quan
này.
+ Tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lên tối đa
03 Phó Chủ tịch; số lượng Phó Chủ tịch
UBND phường, thị trấn không quá 02 Phó
Chủ tịch.
+ Thiết lập mô hình Thường trực UBND
gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch (Không
mở rộng thành viên UBND gồm người đứng
đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND như
Luật hiện hành).
b) Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính
quyền đô thị
- Căn cứ đặc thù của đô thị, đặc điểm
quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị, đổi
mới căn bản chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của chính quyền đô thị (HĐND và
UBND) khác biệt với chính quyền nông
thôn, hải đảo.
- Thực hiện phân quyền, phân cấp mạnh
mẽ, hợp lý giữa Chính phủ, các Bộ, ngành
Trung ương với chính quyền thành phố trực
thuộc Trung ương; giữa chính quyền thành
phố trực thuộc trung ương, tỉnh với chính
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quyền đô thị là quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao
vị trí, vai trò, trách nhiệm của chính quyền
đô thị, đặc biệt đối với người đứng đầu.
2.2. Thực hiện thí điểm mô hình chính
quyền đô thị
Đề xuất thực hiện thí điểm mô hình chính
quyền đô thị tại 03 thành phố: Hà Nội, thành
phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm tinh
gọn tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh
để thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận
và thực tiễn làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ
sung, hoàn thiện thể chế chính quyền địa
phương. Hiện nay, Thành phố Hà Nội đã
được Bộ Chính trị cho chủ trương thí điểm
mô hình tổ chức chính quyền đô thị; riêng
Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã
được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thí
điểm từ năm 2012. Việc triển khai thực hiện
thí điểm là cơ sở thực tiễn quan trọng cho
việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính
quyền địa phương, phân định rõ tổ chức bộ
máy, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền
đô thị với chính quyền nông thôn, hải đảo.
2.3. Tiếp tục hoàn thiện các quy định
về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND trong chính quyền đô thị
Đổi mới hoạt động của chính quyền địa
phương các cấp gắn với tinh gọn, cải cách tổ
chức bộ máy là một trong những nội dung
quan trọng của cải cách hành chính nhà
nước ở địa phương. Đối với các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp
huyện, chủ trương của Chính phủ là thực
hiện cải cách theo hướng tinh gọn đầu mối
đã bước đầu được thể hiện trong Nghị định
số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định
tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh. Trong thời gian tới, đồng thời với việc
thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính
quyền địa phương, cần tiếp tục đổi mới,
hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan chuyên
môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo
tinh thần Kết luận của Hội nghị Trung ương
7 khóa XI và Nghị quyết số 18-NQ/TW của
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: ‘‘Hoàn
thiện tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh,
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cấp huyện theo hướng quy định khung các
cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND
cấp tỉnh, cấp huyện; căn cứ điều kiện cụ thể,
tiêu chí và quy định khung của Chính phủ,
địa phương có thể lập (hoặc không lập) cơ
quan, tổ chức đặc thù sau khi được sự đồng
ý của cấp có thẩm quyền. Rà soát, điều
chỉnh, khắc phục những chồng chéo, không
rõ về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp
huyện, giữa UBND cấp huyện với các sở,
ngành cấp tỉnh’’; ‘‘Quy định khung số lượng
các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp
huyện và khung số lượng cấp phó của các
cơ quan này. Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu
chí và quy định khung của Trung ương, cấp
ủy địa phương lãnh đạo việc sắp xếp, bố trí
cho phù hợp. Rà soát, sắp xếp tổ chức bên
trong của các sở, ngành theo hướng tinh
gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng,
sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban
quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc sở,
ngành’’.
Theo đó, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định
số 37/2014/NĐ-CP nêu trên theo hướng
phân biệt chính quyền đô thị và chính quyền
nông thôn cần được nghiên cứu những nội
dung cơ bản sau đây:
- Nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung chức
năng, nhiệm vụ của một số sở, cơ quan ngang
sở, phòng và tương đương để khắc phục sự
chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, thẩm
quyền, phù hợp với mô hình chính quyền đô
thị, chính quyền nông thôn, bảo đảm sự chỉ
đạo thống nhất, thông suốt của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ ở Trung ương và UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
- Nghiên cứu đề xuất Chính phủ quy định
khung các cơ quan chuyên môn giúp việc
cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện; căn cứ điều
kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của
Chính phủ, địa phương có thể lập (hoặc
không lập) cơ quan, tổ chức đặc thù sau khi
được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Đối
với cơ quan chuyên môn của UBND khu
vực đô thị có thể nghiên cứu tổ chức một
số cơ quan theo nhóm ngành phù hợp và
ngành dọc xuyên suốt để quản lý đa
ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm quản lý thống
nhất, liên thông ở đô thị.
- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nguyên tắc
tổ chức cơ quan chuyên môn; nhiệm vụ,
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quyền hạn (nghiên cứu đặc thù đối với cơ
quan chuyên môn thuộc UBND khu vực đô
thị); chế độ làm việc của cơ quan chuyên
môn và trách nhiệm của giám đốc sở, trưởng
phòng chuyên môn của quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh; thẩm quyền của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện
liên quan đến cơ quan chuyên môn thuộc
UBND.
2.4. Đổi mới các mối quan hệ công tác
trong chính quyền đô thị
- Để công tác quản lý của bộ máy chính
quyền đô thị có hiệu lực, hiệu quả, các mối
quan hệ chỉ đạo, điều hành, chấp hành,
hướng dẫn, phối hợp… phải có sự thay đổi
về hình thức, phạm vi, tính chất và đặc biệt
phải tăng cường tính hiệu lực của các mối
quan hệ trong mô hình chính quyền đô thị.
Chính quyền đô thị phải xử lý tốt các mối
quan hệ giữa UBND tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương với UBND quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh; giữa UBND quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh với UBND phường
trực thuộc; giữa cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương với UBND quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh và giữa cơ quan chuyên môn
thuộc UBND quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh với công chức chuyên môn phường, xã
trên địa bàn.
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương cần phân cấp, uỷ quyền mạnh hơn trên
một số lĩnh vực để quận, thị xã, thành phố
chủ động, năng động trong thực hiện nhiệm
vụ, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực
trọng yếu như: lĩnh vực tài chính - ngân
sách, trong việc quyết định các kế hoạch, dự
án đầu tư phát triển… Mối quan hệ điều tiết
giữa UBND quận, thị xã, thành phố và
UBND thành phố trực thuộc Trung ương,
tỉnh vẫn giữ nguyên tắc: Những vấn đề
mang tính chiến lược đối với phát triển của
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc
thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh, còn
việc tổ chức triển khai thực hiện các quy
hoạch, kế hoạch đã được chính quyền cấp
tỉnh hoặc cấp trên phê duyệt thuộc thẩm
quyền và trách nhiệm của chính quyền các
đô thị trực thuộc. Cần nghiên cứu phân cấp,
phân quyền theo nguyên tắc: Việc gì quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh làm được và có
hiệu quả hơn thì giao thẩm quyền toàn bộ
cho các đô thị này chịu trách nhiệm thực

hiện. Đồng thời, xác định rõ hơn trách
nhiệm của UBND cấp tỉnh, các sở, ngành
cấp tỉnh đối với việc giải quyết các vấn đề
của quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo
hướng rõ ràng, cụ thể, không đùn đẩy trách
nhiệm trên tinh thần tôn trọng các ý kiến,
kiến nghị của chính quyền đô thị trực thuộc.
- UBND quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh cần chủ động rà soát, báo cáo và đề xuất
với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương về định hướng phát triển kinh tế - xã
hội, đặc biệt là các dự án đầu tư phát triển đô
thị, các nhu cầu cần hỗ trợ từ chính quyền
cấp tỉnh, từ Trung ương và đề xuất mức độ
phân cấp cho chính quyền đô thị trên các
lĩnh vực để địa phương có thể chủ động,
phát huy tính sáng tạo, nguồn lực địa
phương và linh hoạt trong quản lý điều hành
phục vụ cho mục tiêu phát triển.
- Mối quan hệ giữa UBND quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh với UBND phường, xã
trực thuộc: Các chủ trương, chính sách đều
xuất phát từ chính quyền quận, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh, còn UBND phường, xã chỉ
là chủ thể thực hiện. Trong chính quyền đô
thị thực hiện mối quan hệ điều hành và chấp
hành, tính quản lý theo lãnh thổ (địa bàn)
chỉ còn là tương đối, chủ yếu quản lý theo
ngành, lĩnh vực nhằm bảo đảm thống nhất,
liên thông trên toàn đô thị.
- Mối quan hệ giữa cơ quan chuyên môn
thuộc UBND quận, thị xã, thành phố với cơ
quan chuyên môn cấp trên và công chức
phường, xã: Đối với một số cơ quan
chuyên môn được tổ chức theo ngành dọc
(nếu mô hình này được thực hiện), chịu sự
chỉ đạo toàn diện về mặt chuyên môn của
cấp Sở, quản lý trực tuyến theo mối quan hệ
chỉ đạo, điều hành và chấp hành. Đối với
các cơ quan chuyên môn được tổ chức tại
quận, thị xã, thành phố theo cơ cấu UBND
thì thực hiện mối quan hệ song trùng trực
thuộc: Chịu sự chỉ đạo, điều hành, hướng
dẫn, kiểm tra của cấp Sở về chuyên môn,
nghiệp vụ, kết quả công tác quản lý nhà
nước… trên địa bàn phụ trách và chịu sự
quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch
UBND quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Mối quan hệ giữa cơ quan chuyên môn
thuộc quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với
công chức thực thi nhiệm vụ tại phường, xã
cũng thực hiện theo mối quan hệ song trùng
trực thuộc.
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2.5. Xác lập cơ chế quản lý phù hợp để
nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều
hành của bộ máy chính quyền đô thị
- Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với
chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của chính
quyền đô thị, đây là một trong những nội
dung chính của việc xây dựng chính quyền
đô thị hiệu lực, hiệu quả với yêu cầu đề ra là
phải phù hợp với các nguyên tắc về khoa
học quản lý, nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà
nước theo tinh thần định hướng của Đảng và
Hiến pháp năm 2013.
- Chính quyền đô thị cần tập trung chỉ
đạo đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá
hơn để tăng tốc độ phát triển của các đô thị,
tăng sự đóng góp của đô thị với tính chất là
các hạt nhân phát triển với từng địa phương
và cả nước. Chủ tịch UBND thành phố trực
thuộc Trung ương, quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh cần tập trung chỉ đạo, điều hành
những vấn đề chung, chiến lược, tăng cường
công tác kiểm tra việc thực hiện; mở rộng
quan hệ đối ngoại, liên kết sự phối hợp trong
nội bộ chính quyền đô thị; giảm bớt công tác
sự vụ, quá cụ thể như hiện nay.
- Phân công, phân cấp, uỷ quyền hợp lý,
phù hợp với năng lực, điều kiện của từng đô
thị, trong đó chú trọng vai trò của các Sở,
phòng, ban chuyên môn và công chức
chuyên môn của UBND phường, thị trấn để
tăng chất lượng tham mưu, đề xuất và chịu
trách nhiệm về lĩnh vực công tác được giao,
tránh tình trạng chung chung, không chịu
trách nhiệm cá nhân, khắc phục tình trạng
chồng chéo nhiệm vụ, thẩm quyền, không rõ
trách nhiệm trong thực thi công vụ.
2.6. Xã hội hóa các dịch vụ công ở địa
bàn đô thị
Cải cách, kiện toàn tổ chức bộ máy hành
chính nhà nước nói chung, chính quyền đô
thị nói riêng gắn liền với việc đẩy mạnh xã
hội hoá dịch vụ công trên cơ sở tách biệt
giữa chức năng quản lý hành chính nhà
nước với chức năng, tổ chức bộ máy sự
nghiệp, dịch vụ công, càng tạo điều kiện để
tinh giản bộ máy hành chính nhà nước.
Mặc khác, chuyển đổi cơ chế tài chính
thích hợp đối với các tổ chức sự nghiệp,
dịch vụ công, nhằm huy động sự đóng góp
của xã hội, giảm bớt các nguồn chi sự
nghiệp đối với chính quyền đô thị. Trên cơ
sở đó, nghiên cứu thực hiện một số công
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việc sau: (1) Xây dựng chính sách khuyến
khích việc thành lập các bệnh viện tư nhân,
các phòng khám tư nhân, cải tiến chế độ
khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế trên
địa bàn; khuyến khích, tạo điều kiện thành
lập, hoạt động của các trường dân lập, tư
thục, chú trọng vào các trường tiểu học,
trung học cơ sở chất lượng cao. (2) Xúc
tiến việc chuyển giao các dịch vụ công ích
như thu gom và tái chế rác thải, vệ sinh môi
trường, khuyến khích các thành phần kinh
tế đầu tư vào các công trình công cộng:
công viên, khu vui chơi công cộng, các nhà
thi đấu, …; đồng thời, nghiên cứu chuyển
các đơn vị sự nghiệp có thu sang cơ chế tự
chủ về tài chính; (3) Đối với các dịch vụ
hành chính công do cơ quan hành chính
nhà nước cung ứng cho công dân trên địa
bàn đô thị hiện nay cần nghiên cứu và xây
dựng các phương án chuyển giao một số
dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp đảm
nhận mà không làm ảnh hưởng hiệu quả
quản lý như: các dịch vụ trợ giúp hành
chính - pháp lý, công chứng, chứng thực.
Theo đó nghiên cứu cơ chế chuyển các bộ
phận phục vụ sang hình thức hợp đồng
cung cấp dịch vụ thông qua đấu thầu công
khai; phân cấp mạnh cho cấp dưới gắn với
hoạt động thanh tra, kiểm tra thường xuyên
của cấp trên. Đồng thời, tăng cường các
giao dịch hành chính công theo hướng trọn
gói, người dân và doanh nghiệp không phải
liên hệ đến nhiều cơ quan nhà nước để giải
quyết.
Trong thời gian tới, tiếp tục tiến trình cải
cách hành chính nhà nước ở địa phương,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là
tại các đô thị sau khi Hiến pháp năm 2013
đã được Quốc hội thông qua, cần xây dựng
các thể chế, chính sách phù hợp nhằm đổi
mới cơ cấu tổ chức, định rõ chức năng,
nhiệm vụ, thẩm quyền và phương thức hoạt
động phù hợp đối với chính quyền đô thị
theo quy định của Hiến pháp và các định
hướng lớn của Đảng, bảo đảm chính quyền
đô thị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; các
đô thị phát triển nhanh và bền vững, tạo
động lực phát triển các vùng, miền, khu vực
trong cả nước và ở mỗi địa phương, đáp
ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của
mỗi địa phương trong giai đoạn mới./.
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Một số vấn đề lý luận về đánh giá hiệu quả của
tổ chức hành chính Nhà nước
TS. Dương Quang Tung
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước

1. Khái niệm đánh giá hiệu quả của tổ
chức hành chính nhà nước
1.1. Tổ chức hành chính nhà nước và
hiệu quả của tổ chức hành chính nhà
nước
1.1.1. Tổ chức hành chính nhà nước
Tổ chức hành chính nhà nước (HCNN) là
tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước sử
dụng quyền lực hành chính công để quản lý
và phục vụ xã hội, trong khuôn khổ Hiến
pháp và pháp luật quy định.
Tổ chức hành chính nhà nước, theo hành
chính học là thực thể bộ máy hành chính
nhà nước, không chỉ bao gồm cơ cấu (các
bộ phận hợp thành) bộ máy hành chính mà
còn bao gồm cả các yếu tố cấu thành bộ
máy hành chính như chức quyền (hàm vị),
thể chế, vật chất. Sự kết hợp đúng đắn và sự
vận hành đồng bộ của các yếu tố này giúp
cho tổ chức hành chính hoạt động đạt hiệu
quả cao.
1.1.2. Hiệu quả của tổ chức hành chính
nhà nước
Khái niệm hiệu quả
Thuật ngữ hiệu quả được sử dụng rất
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của
đời sống xã hội với những cách hiểu còn có
những khác nhau nhất định.
Theo Từ điển tiếng Việt, “Hiệu quả là
kết quả đích thực”1; theo đó, hiệu quả được
hiểu là kết quả thực tế đã đạt được từ các
hoạt động nhất định. Tuy nhiên, cũng có
quan niệm cho rằng hiệu quả khác với kết
quả ở chỗ kết quả là thành tích đưa lại, còn
hiệu quả là đặt trong mối tương quan giữa
thành tích thu được với chi phí nguồn lực.
Theo cách hiểu này, Jeremy Bentham và
John Stuart Mill, đưa ra khái niệm: Hiệu
quả là khả năng tối đa hóa tổng lợi ích và
tối thiểu hóa tổng chi phí xã hội.
Như vậy, thuật ngữ hiệu quả phải được

hiểu cả trên 2 khía cạnh:
- Là kết quả đích thực đạt được từ các
hoạt động cụ thể (result, effect)
- Là kết quả đưa lại trong sự so sánh với
chi phí nguồn lực (nhân, tài vật lực) bỏ ra để
thực hiện các hoạt động cụ thể (efficiency).
Quan niệm hiệu quả có sự khác nhau
giữa khu vực tư (thị trường) với khu vực
công (nhà nước). Trong khu vực tư, quan
niệm hiệu quả gắn liền với hiệu quả kinh tế,
tức là đặt trong sự so sánh giữa lợi nhuận
thu được với vốn bỏ ra. Còn trong khu vực
công, hiệu quả phải bao gồm cả hiệu quả
kinh tế và hiệu quả xã hội, trong đó, hiệu
quả xã hội có phần được coi trọng hơn so
với hiệu quả kinh tế.
Hiệu quả của tổ chức hành chính nhà
nước
Nói đến hiệu quả của tổ chức là nói đến
hiệu qủa hoạt động của tổ chức, tức là hiệu
quả đưa lại thông qua hoạt động của tổ chức.
Một tổ chức không hoạt động thì không thể
nói đến hiệu quả được.
Hiệu quả hoạt động của tổ chức HCNN
là thành tích và cống hiến của tổ chức
HCNN, được biểu hiện trong một hoàn cảnh
nhất định;là kết quả đạt được về mặt xã hội
và mặt kinh tế, trong sự so sánh với toàn bộ
chi phí các nguồn lực đã sử dụng để thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức
HCNN.
Kết quả, hiệu quả đạt được về mặt xã hội
thường khó xác định hơn so với kết quả,
hiệu quả kinh tế và thường có “độ trễ” nhất
định, cũng như thường là sản phẩm tổng
hợp của nhiều hoạt động khác nhau, của
nhiều tổ chức hành chính khác nhau. Do đó
khi xem xét hiệu quả xã hội của tổ chức
hành chính phải đặt trong tổng thể các mối
quan hệ giữa các tổ chức HCNN thì mới
đảm bảo được tính chính xác, khách quan,

1. Từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên, 2002).
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toàn diện.
Nguồn lực sử dụng của tổ chức bao gồm
nhân lực (công chức, viên chức), tài chính
và cơ sở vật chất (trụ sở, trang thiết bị kỹ
thuật, phương tiện). Khi xem xét chi phí
các nguồn lực khác nhau cũng cần phải đặt
trong tổng thể các mối quan hệ tác động
qua lại, hỗ trợ hoặc kìm hãm lẫn nhau giữa
các nguồn nhân lực, kinh phí và cơ sở vật
chất.
Khi xem xét hiệu quả của tổ chức HCNN
thường gắn liền với hiệu lực; theo đó, hoạt
động của tổ chức HCNN là hoạt động công
quyền, đòi hỏi trước hết phải có liệu lực, tức
là các hoạt động của tổ chức HCNN phải
được “thực hiện và hoàn thành đúng chức
năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định, đạt
kết quả dự kiến”2. Như vậy, hiệu lực vừa là
điều kiện tiên quyết để đạt hiệu quả, vừa là
một biểu hiện của hiệu quả hoạt động của tổ
chức HCNN.
Khác với tổ chức HCNN, khi xem xét
hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập
(SNCL) thường gắn liền với chất lượng;
theo đó, hoạt động của đơn vị SNCL là hoạt
động phục vụ người dân, nhằm thỏa mãn
các nhu cầu và lợi ích cơ bản, thiết yếu của
người dân, đòi hỏi trước hết phải đảm bảo
chất lượng. Chất lượng, được hiểu là “giá trị
về mặt lợi ích của con người, đời sống”3. Ở
đây, chất lượng vừa là điều kiện đảm bảo
hiệu quả, vừa là biểu hiện tập trung của hiệu
quả hoạt động của đơn vị SNCL.
Đánh giá hiệu quả của tổ chức hành
chính nhà nước
Đánh giá hiệu quả của tổ chức HCNN là
phương pháp, cách thức, trình tự khảo sát,
thẩm tra, quyết định đối với hiệu quả hoạt
động của tổ chức HCNN của các chủ thể
đánh giá.
Xét từ góc độ vĩ mô, đó là sự đánh giá
hiệu quả hoạt động của toàn bộ bộ máy
HCNN; từ góc độ vi mô, đó là sự đánh giá
thành tích hiệu quả đối với từng cơ quan,
đơn vị HCNN.
2. Ý nghĩa của đánh giá hiệu quả tổ
chức hành chính nhà nước
Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ
chức hành chính có ý nghĩa to lớn, quan

trọng đối với nâng cao năng lực, hiệu lực,
hiệu quả của tổ chức HCNN:
2.1. Đánh giá hiệu quả là căn cứ quan
trọng để hoàn thiện, hợp lý hóa cơ cấu tổ
chức hành chính nhà nước
Việc phát huy hiệu quả của tổ chức
HCNN chủ yếu phụ thuộc vào mức độ hợp
lý của các cơ cấu tổ chức hành chính; cụ thể
là, thông qua đánh giá hiệu quả của tổ chức
HCNN có thể:
- Kiểm nghiệm tính đúng đắn, chính xác
của việc xác định mục tiêu, chức năngcủa tổ
chức HCNN.
- Kiểm nghiệm mức độ hợp lý về mối
quan hệ giữa tầng cấp quản lý và phạm vi
quản lý của tổ chức hành chính.
- Kiểm nghiệm tính hợp lý về qui mô của
tổ chức.
- Kiểm nghiệm tính hợp lý của hệ thống
quyền lực và trách nhiệm của tổ chức
HCNN.
- Kiểm nghiệm tính hợp lý của văn hoá tổ
chức và chế độ qui tắc của tổ chức.
2.2. Đánh giá hiệu quả là biện pháp
quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu
quả lãnh đạo của tổ chức HCNN
Thông qua việc đánh giá hiệu quả có thể:
- Xác định được năng lực, phong cách
của người lãnh đạotrong quản lý, điều hành;
sự sáng tạo và nghệ thuật xử lý các vấn đề
phát sinh trong tổ chức HCNN.
- Đánh giá được tính hiệu quả của các
biện pháp động viên, khích lệ các thành viên
của tổ chức HCNN.
- Kiểm nghiệm được tính hợp lý, nghiêm
minh của nội quy, kỷ luật của tổ chức hành
chính; khả năng phát hiện và giải quyết các
xung đột giữa các khâu quản lý…
2.3. Đánh giá hiệu quả là biện pháp
quan trọng để nâng cao hiệu suất sử dụng
nguồn lực của tổ chức hành chính nhà
nước
Qua việc đánh giá hiệu quả có thể bổ
sung, hoàn thiện các biện pháp sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực, tạo căn cứ khoa
học, thực tiễn cho công tác qui hoạch toàn
diện, sử dụng hợp lý và quản lý chặt chẽ
nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất kỹ
thuật và thông tin của tổ chức HCNN.

2. Học viện Hành chính quốc gia: Quản lý hành chính nhà nước. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; Hà Nội
– 1998, tr. 76
3. Từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên, 2002).
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3. Nội dung đánh giá hiệu quả tổ chức
hành chính nhà nước
3.1. Đánh giá về mặt thực hiện giá trị
của tổ chức hành chính nhà nước
Đây là đánh giá việc thực hiện sứ mệnh,
mục tiêu, giá trị hạt nhân, chiến lược phát
triển của tổ chức HCNN; theo đó cần xem
xét:
-Việc đảm bảo hoàn thành sứ mệnh, mục
tiêu cơ bản của tổ chức; được thể hiện cụ thể
ở kết quả thực hiện chức năng, thẩm quyền
của tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Mức độ đầy đủ, toàn diện, đồng bộ của
các biện pháp thực hiện sứ mệnh, mục tiêu
của tổ chức HCNN.
- Mức độ thực hiện giá trị trung tâm của
tổ chức (sự trong sạch, liêm khiết, minh
bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ,
thái độ phục vụ người dân và xã hội…).
- Khả năng, điều kiện phát triển của tổ
chức trong tương lai, sự chuẩn bị các nguồn
lực cần thiết cho phát triển, khả năng ứng
biến với sự thay đổi của hoàn cảnh mới…
3.2. Đánh giá về mặt thưc hiện chức
trách, nhiệm vụ của tổ chức hành chính
nhà nước
Đây là đánh giá về số lượng, chất lượng,
hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách của
tổ chức HCNN; gồm có:
- Đánh giá mức độ hoàn thành chức
trách, nhiệm vụ theo bản mô tả vị trí việc
làm của từng thành viên của tổ chức.
- Đánh giá mức độ hoàn thành chức
trách, nhiệm vụ đúng kỳ hạn, đúng số lượng
và chất lượng của từng đơn vị/bộ phận, và
sự phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.
- Đánh giá kết quả áp dụng các biện pháp
quản lý, chuyên môn hiện đại, giúp tiết kiệm
nguồn lực và cơ chế tạo động lực, khuyến
khích công chức, viên chức nâng cao chất
lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ…
3.3. Đánh giá về việc sử dụng các
nguồn lực của tổ chức hành chính nhà
nước
Đây là đánh giá về mức độ hợp lý, tiết
kiệm trong sử dụng các nguồn lực của tổ
chức HCNN trên các mặt:
- Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực công
(công chức, viên chức); theo đó, cần xem
xét các khía cạnh cụ thể như:
+ Mức độ hợp lý về biên chế nhân lực
trên cơ sở xác định vị trí việc làm của
từng đơn vị, bộ phận về các mặt: số

lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ công
chức, viên chức;
+ Mức độ hợp lý trong viêc phân
công, bố trí công viêc cho công chức,
viên chức;
+ Chất lượng, hiệu quả phát triển
nguồn nhân lực của tổ chức (đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ, năng lực; tạo cơ
hội thăng tiến, tôn vinh và đãi ngộ đối
với công chức, viên chức của tổ chức…
-Mức độ tiết kiệm (lãng phí) kinh phí
hoạt động của tổ chức.
- Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ
thuật cả tổ chức: Trụ sở, trang thiết bị
phương tiện làm việc…
4. Phương pháp đánh giá hiệu quả của
tổ chức hành chính nhà nước
4.1.Phân loại phương pháp đánh giá
hiệu quả của tổ chức
Căn cứ vào tính chất, chủ thể, tiêu chuẩn,
thời gian đánh giá có thể phân ra các loại
phương pháp đánh giá khác nhau.
- Căn cứ vào tính chất đánh giá có thể
chia thành: đánh giá định tính và đánh giá
định lượng. Đánh giá định tính là tiến hành
thẩm tra, giám định, xác định về chất kết
quả, thành tích công tác của tổ chức, chủ
yếu được thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm
và ấn tượng chủ quan của chủ thể đánh giá,
vì thế chịu ảnh hưởng rất lớn của các nhân
tố bên ngoài và nhân tố chủ quan của chủ
thể đánh giá. Đánh giá định lượng là xác
định về mặt lượng thành tích, hiệu quả công
tác của tổ chức chủ yếu dựa vào phương
pháp thống kê và số học trên cơ sở tính toán,
rồi tiến hành chỉnh lý, phân tích các số liệu
đã đưa ra. Đánh giá định lượng có tính
chuyên nghiệp cao, nó bổ sung, phát triển
nâng cao cho đánh giá định tính, nên đánh
giá tương đối chính xác, nhưng nó đòi hỏi
tính chính xác về chỉ tiêu đánh giá và tính
khoa học của hệ thống đánh giá.
- Căn cứ vào sự khác biệt của chủ thể
đánh giá, có thể phân thành: đánh giá do tổ
chức hành chính cấp trên tiến hành, tự đánh
giá do tổ chức hành chính tiến hành, đánh
giá do các thành viên tổ chức tiến hành,
đánh giá do tổ chức hành chính cấp dưới
tiến hành, đánh giá của cộng đồng xã hội và
đánh giá của các chuyên gia.
- Căn cứ vào thời gian đánh giá có thể
phân chia thành: khảo sát đánh giá thường
xuyên; khảo sát, đánh giá định kỳ (thông
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thường một năm một lần), kiểm tra đánh giá
bất thườngvà đánh giá bất thường (không
theo định kỳ).
4.2. Các phương pháp đánh giá hiệu
quả của tổ chức hành chính nhà nước
Các phương pháp thường được sử dụng
trong đánh giá hiệu quả của tổ chức hành
chính gồm có:
- Phương pháp ghi chép thành tích thực
tế: Phương pháp đánh giá này lấy những ghi
chép về tình hình công tác thực tế của đơn
nguyên hành chính bị khảo sát đánh giá làm
căn cứ để xem xét đánh giá.
- Phương pháp tiêu chuẩn công việc:
Việc đánh giá này được dựa trên tiêu chuẩn
công việc, nhiệm vụ chuyên môn của từng
đơn vị/bộ phận và từng cá nhân của tổ chức.
Những tiêu chuẩn này không giống nhau do
tính chất công việc khác nhau, nhưng nói
chung bao gồm trình tự công việc, hiệu quả
và thành quả công việc, chất lượng, số
lượng, thời gian và tính chất phục vụ.
Phương pháp này thường thường ứng dụng
vào hình thức tự đánh giá trong nội bộ tổ
chức hành chính.
- Phương pháp đánh giá nhân tố: Qua
điều tra phân tích, thống kê số liệu đã tính
được để đưa ra các nhân tố có liên quan
trong việc đánh giá hiệu quả của tổ chức
hành chính, từ đó lập ra bảng tiêu chuẩn để
đánh giá, rồi đưa cho đối tượng tự đánh giá.
Phương pháp này đòi hỏi việc thiết kế hạng
mục đánh giá rất phải chính xác, rõ ràng,
cách tính toán thống nhất. Phương pháp
đánh giá nhân tố thường áp dụng trong các
trường hợp: tự đánh giá, đánh giá cùng cấp,
đánh giá cấp dưới, đánh giá cấp trên và đánh
giá tổng hợp.
- Phương pháp so sánh: tức là tiến hành
so sánh thành tích, hiệu quả của của tổ chức
này với các tổ chức khác có tính chất và điều
kiện công tác giống nhau, bằng cách cho
điểm từng kết quả cụ thể. Nếu một kết quả
nào đó cao hơn các tổ chức khác thì được
một điểm, nếu kém hơn các tổ chức khác thì
được không điểm, cuối cùng cộng toàn bộ
số điểm rồi xếp loại. Phương pháp này thích
hợp để đánh giá hiệu quả của các tổ chức
khi không thể đánh giá bằng định lượng.
- Phương pháp đánh giá theo quản lý
mục tiêu: là phương pháp tiến hành so sánh
việc thực hiện mục tiêu của tổ chức với thời
gian trước, để từ đó xác định hiệu quả của tổ
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chức hành chính, sự nghiệp.
Nội dung đánh giá theo quản lý mục tiêu
bao gồm: mức hoàn thành các hợp phần của
mục tiêu như số lượng, chất lượng và thời
hạn; tình hình phối hợp, cộng tác; tình hình
hoàn thành các công việc cụ thể đã qui định;
việc chủ động hợp tác với các bộ phận/các
nhân khác…
- Phương pháp cơ sở hành vi: Đây là một
phương pháp đánh giá tương đối mới. Nó
lấy việc đánh giá tỷ mỉ động tác hoặc hành
vi làm tiêu điểm chứ không phải bằng giói
thiệu thành tích, hiệu quả. Nền tảng của việc
sử dụng phương pháp cơ sở hành vi để tiến
hành đánh giá là: Xác định biểu lượng đánh
giá hành vi (tức biểu lượng cho điểm) và
nhìn vào hành vi để xác định biểu lượng
kiểm tra. Đây là phân tích tổ chức và phân
tích công việc. Vận dụng phương pháp cơ sở
hành vi trong đánh giá hiệu quả của tổ chức
là một bước tiến lớn so với phương pháp
đánh giá truyền thống. Tuy nhiên đây cũng
là phương pháp khá phức tạp, đòi hỏi phải
thực hiện một cách bài bản, công phu.
5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đánh
giá hiệu quả của tổ chức hành chính nhà
nước
Việc đánh giá hiệu quả chịu ảnh hưởng
của nhiều nhân tố, cả khách quan và chủ
quan, cả bên trong và bên ngoài, song nói
chung, có thể quy thành các nhóm nhân tố
chủ yếu sau đây:
5.1. Nhóm nhân tố thuộc về chủ thể
đánh gía
Trong nhóm nhân tố thuộc chủ thể đánh
giá, gồm những nhân tố chính sau:
Năng lực của chủ thể đánh giá.
Các chủ thể đánh giá hiệu quả của tổ
chức gồm: cấp trên quản lý trực tiếp, chuyên
gia, thủ trưởng cơ quan/đơn vị, tập thể công
chức, viên chức của cơ quan/đơn vị và
người dân…Mỗi chủ thể tham gia đánh giá
đều đỏi hỏi trước hết phải có năng lực đánh
giá.
Năng lực của chủ thể đánh giá gồm có
kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đánh giá.
Muốn có được năng lực đánh giá, đòi hỏi
các chủ thể trước hết phải có những hiểu
biết cơ bản, cần thiết về tổ chức và hoạt
động của bộ máy HCNN, về nghiệp vụ đánh
giá nói chung và đánh giá hiệu quả của tổ
chức HCNN. Tiếp theo là đòi hỏi chủ thể
đánh giá phải được bồi dưỡng về kỹ năng và
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kinh nghiệm đánh giá,nhất là những kỹ năng
và kinh nghiệm của thế giưới hiện đại. Nếu
không có kiến thức thì không thể đánh giá
được, nhưng nếu chỉ có kiến thức mà thiếu
kỹ năng và kinh nghiệm thì việc đánh giá sẽ
chỉ mang tính lý thuyết, không đảm bảo chất
lượng, hiệu quả cụ thể của đánh giá, và do
đó ít có ý nghía, tác dụng trong thực tiễn.
Trách nhiệm của chủ thể đánh giá
Bên cạnh năng lực đánh giá, các chủ thể
tham gia đánh giá còn đòi phải có trách
nhiệm cao và tính khách quan, trung thực
trong đánh giá hiệu quả của tổ chức HCNN.
Nếu chỉ có năng lực cao nhưng thiếu trách
nhiệm, thì các chủ thể sẽ thực hiện đánh giá
một cách qua loa, hời hợt; hoặc chủ quan,
tùy tiện, nể nang, né tránh, hoặc bị chi phối
bởi các quan hệ lợi ích cá nhân cục bộ…
Những điều đó, tất yếu sẽ dẫn đến những sai
lệch trong đánh giá hiệu quả của tổ chức.
5.2. Nhóm nhân tố thuộc về đối tượng
đánh giá
Đối tượng đánh giá là các tổ chức
HCNN. Những nhân tố ảnh hưởng thuộc
nhóm này gồm có:
Ý thức trách nhiệm của đối tượng đánh
giá.
Các đối tượng được đánh giá trước hết,
cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tác
dụng của đánh giá đói với việc nâng cao
năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
mỗi tổ chức HCNN, cũng như của cả bộ
máy HCNN. Từ nhận thức đó mà xác định
đúng ý thức trách nhiệm và tinh thần hợp tác
với chủ thể đánh giá của từng tổ chức, từng
cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc
phản ánh, cung cấp đầy đủ, toàn diện, trung
thực các hoạt động của tổ chức, làm căn cứ
tin cậy để việc đánh giá thu được kết quả, có
chất lượng và hiệu quả cụ thể.
Tinh thần cầu thị của đối tượng đánh giá
Bên cạnh ý thức trách nhiệm, còn đòi hỏi
đối tượng đánh giá phải có tinh thần thực sự
cầu thị, khiêm tốn, tiếp thu đầy đủ, nghiêm
túc rút kinh nghiệm và mong muốn phát huy
ưu điểm, khắc phục thiếu xót, khuyết điểm
để xây dựng và phát triển tổ chức HCNN,
đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội và phục vụ
người dân, đúng với sứ mệnh, mục tiêu của
tổ chức HCNN.

5.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường
chính trị - xã hội mà tổ chức tồn tại
Mỗi tổ chức HCNN, cũng như mọi tổ
chức khác, đều tồn tại trong một môi trường
chính trị - xã hội nhất định.Tổ chức HCNN
đều có mối liên hệ và chịu sự chi phối trực
tiếp của môi trường chính trị - xã hội của
mỗi quốc gia, mỗi địa phương mà có tồn tại.
Sự lành mạnh của môi trường chính trị - xã
hội tạo tiền đề cần thiết, chi phối trực tiếp
chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá mỗi
tổ chức HCNN. Theo đó:
- Sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền là
nhân tố quyết định hiệu lực, hiệu quả của bộ
máy HCNN, với các quan điểm, chủ trương
xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước,
đặt nền tảng chính trị cho phát triển các tổ
chức HCNN, cũng như làm kim chỉ nam
cho hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động
của tổ chức HCNN. Có được một trường
chính trị lành mạnh, cho phép hoạt động
đánh giá tổ chức HCNN có thể thực hiện
một cách nghiêm túc, khách quan, minh
bạch, không bị chi phối bởi ý chí chính trị
chủ quan và ảnh hưởng tiêu cực, làm méo
mó, sai lệch kết quả đánh giá.
- Bên cạnh môi trường chính trị, sự lành
mạnh của môi trường xã hội xung quanh
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả,
chất lượng công tác đánh giá hiệu quả của tổ
chức HCNN. Nếu trong một xã hội tồn tại
nhiều biểu hiện tiêu cực thì sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến tâm lý của các chủ thể đánh giá
và đối tượng đánh giá. Chẳng hạn các căn
bệnh thành tích, hiếu thắng, vụ lợi, ích kỷ…
tồn tại và phát triển trong đời sống xã hội,
nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức nhà nước sẽ làm sai lệch động cơ
của chủ thể đánh giá và đối tượng đánh giá,
làm hạn chế tính chính xác, khách quan,
minh bạch trong hoạt động đánh giá.
Trên đây là khái quát một số vấn đề lý
luận chủ yếu về đánh giá hiệu quả hoạt động
của tổ chức HCNN. Việc đánh giá hiệu quả
hoạt động của tổ chức sự nghiệp, dịch vụ
công, về cơ bản cũng dựa trên cơ sở khung
lý luận trên đây, sự khác nhau có lẽ chỉ là ở
những kết quả cụ thể của đánh giá từng hoạt
động của đơn vị sự nghiệp mà thôi. Đề nghị
nên thảo luận thêm vấn đề này./.
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Bàn thêm về vấn đề đào tạo chuyên ngành
chính sách công ở Việt Nam hiện nay
Trương Thế Nguyễn
Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

1. Chính sách công và nhu cầu đào tạo
chuyên ngành chính sách công ở Việt
Nam hiện nay
Chính sách là thuật ngữ được sử dụng
khá phổ biến trên các phương tiện truyền
thông và trong đời sống xã hội. Tuy nhiên,
đây là thuật ngữ rất khó định nghĩa một cách
cụ thể và rõ ràng. Theo từ điển Oxford
English Dictionary thì chính sách là đường
lối hành động được thông qua và theo đuổi
bởi chính quyền, đảng, chính khách1.
Đối với thuật ngữ chính sách công, thì
cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác
nhau, tùy vào từng góc độ tiếp cận.
Theo nghĩa rộng, chính sách công là
những quy định về sự ứng xử của Nhà nước
với các vấn đề phát sinh trong đời sống cộng
đồng, được thể hiện bằng nhiều hình thức
khác nhau, nhằm thúc đẩy xã hội phát triển
theo định hướng3. Còn theo nghĩa hẹp hơn,
chính sách công là “một chuỗi các quyết
định hoạt động của Nhà nước nhằm giải
quyết một vấn đề đang đặt ra trong đời sống
kinh tế - xã hội theo mục tiêu xác định”3.
Chính sách công có một số vai trò chủ
yếu như: (i) định hướng mục tiêu cho các
chủ thể tham gia hoạt động kinh tế - xã hội;
(ii) tạo động lực cho các đối tượng tham gia
hoạt động kinh tế - xã hội theo mục tiêu
chung; (iii) tạo lập các cân đối trong phát
triển; (v) kiểm soát và phân bổ các nguồn
lực trong xã hội; (iv) tạo môi trường thích
hợp cho các hoạt động kinh tế - xã hội; (v)
thúc đẩy sự phối hợp hoạt động giữa các

cấp, các ngành4…v.v.
Với tầm quan trọng đó, mỗi quốc gia đều
luôn quan tâm nâng cao năng lực hoạch định
và thực thi chính sách công của mình, nhằm
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và
bền vững.
Có thể thấy rằng, năng lực hoạch định,
thực thi chính sách công ở Việt Nam trong
thời gian qua bên cạnh những thành tựu đã
đạt được vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn
chế. Một trong những nguyên nhân của tình
trạng này có liên quan tới chất lượng nghiên
cứu và đào tạo về chính sách công. Hiện
nay, tại Việt Nam đã có một số chương trình
đào tạo chính sách công, tuy nhiên so với
nhu cầu xã hội thì mức độ đáp ứng vẫn còn
khá khiêm tốn5.
Một số cơ sở hiện đang có đào tạo
chuyên ngành chính sách công ở Việt Nam
như: Đại học Fulbright Việt Nam6; Học viện
Chính sách và phát triển; Viện Lãnh đạo học
và chính sách công, Học viện Báo chí và
tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia
Hồ Chí Minh); Học viện Hành chính Quốc
gia7; Viện Chính sách công và quản lý
(Trường Đại học kinh tế Quốc dân)…v.v.
Nhìn chung, số lượng sinh viên, học viên
tốt nghiệp chuyên ngành chính sách công
còn rất hạn chế. Lý do dẫn đến xu hướng lựa
chọn theo học chuyên ngành chính sách
công của người học còn thấp, theo chúng
tôi, xuất phát bởi một số nguyên nhân sau:
- Thứ nhất, ở Việt Nam, chuyên ngành
chính sách công là một chuyên ngành “mới

1. Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, Giới thiệu tổng quan về chính sách công, tr.1.
2. Nguyễn Hữu Hải (chủ biên), Hoạch định và phân tích chính sách công, Nxb Thống kê, HN, 2002, tr.13.
3. Lê Chi Mai, Những vấn đề cơ bản về chính sách và quy trình chính sách, Nxb ĐHQG Tp.HCM, 2001, tr.38.
4. Xem thêm: PGS.TS Văn Tất Thu, Bản chất, vai trò của chính sách công, http://tcnn.vn, ngày 25/01/2017
5. Hoa Hạnh (05/4/2013), Nghiên cứu và giảng dạy chính sách công trong bối cảnh hiện nay,
http://ueb.vnu.edu.vn/Subfiveyear/54/newsdetail/hoithao/8823/nghien-cuu-va-giang-day-chinh-sach-cong-trong-boi-canhhien-nay.htm.
6. Đây là một trong những đơn vị tiên phong trong việc đào tạo thạc sỹ chuyên ngành chính sách công đầu tiên ở Việt Nam
(phối hợp với Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ).
7. Học viện Hành chính Quốc gia là một trong những cơ sở đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nhà nước, với lực lượng
giảng viên rất hùng hậu, có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo các chuyên ngành về quản lý nhà nước, quản lý công. Từ năm
2010, học viện đã tiến hành đào tạo “thử nghiệm” hệ cử nhân chuyên ngành chính sách công (cùng nhiều chuyên ngành
khác như: thanh tra, quản lý tổ chức và nhân sự…) thuộc chuyên ngành quản lý nhà nước. Đến năm 2015, Học viện cũng
đã ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành chính sách công (mã số 60 34 04 02).
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nổi”, nên nhiều người vẫn chưa có đầy đủ
các thông tin về chuyên ngành này trong
việc lựa chọn chuyên ngành học tập, nâng
cao trình độ chuyên môn. Trong khi đó, các
cơ sở đào tạo chuyên ngành này tập trung ở
Hà Nội và một số ít ở thành phố Hồ Chí
Minh, ngược lại các khu vực khác có rất ít
cơ sở đào tạo có mở hoặc liên kết mở
chương trình đào tạo chính sách công.
- Thứ hai, về tính hấp dẫn so với những
ngành, chuyên ngành khác. Khi nói đến
chính sách công, người ta nghĩ ngay đến khu
vực nhà nước (do hoạt động của các đơn vị,
tổ chức tư nhân làm công tác tư vấn, phản
biện chính sách ở Việt Nam còn rất mờ
nhạt). Trong khi việc tuyển dụng công chức
vào các cơ quan nhà nước hiện rất “cam
go”, với tỷ lệ cạnh tranh rất cao, điều đó làm
cho sinh viên rất e dè khi lựa chọn chuyên
ngành chính sách công. Thay vào đó, sinh
viên lại có xu hướng lựa chọn một số
chuyên ngành khác với khả năng tìm kiếm
việc làm sau khi ra trường thuận lợi hơn.
- Thứ ba, bất cập từ việc sử dụng nhân
lực hiện tại của khu vực công. Sẽ dễ thấy
trong bản mô tả vị trí việc làm của công
chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương rất
ít xuất hiện của chuyên ngành chính sách
công, nên nếu sinh viên hoặc công chức lựa
chọn học chuyên ngành chính sách công đôi
khi lại không phù hợp với vị trí việc làm.
Trong thời gian tới, trước yêu cầu cải cách
và hội nhập ngày càng sâu rộng, đặc biệt là
với xu hướng của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rộng khắp,
hoạt động quản trị nhà nước sẽ có nhiều biến
đổi. Đơn cử như: “với việc trao quyền cho
công dân ngày càng gia tăng, dân cư trở nên
phân mảnh và phân cực hơn; khiến việc điều
hành sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt hơn, Chính
phủ của các nước trong cấu trúc hiện tại sẽ
buộc phải thay đổi vì vai trò trung tâm của họ
trong việc thực hiện chính sách ngày càng
giảm đi do các công nghệ mới”8.
Nói cách khác, việc xây dựng và thực thi
chính sách công cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất
lớn từ xu hướng cuộc cách mạng này, điều
đó đòi hỏi năng lực xây dựng và thực thi
chính sách phải không ngừng được tăng
cường và hoàn thiện. Do vậy, đổi mới và

nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành
chính sách công ở nước ta hiện nay là một
nhu cầu cấp bách và cần thiết, nhằm góp
phần phục vụ tốt cho quá trình đổi mới, phát
triển của Việt Nam.
2. Một số khuyến nghị trong thời gian
tới
Một là, tiếp tục đổi mới đồng bộ chính
sách giáo dục - đào tạo, đổi mới phương
thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng tính
chủ động, sáng tạo của các cấp chính quyền
địa phương trong việc đào tạo và sử dụng
nguồn nhân lực nói chung và nhân lực chính
sách công nói riêng. Chú trọng đến vấn đề
phân vùng, khu vực trong việc đào tạo nhân
lực chuyên ngành chính sách công. Các địa
phương cần có cách nhìn toàn diện hơn về
vai trò và ý nghĩa của việc đào tạo chuyên
ngành này đối với công tác tổ chức và hoạt
động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.
Chẳng hạn, vị trí việc làm của các cơ quan
nhà nước, bên cạnh một số chuyên ngành
phổ dụng như luật, quản lý nhà nước, quản
lý công, hành chính học…v.v; cần chú trọng
xem xét để tăng cường việc bổ sung chuyên
ngành chính sách công vào hệ thống vị trí
việc làm của công chức, nhằm tạo điều kiện
thuận lợi hơn trong việc tuyển dụng, sử
dụng nguồn nhân lực chính sách công.
Hai là, tập trung khảo sát, đánh giá thực
trạng nguồn nhân lực chính sách công hiện
có tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để có
kế hoạch xây dựng các chương trình, đề án
đào tạo và sử dụng phù hợp, đáp ứng nhu cầu
thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ba là, song song với việc đánh giá thực
trạng nguồn nhân lực chuyên ngành chính
sách công, các trường đại học, học viện cần
quan tâm xây dựng các kế hoạch đào tạo
phù hợp. Thêm vào đó, các cơ quan có thẩm
quyền cần tạo điều kiện cho một số cơ sở
đào tạo có năng lực có thể mở chuyên ngành
này, đảm bảo tính cạnh tranh, chất lượng,
hiệu quả. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế
phối hợp trong việc đào tạo và sử dụng
nguồn nhân lực chính sách công giữa nhà
trường và các cơ quan, đơn vị sử dụng
nguồn nhân lực ở các địa phương.
Bốn là, tăng cường công tác quảng bá để
thu hút sinh viên, học viên theo học chuyên

8. Klaus Schwab (2016), The Fourth Industrial Revolution (Đồng Bích Ngọc, Trần Thị Mỹ Anh dịch, tr.53-54).
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Nghiên cứu - Trao đổi
ngành chính sách công, nhằm nâng cao chất
lượng ngay từ đầu vào – tức việc thu hút
không chỉ tập trung vào việc tăng số lượng
mà phải tập trung vào chất lượng, phải tuyển
chọn người có năng lực thực thụ. Nói cách
khác, không nên chạy theo số lượng mà làm
ảnh hưởng đến chất lượng. Cùng với việc
quảng bá chuyên ngành chính sách công,
cần phải thực hiện mạnh mẽ chính sách thu
hút người có tài năng trong hoạt động công
vụ, trọng dụng người tài về lĩnh vực chính
sách công nhằm tiếp tục khuyến khích đào
tạo chuyên ngành này.
Năm là, hoàn thiện khung chương trình
và nội dung đào tạo. Các cơ sở đào tạo cần
tiếp tục hoàn thiện khung chương trình và
nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của
Việt Nam nói chung và của từng địa phương
nói riêng, phải tăng số tiết chuyên ngành và
số lượng tiết tự chọn theo nhu cầu của người
học9, tránh trùng lấp giữa các môn, học
phần…v.v. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cũng
“cần xác định rõ: định hướng chương trình
là nghiên cứu hay thực hành, đối tượng học
là ai, về dài hạn, thiết kế chương trình cần
như thế nào để nếu có những thay đổi về
quy định thì chương trình vẫn có thể điều
chỉnh dễ dàng”. Đồng thời, phải tiếp tục
hoàn thiện các chương trình đào tạo sau đại
học chuyên ngành chính sách công để người
học có điều kiện học tập, nâng cao trình độ
ở cấp bậc cao hơn.
Việc xây dựng chương trình còn phải
đảm bảo tính đổi mới sáng tạo, chẳng hạn
thay vì thực hiện khóa luận tốt nghiệp cuối
khóa, sinh viên có thể tham gia tư vấn chính
sách trực tiếp cho chính quyền địa phương
hoặc các tổ chức phản biện chính sách bên
ngoài và báo cáo kết quả tư vấn đó. Đây là
cách thức mà một số cơ sở đào tạo trên thế
giới đang áp dụng, đảm bảo tính ứng dụng
thực tế từ những kiến thức đã được học tập11.
Nội dung đào tạo cũng phải thật sự
chuyên sâu về chính sách công. Ngoài
những chuyên đề khái quát, cơ bản về chính
sách công cần thiết phải có các học phần về
xây dựng và hoạch định chính sách cụ thể
như: chính sách đầu tư phát triển, chính sách

an sinh - xã hội, chính sách y tế - giáo dục,
chính sách hội nhập, toàn cầu hóa, chính
sách dân tộc - tôn giáo12 hay phản biện
chính sách, đánh giá từng khâu của chu trình
chính sách…v.v.
Ngoài ra, người học cần được thực hành
các kiến thức, kỹ năng được đào tạo một
cách thuần thục, nhuần nhuyễn thông qua
các buổi thảo luận, bài tập tình huống giả
định, mô phỏng sát với điều kiện công tác
thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực, khả năng
ứng dụng cao sau khi ra trường.
Sáu là, nâng cao chất lượng đội ngũ
giảng viên. Đội ngũ giảng viên là nhân tố
quan trọng quyết định đến chất lượng đào
tạo. Vì vậy, các cơ sở đào tạo phải không
ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ giảng
viên cả về năng lực giảng dạy và năng lực
nghiên cứu khoa học, thường xuyên bồi
dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và sát hạch
năng lực, chú trọng thu hút đội ngũ giảng
viên kiêm nhiệm có nhiều kinh nghiệm thực
tiễn về hoạch định chính sách ở các bộ,
ngành, địa phương, giảng viên từ các trường
chính sách công ở nước ngoài…v.v.
Bảy là, tăng cường hợp tác, tham vấn từ
khu vực tư, hợp tác quốc tế về đào tạo
chuyên ngành chính sách công, nhất là các
quốc gia có các chương trình đào tạo hiện
đại, hiệu quả, có khả năng ứng dụng tương
thích vào điều kiện thực tiễn của Việt Nam
như: Singapore, Nhật Bản…v.v.
Tám là, đảm bảo chất lượng đào tạo theo
nhu cầu xã hội. Việc đào tạo chuyên ngành
chính sách công phải không ngừng được
đảm bảo chất lượng hiệu quả, thiết thực;
thông qua việc chú trọng tăng cường năng
lực quản lý của các cơ quan nhà nước về đào
tạo chuyên ngành chính sách công; riêng đối
với công tác đánh giá chất lượng đào tạo
phải được tiến hành từ nhiều phía như: từ
phía cơ sở đào tạo, cơ quan sử dụng nguồn
nhân lực, từ phía cá nhân, tổ chức và doanh
nghiệp, nhằm đánh giá đúng thực chất chất
lượng đào tạo, để kịp thời điều chỉnh, khắc
phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những
thế mạnh đã đạt được, đáp ứng yêu cầu
trong tình hình mới./.

9. Tùy vào định hướng của sinh viên sau khi ra trường mà có thể thiết kế các học phần tự chọn khác biệt như: hoạch định
chính sách ngành, lĩnh vực hoặc chính sách phát triển kinh tế - xã hội cấp địa phương.
10. Xin xem thêm: Hoa Hạnh, tlđd.
11. Xem thêm: Chương trình Việt Nam Today (phát trên kênh VTC10, ngày 10/4/2015), Đào tạo chuyên ngành chính
sách công ở Việt Nam
12. Xin xem thêm: Khung chương trình đào tạo thạc sỹ chính sách công của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2015.
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Giới thiệu kết quả nghiên cứu
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS Đặng Khắc Ánh (22/3/2017),
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân
lực ngành Nội vụ ở Việt Nam hiện nay,
http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/101007
0/0/36213/Nang_cao_chat_luong_dao_tao_boi
_duong_nhan_luc_nganh_Noi_vu_o_Viet_Nam
_hien_nay.
2. Ban Đào tạo – Học viện Hành chính Quốc
gia, Chương trình đào tạo chuyên ngành Chính
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kênh VTC10, ngày 10/4/2015), Đào tạo chuyên

ngành chính sách công ở Việt Nam,
4. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
(2016), Kỷ yếu hội thảo đảm bảo chất lượng
giáo dục đại học.
5. Đoàn Hiền (23/5/2013), Hội thảo Khoa
học “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và
chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành
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gia
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Chí
Minh”,
http://www.tapchicongsan.org.vn,
6. Lê Văn Hòa (2015), Quản lý theo kết quả
trong thực thi chính sách công ở Việt Nam (Luận
án Tiến sỹ Quản lý hành chính công – Học viện
Hành chính Quốc gia), HN.

Dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất
giải pháp tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân
dân các cấp đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ
chức, hoạt động của chính quyền địa phương
Chủ nhiệm Dự án: TS. Trần Văn Ngợi
Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện Dự án: Viện
Khoa học tổ chức nhà nước
Kết quả đánh giá: Tốt
Mục tiêu của Dự án:
Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng
tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân
các cấp, từ đó đề xuất kiến nghị nhằm cung
cấp những thông tin, dự báo khoa học phục
vụ cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện
thành công thể chế chính sách theo chủ
trương tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động
của chính quyền địa phương.
Nhiệm vụ của Dự án:
Điều tra thu thập đầy đủ các thông tin về
tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân
dân; nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tổ
chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân
(các yếu tố tác động, ảnh hưởng, kinh
nghiệm tổ chức và hoạt động của chính
quyền địa phương một số nước…) trên cơ
sở đó nghiên cứu phân tích, đánh giá các
thông tin và đưa ra được những dự báo khoa
học, các kiến nghị, đề xuất phục vụ cho việc
xây dựng và tổ chức thực hiện thành công
thể chế chính sách theo chủ trương tiếp tục
đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền
địa phương.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Kết
cấu của Dự án gồm 3 phần:
Chương I. Một số vấn đề chung về đổi
mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng
nhân dân.
Chương II: Thực trạng tổ chức và hoạt
động của Hội đồng nhân dân.
Chương III. Định hướng và kiến nghị
giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của
Hội đồng nhân dân.
Những kết quả chủ yếu đã đạt được:
Hội đồng nhân dân là bộ phận cấu thành
quan trọng trong hệ thống chính quyền địa
phương nói chung và trong toàn bộ hệ thống
chính trị ở địa phương nói riêng. Việc
nghiên cứu, điều tra khảo sát thực trạng tổ
chức và hoạt động của HDNĐ các cấp để
tìm ra những ưu điểm cần phát huy, những
bất cập, hạn chế cần khắc phục hoàn thiện là
công việc liên tục và cần thiết ở bất kỳ thời
điểm nào. Trước những đòi hỏi của thực tiễn
và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Bộ theo
sự phân công của Chính phủ, việc triển khai
nghiên cứu Dự án là cần thiết.
Dự án đã xây dựng bộ công cụ điều tra,
khảo sát như: Thống kê (thông qua biểu mẫu
thiết kế sẵn); Báo cáo (thông qua mẫu
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hướng dẫn báo cáo); Điều tra xã hội học qua
bảng hỏi (thông qua phiếu XHH). Ngoài ra,
trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy từng
hoạt động cụ thể, Dự án còn sử dụng kết hợp
sử dụng các phương pháp như: Phỏng vấn
sâu các đối tượng liên quan; Nghiên cứu
trường hợp; Rà soát, đánh giá và hồi cứu
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến
tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân
dân; Phân tích, tổng hợp, so sánh, suy luận
logic; Hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tế tại
một số địa phương được lựa chọn làm mẫu
điều tra, khảo sát; Phương pháp chuyên
gia…Các phương pháp được phối hợp sử
dụng phù hợp với mục đích, yêu cầu, đối
tượng, nội dung điều tra nhằm đạt được hiệu
quả tối đa trong thực hiện Dự án.
Kết quả nghiên cứu của Dự án đã giải
quyết được các yêu cầu, nhiệm vụ mà Dự án
đặt ra. Chương I, Dự án đã nghiên cứu một
số vấn đề chung về đổi mới tổ chức và hoạt
động của Hội đồng nhân dân như: bối cảnh,
yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của
Hội đồng nhân dân; các yếu tố tác động đến
chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tổ chức và
hoạt động của Hội đồng nhân dân; khái quát
mô hình và chức năng, nhiệm vụ của của
Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ; kinh
nghiệm tổ chức và hoạt động của hội đồng
địa phương một số nước trên thế giới. Việc
phân tích cả về mặt lý luận, thực tiễn và
kinh nghiệm nước ngoài đều là những kết
quả nghiên cứu phù hợp với yêu cầu, nhiệm

vụ của Dự án.
Chương II, Dự án đã mô tả được thực
trạng pháp luật, những khó khăn, thách thức
khi triển khai pháp luật và chỉ ra những
nguyên nhân khó khăn thách thức của pháp
luật tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân
dân. Dự án cũng đã thống kê và phân tích,
đánh giá thực trạng số lượng, cơ cấu, chất
lượng đại biểu và thực trạng cơ cấu tổ chức
của Hội đồng nhân dân các cấp. Dựa trên
báo cáo của các địa phương, kết quả tại các
cuộc khảo sát tại các địa bàn mẫu, kết quả
điều tra xã hội học qua 03 nhóm đối tượng
liên quan, Dự án cũng trình bày khách quan
và trung thực về thực trạng cơ cấu, tổ chức
và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Qua đó, đã chỉ ra và
phân tích được những điểm khó khăn, hạn
chế trong tổ chức và hoạt động của Hội
đồng nhân dân các cấp.
Chương III, Dự án đã đưa ra 5 định
hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội
đồng nhân dân. Đồng thời, trên cơ sở các kết
quả điều tra, khảo sát, cơ quan chủ trì và
thực hiện Dự án đã nghiên cứu đề xuất các
giải pháp mang tính khả thi và thực tiễn cao
nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội
đồng nhân dân các cấp. Đây là những đề
xuất, kiến nghị có giá trị khoa học và thực
tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức
và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức và
hoạt động của chính quyền địa phương.

Dự án: “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp
nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”
Chủ nhiệm Dự án: TS. Trần Văn Ngợi
Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Đơn vị chủ trì thực hiện Dự án: Viện
Khoa học tổ chức nhà nước
Kết quả đánh giá: Tốt
Mục tiêu của Dự án:
Điều tra toàn diện, đánh giá khách quan
thực trạng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở,
trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp
nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân
chủ cơ sở ở nước ta hiện nay.
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Nhiệm vụ của Dự án:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về
hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
- Hệ thống hóa, đánh giá thực trạng các
văn bản pháp luật về thực hiện Quy chế dân
chủ cơ sở.
- Nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài
trong việc thu hút, tăng cường sự tham gia,
giám sát của người dân đối với hoạt động
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quản lý của nhà nước; kinh nghiệm phát huy
dân chủ trong hoạt động của các cơ quan
hành chính nhà nước.
- Điều tra, đánh giá thực trạng triển khai
thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại xã,
phường, thị trấn.
- Điều tra, đánh giá thực trạng triển khai
thực hiện dân chủ trong hoạt động của các
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công
lập.
- Khảo sát thực trạng thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở tại xã, phường, thị trấn và các
cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.
Phân tích, đánh giá những kết quả, thành tựu
đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục
để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở.
- Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ
sở, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của đất
nước.
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Kết
cấu của Dự án gồm 4 phần:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu
quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
Chương 2: Thực trạng chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
thực hiện dân chủ cơ sở;
Chương 3: Đánh giá thực trạng thực hiện
Quy chế dân chủ cơ sở;
Chương 4: Đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Những kết quả chủ yếu đã đạt được:
Với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, nhân dân làm chủ” và “dân
biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đồng
thời khẳng định dân chủ không những là mục
tiêu cơ bản, là động lực quan trọng của cách
mạng mà còn là yêu cầu khách quan của sự
phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần vận hành theo cơ chế thị trường cơ sự
quản lý của nhà nước ở nước ta hiện nay. Do
đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ đổi mới,
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã tiếp
tục khẳng định: Phát huy dân chủ là vấn đề có
ý nghĩa chiến lược đối với tiến trình phát
triển nước ta. Ngay sau khi có Chỉ thị số 30CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị
(khóa VIII), Ủy Ban Thường vụ Quốc hội
(khóa X) đã ban hành Nghị quyết và giao cho
Chính phủ ban hành Nghị định về thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở. Mục tiêu của việc
triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở là:

Thứ nhất, bảo đảm quyền làm chủ của
nhân dân, phát huy khả năng sáng tạo, sức
mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân trong
phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết nhân dân
xây dựng cuộc sống mới văn minh, xây
dựng hệ thống chính quyền ở địa phương
trong sạch, vững mạnh, thật sự của dân, do
dân, vì dân;
Thứ hai, thực hiện tốt chế độ dân chủ đại
diện và chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở;
Thứ ba, gắn chặt quyền lợi với nghĩa vụ,
giữ vững kỷ cương pháp luật.
Do vậy, Kết quả của dự án “Điều tra
thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”
sẽ góp phần quan trọng vào việc cung cấp
các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc
hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm
nâng cao hiệu quả thực hiện DCCS ở nước
ta hiện nay.
Tại Chương 1, Dự án trình bày tương đối
có hệ thống một số vấn đề chung liên quan
đến cơ sở lý luận về quy chế dân chủ cơ sở và
hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
Theo đó, cùng với việc làm rõ một số khái
niệm cơ bản, Nhóm nghiên cứu đã tập trung
đi sâu phân tích nội dung, đặc điểm, tiêu chí
đánh giá hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng
đến hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ
sở cũng như vai trò và sự cần thiết bảo đảm
và nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế
dân chủ cơ sở. Ngoài ra Nhóm nghiên cứu
cũng đã tổng hợp kinh nghiệm của các quốc
gia trên thế giới về thực hành dân chủ cơ sở,
bao gồm: Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Cộng
hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc,
từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có thể
vận dụng cho Việt Nam.
Chương 2, Dự án đã hệ thống hóa được
các quy định của Đảng và Nhà nước về thực
hiện dân chủ cơ sở. 2.1. Hệ thống hóa các
văn bản của Đảng và nhà nước về dân chủ cơ
sở, bao gồm: Các văn bản của Đảng, Nhà
nước; hệ thống quy định pháp luật từ Hiến
pháp đến các văn bản hướng dẫn làm nền
tảng cho việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; các
quy định pháp luật bảo đảm cả hệ thống
chính trị và người dân thực hiện đúng chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn… Bên cạnh một
số thành tựu đã đạt được, Dự án cũng nêu rõ
một số hạn chế còn tồn tại trong các quy định
pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn
và hạn chế trong các quy định pháp luật về
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cán bộ, công chức thực hiện quyền làm chủ
trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Chương 3, Dự án đã đánh giá thực trạng
thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở xã,
phường, thị trấn; ở các cơ quan hành chính
nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.
Trong đó nhiều nội dung được đề cập như:
Thực hiện các nội dung công khai để nhân
dân được biết, được bàn, được quyết định;
Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị của nhân dân về những việc nhân dân
được tham gia giám sát; Thực trạng thực
hiện dân chủ ở cơ quan hành chính nhà
nước: Về tổ chức Hội nghị cán bộ, công
chức của cơ quan; Về thực hiện các nội
dung dân chủ trong nội bộ cơ quan; Về ý
thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức
trong việc tham gia ý kiến; Về sự tiếp thu ý
kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;
Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công
việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên
quan. Thực trạng thực hiện dân chủ trong
các đơn vị sự nghiệp công lập: Về thực hiện
dân chủ trong cung cấp dịch vụ, phục vụ

công dân, tổ chức có liên quan; Tổ chức
thực hiện dân chủ trong đơn vị sự nghiệp
công lập; Đánh giá trách nhiệm của người
đứng đầu đơn vị và của viên chức, người lao
động trong việc thực hiện dân chủ… Từ đó
rút ra những nhận xét và kết luận về một số
vấn đề liên quan đến đóng góp, kết quả, kinh
nghiệm và những hạn chế, bất cập trong chủ
trương, chính sách cũng như trong nội dung
các quy định pháp luật liên quan.
Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát về
việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở,
Chương 4 của Báo cáo tổng kết Dự án đã đề
xuất, kiến nghị những giải pháp tổng thể
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế
dân chủ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển
chung của đất nước. Các giải pháp, kiến
nghị mà dự án đề xuất gồm kiến nghị của
các địa phương, cơ quan, đơn vị; kiến nghị
từ điều tra xã hội học và kiến nghị của cơ
quan thực hiện dự án, góp phần hoàn thiện
các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao
hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở
nước ta hiện nay.

Đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở lý luận và
thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của
các đơn vị cung ứng dịch vụ công”
Chủ nhiệm Đề tài: TS. Lê Anh Tuấn
Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Đơn vị chủ trì Đề tài: Viện Khoa học
tổ chức nhà nước
Kết quả đánh giá: Xuất sắc
Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu, làm rõ những vấn đề
lý luận cơ bản và thực tiễn của cơ chế hoạt
động phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng
dịch vụ công. Trên cơ sở đó, đề xuất một số
giải pháp xây dựng cơ chế hoạt động phi lợi
nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công
phù hợp với tình hình thực tiễn ở nước ta
hiện nay.
Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ một số vấn đề lý luận về cơ chế
hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung
ứng dịch vụ công (khái niệm, đặc điểm, tiêu
chí).
- Nghiên cứu kinh nghiệm về cơ chế hoạt
động phi lợi nhuận của các tổ chức kinh tế -
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xã hội ở Việt Nam và kinh nghiệm của một
số nước trên thế giới về cơ chế hoạt động
phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch
vụ công.
- Đánh giá thực trạng về hoạt động phi
lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ
công (tập trung trong lĩnh vực giáo dục và y
tế). Nêu những kết quả đạt được, những hạn
chế tồn tại và nguyên nhân.
- Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp xây
dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động phi lợi
nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ công
Kết cấu của Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cơ
chế hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị
cung ứng dịch vụ công;
Chương 2: Thực trạng cơ chế hoạt động
phi lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch
vụ công;
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Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị về
giải pháp xây dựng và hoàn thiện cơ chế
hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung
ứng dịch vụ công.
Nội dung chính của Đề tài:
Khi nói đến dịch vụ công, chúng ta
thường định nghĩa đó là loại dịch vụ được
cung ứng không vì mục tiêu lợi nhuận, phục
vụ cho các lợi ích chung, thiết yếu của cộng
đồng. Tuy nhiên trên thực tế, không ít dịch
vụ công hiện nay vẫn là hoạt động vì lợi
nhuận. Các dịch vụ công do các tổ chức tư
nhân cung ứng vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận
lên trên và phân phối lợi nhuận cho chủ sở
hữu và các cổ đông. Ngay cả dịch vụ công
do đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng,
cũng xuất hiện các bộ phận dịch vụ đã được
cổ phần hóa và có cơ chế phân phối lợi
nhuận. Bởi vậy, việc khuyến khích các đơn
vị cung ứng dịch vụ công hoạt động theo cơ
chế phi lợi nhuận, vì lợi ích chung của cộng
đồng và vì sự phát triển của đơn vị là một xu
hướng tích cực, mang ý nghĩa xã hội và tiếp
cận đến lý tưởng về một xã hội xã hội chủ
nghĩa mà chúng ta hướng đến. Mô hình các
tổ chức không vì lợi nhuận đã phát triển ở
nhiều nước trên thế giới. Đó là những lý do
đòi hỏi việc xem xét một cách nghiêm túc về
việc phát triển các tổ chức cung ứng dịch vụ
công phi lợi nhuận ở Việt Nam hiện nay. Do
đó việc lựa chọn Đề tài “Cơ sở lý luận và
thực tiễn về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận
của các đơn vị cung ứng dịch vụ công” là rất
cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc
hoàn thiện cơ chế hoạt động của các đơn vị
cung ứng dịch vụ công, góp phần nâng cao
chất lượng cung ứng và đẩy mạnh xã hội
hóa dịch vụ công ở nước ta hiện nay.
Chương 1, trình bày tổng quan một số
vấn đề lý luận về cơ chế hoạt động phi lợi
nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ
công. Trong đó, nhóm nghiên cứu đã nêu
được một số khái niệm cơ bản như dịch vụ
công, dịch vụ sự nghiệp công; lợi nhuận, phi
lợi nhuận; tổ chức phi lợi nhuận trong cung
ứng dịch vụ công; đơn vị cung ứng dịch vụ
công; cơ chế hoạt động phi lợi nhuận của
các đơn vị cung ứng dịch vụ công. Bên cạnh
đó, nhóm nghiên cứu đã nêu đặc điểm và ba
tiêu chí xác định cơ chế phi lợi nhuận, làm
rõ các đặc điểm về thành lập và hoạt động,
về cơ chế tài chính, về phân phối lợi nhuận,
về chia tách, sáp nhập, giải thể, chấm dứt

hoạt động, về chính sách ưu đãi, về cơ cấu
tổ chức. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã
cung cấp một bức tranh khái quát về các tổ
chức kinh tế xã hội hoạt động phi lợi nhuận
ở Việt Nam hiện nay với bảy đặc trưng cụ
thể của các tổ chức này gồm: (đặt mục tiêu
xã hội lên hàng đầu; hoạt động tích cực để
tạo ra nguồn lực phục vụ cộng đồng, xã hội;
tái phân phối lợi nhuận; sở hữu mang tính xã
hội; hoạt động công khai minh bạch; hoạt
động từ cơ sở; có trách nhiệm trước cộng
đồng). Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng
nêu lên kinh nghiệm của các nước trên thế
giới về phát triển các tổ chức phi lợi nhuận
và nhấn mạnh đến cách thức quản lý của nhà
nước và cơ chế tài chính của các nước này.
Chương 2, đề tài tập trung phân tích,
đánh giá thực trạng về cơ chế hoạt động phi
lợi nhuận của các đơn vị cung ứng dịch vụ
công ở Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực
giáo dục và y tế. Trong chương này, đối với
từng lĩnh vực, có thể thấy rằng nhóm nghiên
cứu đã rất nỗ lực trong việc rà soát các văn
bản pháp luật hiện hành và thu thập, cập
nhật các thông tin, dữ liệu về hoạt động của
các tổ chức phi lợi trong lĩnh vực giáo dục
và y tế. Từ đó, tổng hợp kết quả hoạt động
của các đơn vị theo cơ chế phi lợi nhuận
hiện nay và phân tích khá cụ thể thực trạng
pháp luật về cơ chế hoạt động phi lợi nhuận
đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đối với
đơn vị tư nhân và đối với tổ chức phi lợi
nhuận cung ứng dịch vụ, qua đó đã đưa ra
những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm,
hạn chế và xác định nguyên nhân của những
hạn chế trong cơ chế hoạt động của các đơn
vị cung ứng dịch vụ công phi lợi nhuận
trong lĩnh vực giáo dục và y tế.
Chương 3, trên cơ sở mô tả bối cảnh và xác
định yêu cầu xây dựng và hoàn thiện cơ chế
hoạt động phi lợi nhuận của các đơn vị cung
ứng dịch vụ công. Nhóm nghiên cứu cũng đã
làm rõ quan điểm, phương hướng xây dựng
và hoàn thiện cơ chế hoạt động phi lợi nhuận
của các đơn vị cung ứng dịch vụ công, từ đó
đề xuất hai nhóm giải pháp (về xây dựng và
hoàn thiện pháp luật đối với các đơn vị cung
ứng dịch vụ công hoạt động phi lợi nhuận, về
bảo đảm thực hiện hoạt động phi lợi nhuận
đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ công).
Các quan điểm, phương hướng và giải pháp
nêu trên là có cơ sở, khả thi phù hợp với thực
tiễn của Việt Nam hiện nay.
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Đề tài khoa học cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc
thiểu số các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ”
Chủ nhiệm Đề tài: ThS. Nguyễn Huy Kiệm
Văn phòng Bộ Nội vụ
Đơn vị chủ trì Đề tài: Văn phòng Bộ
Kết quả đánh giá: Khá
Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu đề xuất các giải pháp
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức người dân tộc thiểu số khu vực Nam
Bộ đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế,
xã hội của các địa phương trong sự nghiệp
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và hội nhập quốc tế.
Nhiệm vụ nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá thực trạng những
mặt mạnh, những hạn chế, yếu kém của đội
ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc
thiểu số và chỉ ra nguyên nhân của những
hạn chế, yếu kém.
- Xác định các nhân tố tác động đến chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân
tộc thiểu số ở các tỉnh, thành phố khu vực
Nam Bộ.
- Đề xuất phương hướng và giải pháp
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh,
thành phố khu vực Nam Bộ.
Kết cấu của Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đội ngũ
cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số;
Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ,
công chức người dân tộc thiểu số ở các tỉnh,
thành phố khu vực Nam Bộ;
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân
tộc thiểu số ở các tỉnh, thành phố khu vực
Nam Bộ.
Nội dung chính của Đề tài:
Xuất phát từ điều kiện lịch sử và địa lý,
từ lâu đời khu vực Nam Bộ đã hình thành sự
xen kẽ của cộng đồng dân cư các dân tộc.
Tuy mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng
nhưng đều mang một điểm chung là giàu
lòng yêu nước, cần cù, sáng tạo trong lao
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động; kiên cường, bất khuất trong đấu tranh
chống ngoại xâm. Trong từng giai đoạn cách
mạng, một số cán bộ người dân tộc thiểu số
ở khu vực Nam Bộ được đào tạo, phát triển
trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà
nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đội ngũ
cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở
khu vực Nam Bộ còn bộc lộ nhiều hạn chế.
Việc nắm bắt, chuyển tải chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
đến với người dân chưa đầy đủ, kịp thời;
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ
chức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh trên địa bàn chưa đáp
ứng được yêu cầu phát triển; một số cán bộ,
công chức tinh thần trách nhiệm chưa cao;
khả năng độc lập quyết đoán trong giải
quyết công việc và thực thi các nhiệm vụ
còn thụ động. Những hạn chế đó đã làm ảnh
hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả
hoạt động của hệ thống chính trị các cấp,
nhất là việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở
địa phương.
Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số
05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính
phủ về công tác dân tộc và Quyết định số
449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược
công tác dân tộc đến năm 2020; sự cần thiết
là phải nghiên cứu, tìm ra giải pháp nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
người dân tộc thiểu số các cấp ở các tỉnh,
thành phố khu vực Nam Bộ.
Tại Chương 1, đề tài đã làm phong phú
thêm lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ,
công chức; đã xây dựng được những khái
niệm liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu
như: Cán bộ, công chức, chất lượng đội ngũ
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Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số khu vực Nam
Bộ đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
Ảnh: TL
tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức
cán bộ công chức, vai trò đặc điểm của đội
người dân tộc thiểu số. Từ đó, đề tài đã rút
ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu
ra được những ưu điểm, hạn chế và nguyên
số, các điều kiện để nâng cao chất lượng cán
nhân làm cơ sở cho việc đề xuất các giải
bộ, công chức. Đặc biệt, đề tài đã đưa ra một
pháp khắc phục. Những nhận xét đánh giá
số tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức theo
của đề tài nhìn chung đều khách quan và sát
các nhóm như: Nhóm tiêu chí đánh giá trình
với thực tiễn cán bộ, công chức người dân
độ, năng lực cán bộ, công chức; nhóm tiêu
tộc thiểu số ở Nam Bộ.
chí đánh giá về khả năng nhận thức và mức
Chương 3, đề tài cũng đã đưa ra được 6
độ sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi công việc
quan điểm, 3 nguyên tắc, 6 giải pháp chủ
của cán bộ, công chức; nhóm tiêu chí đánh
yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
giá mức độ đảm nhận công việc của cán bộ,
công chức người dân tộc thiểu số ở các địa
công chức… Bên cạnh đó, đề tài đã chỉ rõ
phương vùng Nam Bộ. Các giải pháp này
04 yếu tố liên quan, tác động đến việc nâng
nêu ra là cần thiết có tính khả thi trong thực
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
tiễn, cụ thể như: 1) Thực hiện tốt chính sách
người dân tộc thiểu số ở các tỉnh, thành phố
tạo nguồn; 2) Đổi mới công tác tuyển dụng;
khu vực Nam Bộ: Công tác tuyển dụng;
3) Thực hiện tốt công tác quy hoạch;
công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác bố trí,
4) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bố trí, sử
sử dụng; tạo động lực cho đội ngũ cán bộ,
dụng; 5) Đổi mới công tác đánh giá; 6) Xây
công chức.
dựng chế độ, chính sách đặc thù ưu tiên đội
Chương 2, đề tài cũng đã khái quát được
ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu
quá trình hình thành và đánh giá thực trạng
số. Ngoài ra, để đảm bảo cho việc thực hiện
thực hiện chính sách pháp luật về cán bộ,
các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ
công chức người dân tộc thiểu số ở Nam Bộ;
cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở
thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức người
các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, đề tài
dân tộc thiểu số ở các địa phương khu vực
cũng đưa ra 03 kiến nghị với Chính phủ, các
Nam Bộ. Đề tài đã chỉ rõ việc thực hiện
Bộ, ngành liên quan và 05 kiến nghị với các
chính sách tạo nguồn (chính sách phát triển
địa phương trong khu vực quan tâm, xem
giáo dục, đào tạo; phát triển hệ thống trường
xét một số cơ chế, chính sách và một số vấn
phổ thông dân tộc nội trú; chính sách cử
đề liên quan đến công tác cán bộ và đội ngũ
tuyển); chính sách về đào tạo tiếng dân tộc
cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở
cho cán bộ, công chức vùng đồng bào dân
khu vực Nam Bộ.
tộc thiểu số; chính sách về quy hoạch, đào
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