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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài của luận án 

 Chính sách công là một trong những công cụ quản lý xã hội của Nhà nước. 

Thông qua việc ban hành và thực thi chính sách công thành công, các vấn đề công 

từng bước được giải quyết, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từng 

bước được hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, an ninh 

quốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng, trật tự  

và an toàn xã hội được bảo đảm, quyền và nghĩa vụ của công dân được bảo đảm, đời 

sống nhân dân được cải thiện, xã hội ngày càng dân chủ, công bằng và văn minh. 

Tuy nhiên, để phát huy được vai trò của công cụ quản lý này, Nhà nước cần phải đổi 

mới và hoàn thiện quy trình hoạch định chính sách công, đổi mới và hoàn thiện 

phương thức quản lý thực thi chính sách công, cũng như đổi mới và hoàn thiện công 

tác đánh giá chính sách công. Luận án này chỉ tập trung vào đổi mới phương thức 

quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam.  

Việc lựa chọn đề tài “Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công 

ở Việt Nam” bởi những lý do sau đây: 

 - Xuất phát từ vai trò của thực thi chính sách công trong chu trình chính 

sách công. Chu trình chính sách công gồm năm giai đoạn kế tiếp nhau, đó là: thiết 

lập chương trình nghị sự, xây dựng chính sách công, quyết định chính sách công, 

thực thi chính sách công, và đánh giá chính sách công. Thực thi chính sách công là 

một giai đoạn quan trọng trong chu trình chính sách, bởi vì việc ban hành được một 

chính sách công tốt, nhưng chưa thể bảo đảm rằng chính sách công đó sẽ thành công 

trong thực tế nếu thực thi chính sách công không tốt. Đồng thời, thực thi chính sách 

công cũng giúp kiểm nghiệm tính đúng đắn của chính sách công, và cung cấp cơ sở 

thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách công trong tương lai. 

 - Thực thi chính sách công là quá trình định hướng kết quả. Thực thi chính 

sách công là quá trình đưa chính sách công vào thực tiễn đời sống xã hội nhằm hiện 

thực hoá các mục tiêu chính sách công, là cầu nối giữa chính sách công và các kết 

quả mong muốn đạt được. Kết quả của giai đoạn xây dựng và quyết định chính sách 

công là cho ra đời một chính sách cơ sở. Chính sách công này xác định những mục 
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tiêu hay kết quả mong đợi cần đạt được, và nhiệm vụ tiếp theo của giai đoạn thực thi 

chính sách công là hiện thực hóa các kết quả mong đợi này. Vì vậy, quá trình thực 

thi chính sách công là quá trình hướng tới đạt được các kết quả. 

 - Xuất phát từ yêu cầu quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Quá trình 

thực thi chính sách cần một khối lượng nguồn lực rất lớn bao gồm tài sản công, đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngân sách nhà nước, các nguồn lực khác từ các 

đối tác trong và ngoài nước. Vì vậy, nguy cơ tham nhũng, lãng phí và thất thoát 

trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực này là rất lớn, do đó, phương thức quản 

lý thực thi chính sách công phải bảo đảm phòng ngừa và ngăn chặn hữu hiệu tình 

trạng tham nhũng, góp phần vào việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong 

quản lý và sử dụng nguồn lực. Hơn nữa, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác với 

nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia trên thế giới, và là thành viên của nhiều tổ chức 

quốc tế. Cùng với việc phát triển các quan hệ quốc tế song phương và đa phương, 

Việt Nam đã và đang nhận được sự tài trợ từ các đối tác thông qua các chương trình, 

dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ trong 

thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đến cuối năm 2013, Việt Nam có 

51 nhà tài trợ song phương và đa phương, trong đó 28 nhà tài trợ song phương và 23 

nhà tài trợ đa phương có các chương trình ODA thường xuyên. Theo yêu cầu của các 

đối tác, việc quản lý các chương trình, dự án tài trợ này được thực hiện theo thông lệ 

quốc tế là quản lý theo kết quả. 

 - Xuất phát từ yêu cầu phát huy dân chủ trong quản lý nhà nước. Trong 

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, người dân được tham gia vào các quyết định của chính 

quyền không chỉ thông qua các thiết chế đại diện (Quốc hội, Hội đồng nhân dân), mà 

còn thông qua hình thức dân chủ trực tiếp (dân chủ ở cơ sở) với phương châm “dân 

biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Do đó, phương thức quản lý thực thi chính 

sách công phải bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời bảo đảm trách nhiệm giải 

trình của các cơ quan chịu trách nhiệm thực thi chính sách công. 

 - Quản lý theo kết quả là phương thức quản lý tiên tiến hiện nay, đã và 

đang được nhiều quốc gia áp dụng. Trong lịch sử phát triển, khoa học quản lý đã 

cung cấp nhiều phương pháp tiếp cận quản lý khác nhau như: quản lý tập trung vào 
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đầu vào, quản lý tập trung vào quá trình, quản lý theo mục tiêu, quản lý chất lượng 

toàn bộ, quản lý theo kết quả. Từ những năm 1980, quản lý theo kết quả đã được áp 

dụng rộng rãi trong cả khu vực tư và khu vực công, ở các nước phát triển và đang 

phát triển. Mục đích của quản lý theo kết quả là bảo đảm rằng mọi nỗ lực của cá 

nhân, bộ phận, tổ chức và các quá trình đều hướng tới đạt được những kết quả mong 

đợi. Cả về phương diện lý luận và thực tiễn áp dụng quản lý theo kết quả cho thấy 

các lợi ích mà nó đem lại là cải thiện kết quả thực hiện, sử dụng các nguồn lực tiết 

kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công bằng và trách nhiệm giải trình.  

- Xuất phát từ thực trạng thực thi chính sách công ở nước ta vẫn còn 

những hạn chế, bất cập. Thực tiễn Việt Nam đã cho thấy quá trình thực thi chính 

sách công chưa thực sự hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm trách nhiệm giải trình. Biểu 

hiện ở chỗ nhiều chính sách chậm được thực thi, hoặc thực thi không đầy đủ, thậm 

chí bị làm méo méo, từ đó dẫn đến hệ quả là các mục tiêu chính sách đạt được ở mức 

độ thấp hoặc đạt nhưng chậm hơn so với yêu cầu, thậm chí không đạt được; tình 

trạng tham nhũng, lãng phí, trục lợi chính sách diễn ra khá phổ biến, làm giảm sút 

lòng tin của nhân dân đối với các chính sách công của Nhà nước. Nguyên nhân của 

thực trạng này có nhiều, trong đó một nguyên nhân quan trọng là phương thức quản 

lý thực thi chính sách công hiện tại chưa thực sự hiệu quả; hệ thống theo dõi và đánh 

giá kết quả thực hiện chưa hiệu lực; cơ chế trách nhiệm giải trình chưa đủ mạnh; 

mức độ công khai, minh bạch còn thấp. Do đó, việc áp dụng quản lý theo kết quả 

trong thực thi chính sách công sẽ góp phần gia tăng hiệu lực, hiệu quả, tăng cường 

trách nhiệm giải trình và phát huy dân chủ trong thực thi chính sách công; cung cấp 

cơ sở cho việc đo lường hiệu lực, hiệu quả của các chính sách công; góp phần hoàn 

thiện chính sách công. 

Vì vậy, đề tài luận án tiến sĩ: “Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách 

công ở Việt Nam” sẽ làm rõ bản chất của quản lý theo kết quả, bản chất của thực thi 

chính sách công, và quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, đánh giá thực 

trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam; từ đó đề xuất áp dụng quản lý 

thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, 
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trách nhiệm giải trình và phát huy dân chủ trong thực thi chính sách công ở Việt 

Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2. Cơ sở lý luận, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học 

2.1. Cơ sở lý luận của Luận án 

Cơ sở lý luận làm nền tảng cho việc tiến hành nghiên cứu của luận án là lý 

thuyết quản lý theo kết quả, lý thuyết thực thi chính sách công và lý thuyết quản lý 

thực thi chính sách công theo kết quả. 

2.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án được tiến hành để trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

- Câu hỏi nghiên cứu 1: Quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam được 

thực hiện như thế nào? 

- Câu hỏi nghiên cứu 2: Nếu áp dụng quản lý theo kết quả trong thực thi 

chính sách công ở Việt Nam thì sẽ mang lại những lợi ích gì? 

 - Câu hỏi nghiên cứu 3: Làm thế nào để có thể áp dụng được quản lý theo kết 

quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam? 

 2.3. Giả thuyết khoa học 

Luận án được tiến hành để chứng minh các giả thuyết khoa học dưới đây: 

 - Giả thuyết 1: Việc áp dụng quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách 

công sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong thực thi 

chính sách công. 

 Dự kiến kết quả nghiên cứu: Trên cơ sở làm sáng tỏ bản chất của quản lý theo 

kết quả và bản chất của thực thi chính sách công, Luận án chứng minh sự cần thiết 

phải áp dụng quản lý theo kết quả trong quản lý thực thi chính sách công; đồng thời, 

chỉ ra những lợi ích của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. 

- Giả thuyết 2: Việt Nam chưa áp dụng quản lý theo kết quả trong thực thi 

chính sách công nên quá trình thực thi chính sách công còn nhiều hạn chế. 

Dự kiến kết quả nghiên cứu: Luận án đánh giá kết quả và những hạn chế của 

quản lý thực thi chính sách ở Việt Nam thông qua nghiên cứu thực trạng quản lý 

thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay.  
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 - Giả thuyết 3: Việt Nam đã sẵn sàng áp dụng quản lý theo kết quả trong quản 

lý thực thi chính sách công. 

 Dự kiến kết quả nghiên cứu: Luận án đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống 

quản lý thực thi chính sách ở Việt Nam thông qua việc đối chiếu thực trạng quản lý 

thực thi chính sách công ở Việt Nam với các yêu cầu của quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả. 

 - Giả thuyết 4: Kinh nghiệm về quản lý theo kết quả trong khu vực công trên 

thế giới cung cấp những bài học hữu ích cho Việt Nam trong việc áp dụng quản lý 

thực thi chính sách công theo kết quả. 

 Dự kiến kết quả nghiên cứu: Luận án tìm kiếm những bài học kinh nghiệm về 

quản lý theo kết quả thông qua nghiên cứu thực tiễn áp dụng quản lý theo kết quả ở 

một số quốc gia thuộc OECD. 

 - Giả thuyết 5: Để có thể áp dụng được quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả ở Việt Nam cần phải có những điều kiện về thể chế, tổ chức, nhân sự, và kỹ 

thuật. 

 Dự kiến kết quả nghiên cứu: Luận án xác định những điều kiện cần để áp 

dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam, và đề xuất các giải 

pháp để có được các điều kiện cần thiết đó. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của Luận án là xây dựng những luận cứ khoa học về 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, từ đó đề xuất các giải pháp để áp dụng 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án có nhiệm vụ: 

- Hệ thống hóa và nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý theo kết quả để 

làm rõ được bản chất của quản lý theo kết quả; 

- Hệ thống hóa và nghiên cứu những vấn đề lý luận về thực thi chính sách 

công để làm rõ bản chất của thực thi chính sách công; 

- Phát triển mô hình quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; 
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 - Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quản lý theo kết quả ở một số nước trên thế 

giới để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; 

- Nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện 

nay để xác định những kết quả đạt được và những hạn chế của quản lý thực thi chính 

sách công hiện hành, từ đó xác định những nội dung cần bổ sung và hoàn thiện để áp 

dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam trong thời gian tới; 

- Phát triển khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả và đề xuất 

những kiến nghị nhằm áp dụng nó ở Việt Nam.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

 4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận án là quản lý thực thi chính sách công và áp 

dụng quản lý theo kết quả vào quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam. 

 4.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Luận án chỉ nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý theo kết quả, thực thi 

chính sách công, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, thực trạng quản lý 

thực thi chính sách công ở Việt Nam từ năm 2006 đến 2013. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án 

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả vận dụng phương pháp luận duy vật 

biện chứng và phương pháp luận duy vật lịch sử; đồng thời, sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu cụ thể như: 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu các văn kiện Đảng, văn bản 

pháp luật, tài liệu, giáo trình và các công trình, bài viết có liên quan nhằm xác định 

cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Đề tài cũng kế thừa các kết quả nghiên cứu đã 

có, bổ sung, phát triển các luận cứ khoa học và thực tiễn mới phù hợp với mục đích 

nghiên cứu của đề tài.  

- Phương pháp chuyên gia: Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả trực tiếp 

trao đổi, tham khảo ý kiến của các nhà khoa học. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành 

khảo sát ý kiến của các nhà hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm về các vấn đề liên 

quan tới đề tài như: các nhà quản lý và công chức trong các cơ quan thẩm định, kiểm 

tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; các nhà quản lý và công chức 

trong các ban quản lý chương trình, dự án công.  
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- Nhóm phương pháp khác như: Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp.  

6. Những điểm mới của luận án 

Luận án là kết quả nghiên cứu khoa học, độc lập của tác giả và có những đóng 

góp mới sau: 

- Luận án đã củng cố, bổ sung về mặt học thuật các khái niệm và nội dung: 

Khái niệm quản lý theo kết quả, đặc trưng và quy trình quản lý theo kết quả; khái 

niệm thực thi chính sách công, khái niệm quản lý thực thi chính sách công, khái 

niệm quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, các thành tố của quản lý thực 

thi chính sách công theo kết quả, lợi ích và các nguyên tắc quản lý thực thi chính 

sách công theo kết quả. 

- Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thực thi chính sách công 

ở nước ta, tác giả rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế của quản lý thực 

thi chính sách công hiện hành. Tác giả đã chứng minh tính khả thi của việc áp dụng 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta. Đồng thời, trên cơ sở đối 

chiếu với các yêu cầu của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, tác giả xác 

định những nội dung quản lý cần bổ sung và điều kiện để áp dụng thành công quản 

lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta trong thời gian tới. 

 - Thông qua những nghiên cứu của mình, tác giả đề xuất khung quản lý thực 

thi chính sách công theo kết quả áp dụng cho Việt Nam gồm 4 nội dung chính: lập kế 

hoạch thực thi chính sách công; theo dõi kết quả thực hiện và quản lý rủi ro; đánh giá 

kết quả và báo cáo; xem xét kết quả thực hiện và đưa ra những điều chỉnh. Đồng 

thời, tác giả cũng kiến nghị những giải pháp để áp dụng quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả ở Việt Nam. 

 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

 Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án có những ý nghĩa lý 

luận và thực tiễn sau: 

- Luận án đã xây dựng được những luận cứ khoa học về quản lý thực thi chính 

sách công theo kết quả như khái niệm, mô hình, lợi ích và nguyên tắc quản lý thực 

thi chính sách công theo kết quả; khẳng định việc áp dụng quản lý thực thi chính 

sách công theo kết quả ở Việt Nam là cần thiết và khả thi. 

 - Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu, 

học tập và giảng dạy về quản lý công và chính sách công. 
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 - Luận án cũng có giá trị tham khảo cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong việc 

thiết lập hệ thống quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. 

8. Kết cấu của luận án 

 Ngoài phần Mở đầu có tính chất dẫn luận giới thiệu khái quát về luận án, 

phần Tổng quan về tình hình nghiên cứu, phần Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, 

nội dung chính của luận án được kết cấu thành 3 chương: 

 Chương 1 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH 

SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ 

Trong chương này, luận án trình bày khái quát những nội dung lý luận cơ bản 

về quản lý theo kết quả, thực thi chính sách công, và quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả. Đồng thời, luận án cũng giới thiệu kinh nghiệm quản lý theo kết 

quả ở một số nước OECD. Đây chính là nền tảng lý luận cho việc phân tích và đánh 

giá thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam trong Chương 2; đề xuất 

khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam và xác định những 

điều kiện để áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả trong Chương 3. 

Chương 2 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG 

Ở VIỆT NAM 

Trong chương này, trên cơ sở lý luận về quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả, tác giả đi sâu nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở nước 

ta; từ đó rút ra kết luận về những kết quả đạt được và những hạn chế của phương 

thức quản lý thực thi chính sách công hiện hành để làm cơ sở cho việc đề xuất khung 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả và đề xuất những kiến nghị để áp dụng 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta trong thời gian tới. 

Chương 3 – ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG 

THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM 

Trong chương này, trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý 

thực thi chính sách công ở nước ta đã đạt được trong Chương 1 và 2, tác giả chứng 

minh sự cần thiết và tính khả thi của áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả ở Việt Nam; đề xuất khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, 

xác định các điều kiện để áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở 

nước ta trong thời gian tới, và kiến nghị các giải pháp để có được các điều kiện đó. 
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TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU  

 

Thực thi chính sách công và quản lý theo kết quả đã nhận được sự quan tâm 

rộng rãi bởi nhiều nhà khoa học trong nước và nước ngoài, dưới đây là các công trình 

nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước liên quan đến những nội dung 

của luận án. 

1. Các công trình khoa học của các nhà khoa học trong nước 

1.1. Các nghiên cứu về quản lý theo kết quả 

Bài viết Hệ thống quản lý theo kết quả - Một công cụ quản lý cần được tiếp cận 

và áp dụng của tác giả Nguyễn Văn Khoa, Trung tâm Thông tin tư liệu KH&CN, Tập 

san số 2/2007. Trong bài viết này, tác giả phân tích bản chất của quản lý theo kết quả, 

quy trình quản lý theo kết quả, lợi ích do quản lý theo kết quả mang lại.  

Đề tài khoa học cấp cơ sở Mô hình quản lý thực thi công vụ theo định hướng 

kết quả: Lý luận và thực tiễn do Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm 

(12/2011). Liên quan đến quản lý theo kết quả, đề tài cung cấp một số vấn đề lý luận 

về mô hình quản lý thực thi công vụ theo định hướng kết quả như: một số khái niệm 

liên quan đến quản lý thực thi công vụ theo kết quả, các cấp độ quản lý thực thi công 

vụ theo định hướng kết quả, quy trình quản lý thực thi công vụ theo định hướng kết 

quả. Đề tài này cũng cung cấp một số thực tiễn áp dụng mô hình quản lý thực thi công 

vụ theo định hướng kết quả ở một số nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Niu Di Lân, 

Pháp, Thái Lan, Úc, và đề xuất một số giải pháp để áp dụng mô hình quản lý thực thi 

công vụ theo định hướng kết quả ở Việt Nam.  

Bài viết Quản lý theo kết quả của Tiến sĩ Nguyễn Công Phú và Thạc sĩ Trần 

Nam Trung, Công ty Apave Việt Nam và Đông Á đăng trên trang Web htt/WWW. 

Apave.com.vn. Bài viết này bàn về lợi ích của quản lý theo kết quả và những điểm cần 

lưu ý khi vận dụng hệ thống này vào trong các tổ chức công và tư. 

1.2. Các nghiên cứu về thực thi chính sách công 

Bài viết Chính sách công của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Chi Mai, đăng trên Tạp 

chí Bảo hiểm xã hội, số 4/2008. Bài viết này phân tích các quan niệm về chính sách 

công trên thế giới; đưa ra quan niệm của tác giả về chính sách công và các đặc trưng 
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của chính sách công, giúp phân biệt chính sách công với các chính sách của các tổ 

chức phi nhà nước. 

Cuốn giáo trình Hoạch định và phân tích chính sách công của Học viện Hành 

chính Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (2008), do Tiến sĩ Nguyễn Hữu 

Hải làm chủ biên. Cuốn sách này cung cấp nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến luận 

án như: các quan niệm về chính sách công; khái niệm và vị trí của thực thi chính sách 

công; các bước tổ chức thực thi chính sách; các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực thi 

chính sách; những yêu cầu cơ bản đối với tổ chức thực thi chính sách; các hình thức 

triển khai thực hiện chính sách; các mô hình tổ chức thực thi chính sách; phương pháp 

thực thi chính sách. 

Cuốn sách Khoa học chính sách công của Khoa Chính trị học - Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2008. Cuốn sách này đề cập 

đến nhiều nội dung liên quan đến luận án như: khái niệm về chính sách công và các 

đặc trưng của chính sách công; khái niệm và vị trí của giai đoạn thực hiện chính sách 

công; điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách công; hình thức và 

phương pháp thực hiện chính sách công; công tác tổ chức thực hiện chính sách công; 

sự sáng tạo trong thực hiện chính sách công; đánh giá và hoàn thiện chính sách công. 

Cuốn sách Những vấn đề cơ bản về chính sách và quy trình chính sách của 

Tiến sĩ Lê Chi Mai, Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2001. Đây là 

cuốn sách cung cấp nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung của luận án như: 

khái niệm chính sách; các đặc trưng của chính sách; khái niệm và vị trí của giai đoạn 

thực thi chính sách; các yếu tố tác động đến việc thực thi chính sách; các hình thức 

thực thi chính sách; công tác tổ chức thực thi chính sách; lựa chọn phương pháp thực 

thi chính sách; điều kiện thực thi chính sách. 

Trong cuốn sách Chính sách công của Hoa Kỳ: Giai đoạn 1935-2001 của Tiến 

sĩ Lê Vinh Danh, Nhà xuất bản Thống kê, 2001, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu 

của mình về chính sách công của nước Mỹ giai đoạn 1935 - 2001. Cuốn sách này cung 

cấp những thông tin về thực tiễn chính sách công của Hoa Kỳ; đặc biệt là về việc thực 

hiện và điều chỉnh chính sách; vấn đề quản lý việc thực thi chính sách; những công 
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nghệ chính trong việc thực hiện và quản lý chính sách; vấn đề quản trị nhân sự chính 

quyền trong việc thực hiện chính sách. 

Cuốn sách Tìm hiểu Hành chính công Hoa Kỳ: Lý thuyết và thực tiễn, Nhà xuất 

bản Chính trị - Hành chính, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hải làm chủ biên 

(2009). Trong cuốn sách này, có một chương giới thiệu các công trình nghiên cứu của 

một số học giả trên thế giới về thực thi chính sách và đánh giá trong hành chính công, 

đặc biệt là công trình nghiên cứu của A. Wildavsky và J.Pressman về thực thi chính 

sách công của nhà hành chính cấp cơ sở (Chương 12). 

Báo cáo Đánh giá Chương trình Quốc gia 2005: Hướng tới cơ chế quản lý dựa 

trên kết quả, Tập I – Báo cáo chính, của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, 2006. Tài 

liệu này trình bày kết quả đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án do Ngân 

hàng Thế giới tài trợ cho Việt Nam nhằm thực hiện Chiến lược Hỗ trợ Quốc gia tính 

từ những năm 1990, đặc biệt từ 2003 - 2005. Trên cơ sở kết quả đánh giá, báo cáo đưa 

ra khuyến nghị cần áp dụng phương thức quản lý theo kết quả đối với các dự án do 

Ngân hàng Thế giới cấp vốn và hỗ trợ trong thời gian tiếp theo. 

Cuốn sách Tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam – Thành tựu, thách 

thức và giải pháp, Trung tâm Thông tin và Dự báo KT- XH Quốc gia, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, năm 2007. Tài liệu này trình bày kết quả đánh giá những ưu điểm và hạn chế 

của cơ chế quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001 – 2005 theo Quyết 

định số 42/2002/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19-03-2002. 

2. Các công trình khoa học của các nhà khoa học nước ngoài 

2.1. Các nghiên cứu về quản lý theo kết quả 

Tài liệu “Overview of Performance Management: Taking Steps to Enhance 

Individual & Organizational Effectiveness” (Tổng quan về quản lý kết quả thực thi: 

các bước tiến hành để nâng cao kết quả cá nhân và tổ chức), của Trường đại học South 

Florida. Tài liệu này cung cấp những lý luận về quản lý kết quả thực thi; quá trình 

quản lý kết quả thực thi gồm 4 giai đoạn là lập kế hoạch kết quả thực thi, huấn luyện 

và phản hồi hàng ngày, kiểm tra kết quả quý, xem xét lại kết quả chính thức. 

Cuốn sách Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines 

(Quản lý kết quả thực thi: Các chiến lược chính và hướng dẫn thực hành) của Michael 
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Armstrong (2006), tái bản lần thứ 3, Nhà xuất bản Kogan Page. Cuốn sách này cung 

cấp những lý luận cơ bản về quản lý theo kết quả như: khái niệm quản lý theo kết quả; 

mục đích của quản lý theo kết quả; đặc điểm của quản lý theo kết quả; những phát 

triển trong quản lý theo kết quả; những quan tâm về quản lý theo kết quả; các nguyên 

tắc hướng dẫn quản lý theo kết quả; đánh giá kết quả và quản lý theo kết quả; những 

xem xét về quản lý theo kết quả; chu trình quản lý theo kết quả trong các tổ chức; 

chuỗi quản lý theo kết quả; lập kế hoạch và thoả thuận kết quả; xem xét lại và đánh 

giá kết quả; cải thiện kết quả; quản lý theo kết quả và khen thưởng; học tập về quản lý 

theo kết quả; đánh giá quản lý theo kết quả. 

Bài viết Performance Management in Public Sector (Quản lý kết quả thực thi 

trong khu vực công), của Karen Fryer, Jiju Antony, Susan Ogden, International 

Journal of Public Manangement (Tạp chí Quản lý công quốc tế), số 2/2009. Bài báo 

này giới thiệu khái quát về sự ra đời quản lý công mới ở Vương Quốc Anh; giải thích 

thuật ngữ quản lý kết quả thực thi và các đặc điểm của hệ thống quản lý kết quả thực 

thi thành công; đo lường kết quả; các chỉ số đo lường kết quả; cách thức và thời điểm 

đo lường kết quả; giải thích và thông tin các kết quả; các hành vi sai lầm; những vấn 

đề với quản lý kết quả thực thi; và cách thức cải thiện quản lý kết quả thực thi. 

Tài liệu (11/2004), Outcome Based Management: Guidelines for Use in The 

Western Australian Public Sector (Quản lý theo kết quả đầu ra: Hướng dẫn áp dụng 

trong khu vực công Tây Úc) do Bộ Tài chính và Ngân khố Úc phát hành. Tài liệu này 

cung cấp hướng dẫn áp dụng quản lý theo kết quả đầu ra trong khu vực công miền Tây 

nước Úc, gồm các nội dung như: các thành tố của quản lý theo kết quả; quá trình quản 

lý theo kết quả; phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả và quản lý; xác định các 

dịch vụ và kết quả đầu ra mong muốn; xác định các chỉ số kết quả; theo dõi và báo cáo 

kết quả; quản lý theo kết quả, xây dựng và trình bày ngân sách. 

Sổ tay nhân sự bang (9/2007), “Performance Management” (Quản lý kết quả 

thực thi), Bang Bắc Carolina. Sổ tay nhân sự này hướng dẫn việc thiết lập hệ thống 

quản lý kết quả thực thi cho các cơ quan nhà nước thuộc Bang Bắc Carolina, với các 

nội dung chính như: chính sách về quản lý kết quả thực thi; các định nghĩa liên quan 

đến quản lý kết quả thực thi; quá trình quản lý kết quả thực thi; xử lý kết quả thực thi 
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kém; hỗ trợ phát triển người lao động; tiếp cận và sử dụng thông tin về kết quả; đào 

tạo về quản lý kết quả thực thi và điều hành hệ thống; giải quyết khiếu nại về trả lương 

theo kết quả; theo dõi và đánh giá quá trình quản lý kết quả thực thi. 

Trong tài liệu Quản lý theo kết quả: Những khái niệm vận dụng vào hệ thống 

giáo dục Việt Nam, Tháng 4/2007, Tiến sĩ Vũ Minh Khương và Calla Wiemer đề cập 

đến việc vận dụng các khái niệm quản lý theo kết quả vào trong hệ thống giáo dục ở 

Việt Nam, đồng thời cũng đưa ra một số thực tiễn áp dụng những khái niệm này ở các 

nước khác như: Hàn Quốc, Xinh-ga-po, Mỹ. 

Báo cáo cơ sở (2001), Results-Based Management in The Development Co-

operation Agencies: A Review of Experience (Quản lý theo kết quả trong các cơ quan 

hợp tác phát triển: Xem xét lại kinh nghiệm). Tài liệu này trình bày khái quát về quản 

lý theo kết quả ở các nước OECD; quản lý theo kết quả trong các cơ quan hợp tác phát 

triển ở các cấp độ như dự án, chương trình, và cơ quan; so sánh vai trò của đánh giá 

với đo lường kết quả; tăng cường việc sử dụng thông tin về kết quả trong các cơ quan 

hợp tác phát triển. 

Tài liệu hướng dẫn (2010), Results-Based Programming, Management and 

Monitoring (RBM) Approach as Applied at UNESCO: Guiding Principles (Phương 

pháp theo dõi, quản lý, lập chương trình theo kết quả áp dụng ở UNESCO: Hướng dẫn 

các nguyên tắc), Bureau of Strategic Planning (Vụ Lập kế hoạch chiến lược). Tài liệu 

này cung cấp những hướng dẫn áp dụng phương pháp quản lý theo kết quả trong tổ 

chức UNESCO, bao gồm các nội dung chính như: lịch sử ra đời quản lý theo kết quả; 

khái niệm về quản lý theo kết quả; quản lý theo kết quả trong khuôn khổ quản lý của 

UNESCO; chuỗi quản lý theo kết quả của UNESCO; các bước của quản lý theo kết 

quả; khái niệm về kết quả; mối quan hệ giữa đầu vào, can thiệp, đầu ra và kết quả; 

theo dõi, báo cáo và đánh giá kết quả. 

Tài liệu “Results-Based Management (RBM) Checklist: A Practical Guide and 

Diagnostic Tool for Results-Based Management” (Bảng liệt kê những mục cần kiểm 

tra quản lý theo kết quả: Hướng dẫn thực hành và công cụ chuẩn đoán cho quản lý 

theo kết quả), do Trung tâm Thương mại quốc tế chuẩn bị. Tài liệu này giới thiệu các 
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định nghĩa về quản lý theo kết quả, đánh giá, theo dõi và đo lường kết quả, Bảng liệt 

kê những mục cần kiểm tra việc quản lý theo kết quả. 

Cuốn sách Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System 

(Mười bước cho hệ thống theo dõi và đánh giá theo kết quả), của Jody Zall Kusek and 

Ray C.Rist (2004), The World Bank (Ngân hàng Thế giới). Cuốn sách này cung cấp 

hướng dẫn thực hiện 10 bước trong hệ thống theo dõi và đánh giá, gồm đánh giá về sự 

sẵn sàng; nhất trí về các kết quả đầu ra để theo dõi và đánh giá; lựa chọn các chỉ số kết 

quả thực hiện chính để theo dõi và đánh giá; thiết lập các ranh giới và thu thập dữ liệu 

về các chỉ số; lập kế hoạch cải thiện - lựa chọn các chỉ tiêu kết quả; theo dõi các kết 

quả; sử dụng thông tin đánh giá để hỗ trợ hệ thống quản lý theo kết quả; báo cáo 

những phát hiện; sử dụng những phát hiện; duy trì hệ thống theo dõi và đánh giá trong 

tổ chức. 

Sổ tay Guide to Performance Measure Management (Hướng dẫn quản lý đo 

lường kết quả thực thi), của John Keel, Albert Hawkins, và Lawrence F. Alwin, Bang 

Texas, 12/1999. Tài liệu này hướng dẫn việc thực hiện đo lường kết quả trong các cơ 

quan nhà nước và các tổ chức sự nghiệp công, với các nội dung chính như: các chỉ số 

đo lường kết quả trong lập kế hoạch chiến lược và hệ thống lập ngân sách theo kết 

quả; theo dõi các hệ thống đo lường kết quả; các chỉ số đo lường kết quả và hỗ trợ; 

theo dõi kết quả bởi các cơ quan giám sát; kiểm toán kết quả.  

Sổ tay Maine’s Guide to Performance Measurement (Hướng dẫn đo lường kết 

quả của bang Maine), do Vụ Ngân sách và Lập kế hoạch bang Maine chuẩn bị, 

1/2002.  Tài liệu này trình bày vị trí của đo lường kết quả trong toàn bộ quá trình 

chính sách, và sự cần thiết phải đo lường kết quả; vị trí của lập kế hoạch chiến lược và 

mô hình lập kế hoạch chiến lược; các loại chỉ số đo lường; 10 bước thiết lập hệ thống 

đo lường kết quả. 

Cuốn sách In Search of Results: Performance Management Practices (Tìm 

kiếm các kết quả: Thực tiễn quản lý theo kết quả), của Tổ chức OECD (1997). Cuốn 

sách này giới thiệu các kết quả nghiên cứu về thực tiễn quản lý theo kết quả ở 10 quốc 

gia thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) gồm: Úc, Ca-na-đa, Đan 

Mạch, Phần Lan, Pháp, Hà Lan, Niu Di Lân, Thuỵ Điển, Anh, và Mỹ.  
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Bài viết Performance Management in The UK Public Sector: Addressing 

Multiple Stakeholder Complexity (Quản lý kết quả thực thi trong khu vực công Vương 

Quốc Anh: Xử lý tính phức tạp nhiều bên liên quan), của Rodney McAdam, Shirley-

Ann Hazlett, Christine Casey, International Journal of Public Manangement (Tạp chí 

Quản lý công quốc tế), số 3/2005. Bài viết trình bày định nghĩa về quản lý kết quả và 

mục tiêu của quản lý kết quả của Chính phủ Anh; vai trò và tầm quan trọng của các 

bên liên quan trong quản lý kết quả thực thi; phân tích các bên liên quan; chiến lược 

và kết quả định hướng các bên liên quan; hợp nhất phiếu ghi điểm định hướng các bên 

liên quan vào quản lý kết quả thực thi; nghiên cứu tình huống và quá trình phát triển. 

2.2. Các nghiên cứu về thực thi chính sách công 

Bài viết Experimentation and Learning in Public Policy Implementation: 

Implications for Public Management (Thực nghiệm và học tập trong thực thi chính 

sách công: Những hàm ý cho quản lý công), của Elizabeth Eppel, David Turner và 

Amanda Wolf, Institute of Policy Studies (Viện Nghiên cứu Chính sách), 6/2011. 

Theo bài viết này, thực thi chính sách vốn là rất phức tạp cho dù mục tiêu chính sách 

được tuyên bố phức tạp hay đơn giản; có hai mô hình thiết kế và thực thi chính sách 

trái ngược, đó là mô hình thiết kế và thực thi chính sách trung tâm cơ quan và mô hình 

thiết kế và thực thi chính sách thực nghiệm; những đặc điểm của thực thi chính sách; 

các nhân tố hỗ trợ và vai trò của trung tâm.  

Bài viết Making Implementation More Democratic Through Action 

Implementation Research (Làm cho thực thi dân chủ hơn thông qua nghiên cứu thực 

thi hành động), của Pamela A. Mischen, Thomas A. P. Sinclair, The Journal of Public 

Administration Research and Theory (Tạp chí Nghiên cứu và Lý thuyết Hành chính 

công), 12/2007. Trong bài viết này, tác giả cho rằng để tăng sự thành công của thực thi 

chính sách cần tiến hành nghiên cứu hành động; mỗi một loại thực thi, tác giả đề xuất 

một phương pháp nghiên cứu thực thi hành động thích hợp, đó là: thực thi hành chính 

áp dụng phương pháp khoa học hành động, thực thi thực nghiệm áp dụng phương 

pháp điều tra cộng tác, thực thi tượng trưng áp dụng phương pháp nghiên cứu hành 

động thực tế, thực thi chính trị áp dụng phương pháp điều tra đánh giá. 
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Cuốn sách Policy Analysis: Concepts and Practice (Phân tích chính sách: các 

khái niệm và thực hành), của David L. Weimer and Aidan R.Vining (1989), Nhà xuất 

bản Prentice Hall. Inc. Cuốn sách này đề cập một số nội dung liên quan đến đề tài của 

luận án như các phương pháp phân tích vấn đề chính sách, và các phương pháp phân 

tích giải pháp chính sách. 

Cuốn sách Public Policy Analysis: An Introduction (Phân tích chính sách công: 

nhập môn) của William N. Dunn (2007), tái bản lần thứ 4, Nhà xuất bản Prentice Hall. 

Cuốn sách này đề cập đến một số nội dung liên quan đến đề tài luận án như: cấu trúc 

vấn đề chính sách, dự báo các kết quả chính sách mong đợi, đưa ra các khuyến nghị 

chính sách, theo dõi kết quả đầu ra chính sách, đánh giá kết quả thực thi chính sách. 

Bài viết Public Policy: Implememtation Approaches (Chính sách công: các 

phương pháp tiếp cận thực thi), của Basir Chand (2009), The Statesman Institute of 

Public Policy, Islamabad (Viện Chính sách công Statesman). Trên cơ sở so sánh hai 

phương pháp tiếp cận thực thi chính sách công là phương pháp trên - xuống và 

phương pháp dưới - lên, tác giả đề xuất vận dụng thêm các phương pháp khác như 

phương pháp cơ cấu, phương pháp thủ tục, phương pháp hành vi, và phương pháp 

chính trị, để thấu hiểu bản chất của quá trình thực thi chính sách công. 

Cuốn sách Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems 

(Nghiên cứu chính sách công: chu trình chính sách và tiểu hệ thống chính sách), của 

Michael Howlett and M. Ramesh (1995), Nhà xuất bản Oxford University Press. Cuốn 

sách này có nhiều nội dung liên quan đến đề tài của luận án như: khái niệm về chính 

sách công; chu trình chính sách; các công cụ thực thi chính sách; khái niệm thực thi 

chính sách; những nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách; các phương pháp tiếp 

cận thực thi chính sách; tính hợp lý của việc lựa chọn các công cụ thực thi chính sách. 

Bài viết Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity - Conflict 

Model of Policy Implementation (Tổng hợp tài liệu thực thi: mô hình mơ hồ - mâu 

thuẫn về thực thi chính sách công), của Richard E. Matland (1995), Journal of Public 

Administration Research and Theory (Tạp chí Nghiên cứu và Lý thuyết Hành chính 

công). Trên cơ sở xem xét các mô hình lý thuyết về thực thi chính sách công như mô 

hình trên - xuống, dưới - lên, và mô hình kết hợp hai phương pháp trên, tác giả đưa ra 
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khái niệm về thực thi chính sách thành công và đề xuất mô hình toàn diện về thực thi 

chính sách công, mà được gọi là mô hình mơ hồ - mâu thuẫn về thực thi chính sách 

công. Tác giả phân chia các trường hợp thực thi chính sách thành bốn loại: thực thi 

hành chính; thực thi chính trị; thực thi thực nghiệm; thực thi tượng trưng.  

Cuốn sách The Policy Process in The Modern State (Quá trình chính sách trong 

nhà nước hiện đại) của Michael Hill (1997), tái bản lần thứ 3, Nhà xuất bản Prentice 

Hall. Cuốn sách này đề cập đến một số nội dung liên quan đến đề tài luận án như khái 

niệm về chính sách và chính sách công; các mô hình thực thi chính sách; trách nhiệm 

giải trình trong thực thi chính sách. 

Luận án tiến sĩ của Alberta, Anthony Joseph (1994), A General Theory of 

Public Policy Implementation (Lý thuyết chung về thực thi chính sách công), The 

Union Institute. Trên cơ sở xem xét các tài liệu trình bày các lý thuyết về thực thi 

chính sách công, tác giả rút ra các nền tảng của một lý thuyết chung về thực thi chính 

sách, các thành tố của một lý thuyết chung về thực thi chính sách công. 

Luận án tiến sĩ của Millicent Addo (2011), Externally Assisted Development 

Projects in Africa: Implementation and Public Policy (Các dự án phát triển hỗ trợ từ 

bên ngoài ở Châu Phi: Thực thi và Chính sách công), Nelson Mandela School of 

Public Policy and Urban Affairs (Trường Chính sách công và Các công việc đô thị 

Nelson Mandela). Trong luận án này, tác giả xem xét lại một cách có hệ thống các 

phương pháp tiếp cận thực thi chính sách từ các tác phẩm khác nhau, gồm trên – 

xuống, dưới – lên, tổng hợp, các phương pháp mới. Đồng thời, tác giả cũng xem xét 

lại các tài liệu bàn về các điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách; trên 

cơ sở đó tác giả nhóm các nhân tố này thành các nhân tố chính trị, các nhân tố kinh tế, 

các nhân tố thiết chế hay tổ chức, các nhân tố khác. Từ những phân tích và xem xét lại 

các tài liệu về thực thi chính sách nêu trên, tác giả tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc thực hiện các dự án viện trợ đa phương và song phương ở các nước 

đang phát triển ở Châu Phi, gồm: quy mô dự án, số lượng các cơ quan tham gia, số 

năm thực hiện, tính rõ ràng của các mục tiêu, tài trợ bên ngoài, các điều kiện chính trị 

và thu nhập bình quân đầu người. 
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3. Nhận xét và đánh giá về những vấn đề liên quan đến luận án 

3.1. Về quản lý theo kết quả 

3.1.1. Khái niệm quản lý theo kết quả 

Quản lý theo kết quả được áp dụng ở nhiều phạm vi khác nhau (cá nhân, nhóm 

hay tổ, đội, tổ chức, quá trình) và ở các cấp độ kết quả khác nhau (đầu ra, kết quả đầu 

ra, tác động). Do đó, trong các tài liệu bằng tiếng Anh, quản lý theo kết quả được diễn 

đạt bằng các cụm từ khác nhau như: Performance Management (quản lý kết quả thực 

thi), Outcome-Based Management (quản lý theo kết quả đầu ra), Results-Based 

Management (quản lý theo kết quả).v.v.v. Vì thế, có nhiều định nghĩa khác nhau về 

quản lý theo kết quả. Chẳng hạn, Michael Armstrong định nghĩa: “quản lý kết quả 

thực thi là một quá trình có hệ thống nhằm cải thiện kết quả thực thi của tổ chức thông 

qua việc phát triển kết quả thực thi của các cá nhân và nhóm” [86, tr 1]. Theo Sổ tay 

nhân sự Bang Bắc Carolina [99, tr 1], “quản lý kết quả thực thi là một quá trình quản 

lý nhằm bảo đảm những người lao động tập trung những nổ lực của họ theo các cách 

thức mà góp phần vào việc đạt được sứ mệnh của cơ quan”. Hoặc theo tài liệu Tổng 

quan về quản lý kết quả thực thi: Thực hiện các bước để nâng cao hiệu lực cá nhân và 

tổ chức [100, tr 1], “quản lý kết quả thực thi là quá trình mà thông qua đó những 

người quản lý cấp cơ sở và cấp dưới của họ có được sự hiểu biết chung về những 

mong đợi và các mục tiêu, trao đổi thông tin phản hồi về kết quả thực thi, xác định 

những cơ hội học tập và phát triển, và đánh giá các kết quả thực thi”.  Các định nghĩa 

này chỉ giới hạn vào quản lý kết quả thực thi của cá nhân người lao động và liên quan 

đến trách nhiệm của nhà quản lý cấp cơ sở. 

Tuy nhiên, một số định nghĩa về quản lý theo kết quả lại hướng sự tập trung 

vào các quá trình, sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ như định nghĩa của Trung tâm Thương 

mại quốc tế [77, tr 1], “quản lý theo kết quả là một chiến lược hoặc phương pháp quản 

lý mà thông qua đó tổ chức bảo đảm rằng các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của nó 

đóng góp vào việc đạt được các kết quả đã tuyên bố”. Werner Meier định nghĩa “quản 

lý theo kết quả là một chiến lược quản lý nhằm đạt được những thay đổi quan trọng 

trong cách tổ chức hoạt động, với định hướng trung tâm là cải thiện kết quả” [102, tr 

7]. Theo Báo cáo cơ sở về quản lý theo kết quả trong các cơ quan hợp tác phát triển 
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[64, tr 6], “quản lý theo kết quả là một chiến lược quản lý rõ ràng nhằm đạt được 

những thay đổi quan trọng trong cách thức các cơ quan chính phủ hoạt động, với định 

hướng trung tâm là cải thiện kết quả (đạt được các kết quả tốt hơn)”. Các định nghĩa 

này xem quản lý theo kết quả như là một chiến lược quản lý rõ ràng – tức quản lý với 

một tầm nhìn dài hạn, nhưng cụ thể và rõ ràng, với mục đích trung tâm là cải thiện kết 

quả đạt được. Theo tổ chức UNESCO, “quản lý theo kết quả là một chiến lược quản lý 

rõ ràng nhằm mục đích thay đổi cách thức các tổ chức hoạt động, qua việc cải thiện 

kết quả, tập trung vào cung cấp chương trình” [68, tr 7]. Định nghĩa này về quản lý 

theo kết quả tập trung vào việc quản lý các chương trình thực thi chính sách công. 

Như vậy, tuy có nhiều định nghĩa khác nhau về quản lý theo kết quả, nhưng 

các định nghĩa đều phản ánh bản chất của quản lý theo kết quả là tập trung vào các 

kết quả ở các cấp độ khác nhau (đầu ra, kết quả đầu ra, tác động) và định hướng các 

hoạt động đến việc đạt được các kết quả một cách hiệu lực và hiệu quả. 

3.1.2. Các đặc trưng của quản lý theo kết quả 

Theo Michael Armstrong [86, tr 5], quản lý kết quả thực thi là một quá trình 

được hoạch định gồm các thành tố cơ bản là sự thoả thuận, đo lường, thông tin phản 

hồi, đối thoại và tăng cường tính tích cực. Quản lý kết quả thực thi cũng liên quan đến 

các đầu vào và các giá trị. Các yếu tố đầu vào là kiến thức, các kỹ năng và hành vi để 

tạo ra các kết quả mong đợi. Quản lý kết quả thực thi hướng tới bảo vệ những giá trị 

cốt lõi. Quản lý kết quả thực thi là một quá trình liên tục và linh hoạt bao gồm các nhà 

quản lý và những người bị quản lý hành động như những đối tác theo cách thức mà họ 

có thể làm việc cùng nhau tốt nhất để đạt các kết quả yêu cầu. Quản lý kết quả thực thi 

dựa trên nguyên tắc quản lý theo hợp đồng và sự thoả thuận, thay vì quản lý theo 

mệnh lệnh, dựa trên sự đồng thuận và sự hợp tác thay vì kiểm soát hoặc ép buộc. 

Quản lý kết quả thực thi tập trung vào hoạch định và cải thiện kết quả tương lai, thay 

vì tập trung vào đánh giá kết quả quá khứ. Nó vận hành như là một quá trình liên tục 

và tiến hoá, trong đó kết quả thực thi được cải thiện theo thời gian; và cung cấp cơ sở 

cho các cuộc đối thoại định kỳ và thường xuyên giữa các nhà quản lý và các cá nhân 

về kết quả thực thi và các nhu cầu phát triển.  
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Như vậy, quản lý theo kết quả tập trung vào những mối quan tâm chính như: 

(1) quan tâm đến các kết quả (đầu ra, kết quả đầu ra, tác động), quá trình và các yếu 

tố đầu vào; (2) quan tâm đến lập kế hoạch theo kết quả; (3) quan tâm đến đo lường và 

xem xét lại kết quả; (4) quan tâm đến cải thiện liên tục; (5) quan tâm đến phát triển 

liên tục; (6) quan tâm đến truyền thông; (7) quan tâm đến các bên liên quan; (8) quan 

tâm đến sự minh bạch và công bằng. 

3.1.3. Mục tiêu của quản lý theo kết quả 

Theo Michael Armstrong [86, tr 4], mục tiêu toàn diện của quản lý kết quả thực 

thi là thiết lập một nền văn hoá thực thi cao mà trong đó các cá nhân và bộ phận chịu 

trách nhiệm đối với sự cải thiện liên tục các quá trình công việc và đối với các kỹ năng 

và những đóng góp của mình trong khuôn khổ lãnh đạo hiệu lực.  

Quản lý theo kết quả với tư cách là hạt nhân của chương trình cải cách chính 

phủ ở Vương Quốc Anh [98, tr 258] gồm các mục tiêu cụ thể: (1) hợp lý hóa quy mô, 

chi phí và các chức năng; (2) áp dụng các hệ thống trách nhiệm giải trình tài chính 

hiệu lực hơn; (3) minh bạch hơn trong hoạt động của các tổ chức công; (4) nâng cao 

các kỹ năng nền tảng cho khu vực công và hiện đại hóa các nguyên tắc, thủ tục và chế 

độ vận hành của nó; (5) phát triển một chính sách trả lương theo kết quả. 

Werner Meier [102, tr 7] cho rằng việc áp dụng phương pháp tiếp cận quản lý 

theo kết quả nhằm cải thiện hiệu lực và hiệu quả không qua học tập kinh nghiệm, và 

thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm thông qua báo cáo kết quả thực hiện. 

Theo Tổ chức UNESCO [68, tr 7], quản lý theo kết quả được thiết kế để cải 

thiện việc cung cấp chương trình và tăng cường hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải 

trình. Nó giúp chuyển trọng tâm của việc lập chương trình, quản lý và ra quyết định từ 

đầu vào và quá trình sang các kết quả cần đạt được. Trong giai đoạn lập chương trình 

và dự án, nó bảo đảm rằng có một số lượng đủ và cần thiết các can thiệp để đạt một 

kết quả mong đợi.  

Kết quả nghiên cứu về thực tiễn quản lý theo kết quả ở 10 quốc gia thuộc 

OECD [90], cho thấy mục tiêu của quản lý theo kết quả thay đổi theo từng nước tuỳ 

thuộc vào bối cảnh của từng quốc gia. Tuy nhiên, các quốc gia đều hướng tới các 
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mục tiêu chính như: cải thiện liên tục kết quả; kiểm soát và trách nhiệm giải trình, 

đặc biệt giải trình với bên ngoài; tiết kiệm ngân sách.  

Như vậy, mục tiêu cụ thể của áp dụng quản lý theo kết quả phụ thuộc vào 

phạm vi áp dụng, và bối cảnh áp dụng. Tuy nhiên, mục tiêu chung của quản lý 

theo kết quả là nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động. 

3.1.4. Mô hình lô gích theo kết quả 

Theo Sổ tay hướng dẫn áp dụng quản lý theo kết quả trong khu vực công Tây 

Úc [72, tr 1], các kết quả trong mô hình lô gích theo kết quả gồm có: (1) các kết quả 

đầu ra là những ảnh hưởng, những tác động, các kết quả hoặc hậu quả cho cộng đồng 

hoặc khách hàng mục tiêu của các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước, 

và về bản chất các kết quả đầu ra là cấp cao trong hệ thống thứ bậc khung lô gích, dài 

hạn và thường là mang tính định tính; (2) các dịnh vụ là những hoạt động và hàng hóa 

mà các cơ quan nhà nước cung cấp cho những người sử dụng bên ngoài nhằm đạt 

được các kết quả đầu ra, và về bản chất các dịch vụ là các đầu ra. Như vậy, theo các 

định nghĩa trên thì kết quả đầu ra chính là các tác động cuối cùng; còn các dịch vụ 

chính là các đầu ra của một quá trình hay các hoạt động được tiến hành trên cơ sở sử 

dụng các yếu tố đầu vào. 

Theo Tổ chức UNESCO [68, tr 28], các thành tố của mô hình lô gích theo kết 

quả gồm có: các đầu vào, các can thiệp, các đầu ra, và các kết quả. Các đầu vào là 

những nguồn lực sẵn có bao gồm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính và nguồn 

lực tổ chức. Các can thiệp mô tả những gì chúng ta làm để đạt được những thay đổi 

mong muốn, ví dụ như các chương trình, dự án. Các đầu ra là sản phẩm của các can 

thiệp, nó là tác động đầu tiên của các can thiệp mà góp phần vào việc đạt được các kết 

quả, nó có thể là hữu hình (hàng hóa), hoặc vô hình (dịch vụ). Các kết quả là các tác 

động cuối cùng của các đầu ra lên nhóm những người thụ hưởng; nghĩa là, những 

người thụ hưởng sử dụng các đầu ra để làm một việc nào đó mà thường dẫn đến sự 

thay đổi về hoàn cảnh. 

Theo Báo cáo cơ sở về quản lý theo kết quả trong các cơ quan hợp tác phát 

triển [64, tr 20], mô hình lô gích theo kết quả bao gồm các thành tố sau đây: (1) đầu 

vào; (2) hoạt động; (3) đầu ra; (4) kết quả đầu ra; (5) tác động.  

Như vậy, các tài liệu về quản lý theo kết quả đều cho rằng mô hình lô gích  

theo kết quả bao gồm các thành tố là đầu vào, hoạt động hay quá trình, các kết quả. 
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Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào phạm vi áp dụng mà có sự khác nhau về cấp độ các kết quả 

mong muốn đạt được: đầu ra (cấp độ 1); hoặc đầu ra và kết quả đầu ra (cấp độ 1 và 

2); hoặc đầu ra, kết quả đầu ra và tác động (cả ba cấp độ 1,2,3). 

3.1.5. Quy trình quản lý theo kết quả 

Theo Michael Armstrong [86, tr 22], quy trình quản lý kết quả thực thi bao 

gồm 4 hoạt động cơ bản: (1) lập kế hoạch, trong đó phải đạt được thỏa thuận kết quả 

thực thi; (2) hành động thông qua lập kế hoạch phát triển cá nhân; (3) theo dõi các kết 

quả thực thi; và (4) xem xét lại kết quả thực thi.  

Theo Tổ chức UNESCO [68, tr 16], quy trình quản lý theo kết quả ở UNESCO 

gồm 7 bước: (1) xác định sự đóng góp vào các kết quả cấp cao hơn; (2) phân tích vấn 

đề cần được giải quyết; (3) xây dựng các kết quả mong đợi; (4) phát triển chiến lược 

thực thi; (5) theo dõi sự tiến triển hướng tới các kết quả mong đợi; (6) báo cáo; (7) 

đánh giá.  

Theo Báo cáo cơ sở về quản lý theo kết quả trong các cơ quan hợp tác phát 

triển [64, tr 10], các hệ thống quản lý theo kết quả của hầu hết các cơ quan gồm các 

quá trình hoặc giai đoạn sau: (1) xây dựng các mục tiêu cụ thể; (2) xác định các chỉ số; 

(3) thiết lập các chỉ tiêu; (4) theo dõi các kết quả; (5) xem xét lại và báo cáo các kết 

quả; (6) hợp nhất các đánh giá; (7) sử dụng thông tin kết quả.  

Như vậy, cũng có rất nhiều quy trình quản lý theo kết quả khác nhau tùy thuộc 

phạm vi và bối cảnh áp dụng, không có một quy trình chung cho tất cả. 

3.2. Về thực thi chính sách công 

3.2.1. Về khái niệm chính sách công 

Thomas Dye đưa quan niệm đơn giản về chính sách công: “chính sách công là 

bất kỳ những gì Nhà nước lựa chọn làm hoặc không làm”. William Jenkins quan 

niệm chính sách công cụ thể hơn: “chính sách công là một tập hợp các quyết định 

liên quan với nhau được ban hành bởi một hoặc một nhóm các nhà hoạt động chính 

trị liên quan đến lựa chọn các mục tiêu và các phương tiện để đạt mục tiêu trong một 

tình huống xác định thuộc phạm vi thẩm quyền”. James Anderson quan niệm về 

chính sách công chung hơn: “chính sách công là một đường lối hành động có mục 
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đích được ban hành bởi một hoặc một tập hợp các nhà hoạt động để giải quyết một 

vấn đề phát sinh hoặc vấn đề quan tâm” [84, tr 5, 6]. 

Lê Chi Mai [53, tr 38] định nghĩa về chính sách công như sau: “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”. Nguyễn Hữu Hải 

định nghĩa: “chính sách công là những hành động 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” [46, tr 14]. Lê Vinh Danh thì cho rằng: “chính sách 

công là những gì mà chính quyền thi hành đến dân” [45, tr 123]. Giáo trình Khoa học 

chính sách công của Học viện Báo chí và tuyên truyền định nghĩa: “chính sách công là 

quyết định của các chủ thể quyền lực nhà nước, nhằm quy định mục đích, cách thức 

và chế định những hành động của những đối tượng liên quan, để giải quyết những vấn 

đề nhất định mà xã hội đặt ra. Đó là tổng thể các chuẩn mực, biện pháp mà Nhà nước 

sử dụng để quản lý xã hội” [50, tr 16]. 

Như vậy, có nhiều quan niệm khác nhau về chính sách công, mỗi quan niệm 

cung cấp những hiểu biết nhất định về chính sách công. Các quan niệm này cho thấy 

chủ thể ban hành chính sách công là Nhà nước, chính sách công được thể hiện trong 

nhiều quyết định có liên quan với nhau, chính sách công tập trung giải quyết một vấn 

đề công, và hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.  

3.2.2. Về khái niệm thực thi chính sách công 

Lê Chi Mai định nghĩa: “thực thi chính sách là giai đoạn biến các ý đồ chính 

sách thành những kết quả thực tế thông qua hoạt động có tổ chức của các cơ quan 

trong bộ máy nhà nước, nhằm đạt tới những mục tiêu đã đề ra” [53, tr 112]. Nguyễn 

Hữu Hải định nghĩa, “tổ chức thực thi chính sách là toàn bộ quá trình chuyển ý chí của 

chủ thể trong chính sách thành hiện thực với các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu 

định hướng” [46, tr 76].  

Theo Amy DeGroff, Margaret Cargo [62, tr 47], “thực thi chính sách phản ánh 

một quá trình thay đổi phức tạp mà các quyết định của Nhà nước được chuyển thành 

các chương trình, thủ tục, các quy định, hoặc các hoạt động nhằm đạt được những cải 

thiện xã hội”. Theo định nghĩa này, thực thi chính sách bao gồm việc thiết kế các 
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chương trình, thủ tục, các quy định, hoặc các hoạt động để cụ thể hóa giải pháp chính 

sách và thực hiện các chương trình, thủ tục, quy định hoặc các hoạt động nhằm đạt các 

mục tiêu của chính sách. 

Theo Thomas Dye [2008; 87, tr 4], “thực thi bao gồm tất cả các hoạt động được 

thiết kế để thực hiện các chính sách đã được thông qua bởi cơ quan lập pháp. Vì các 

chính sách có những tác động mong muốn hoặc có chủ định, nên chúng phải được 

chuyển thành các chương trình và các dự án mà sau đó được thực hiện để đạt được 

một tập hợp các mục tiêu hoặc mục đích”. Theo định nghĩa này các dự án hoặc 

chương trình được thiết kế để chuyển các mục tiêu chính sách thành các hành động. 

Như vậy, có nhiều quan niệm khác nhau về thực thi chính sách công. Các quan 

niệm này chỉ khác nhau về mức độ chi tiết hay khái quát, còn nhìn chung đều thống 

nhất rằng thực thi chính sách là cầu nối giữa chính sách và kết quả thực tế của chính 

sách, là giai đoạn hiện thực hóa các mục tiêu của chính sách thông qua thiết lập các 

quy định, các thủ tục, chương trình, dự án, hoặc xác định các hoạt động và triển khai 

thực hiện các quy định, thủ tục, chương trình, dự án hoặc thực hiện các hoạt động. 

3.2.3. Vai trò của thực thi chính sách công 

Lê Chi Mai cho rằng: “thực thi chính sách công là giai đoạn có ý nghĩa quyết 

định đối với việc thành công hay thất bại của một chính sách” [53, tr 113]. Còn theo 

Nguyễn Hữu Hải thì “thực thi chính sách là bước thực hiện hoá chính sách trong đời 

sống xã hội” [46, tr 77]. 

Theo Wayne Hayes, có bốn khả năng xảy ra: (1) chính sách tốt và thực hiện tốt 

dẫn đến thành công, (2) chính sách tốt, nhưng thực hiện tồi dẫn đến thất bại, (3) chính 

sách tồi, nhưng thực hiện tốt dẫn đến thành công, (4) chính sách tồi và thực hiện tồi 

dẫn đến thất bại kép [103, tr 1]. 

Paul Berman [94, tr 8] chỉ ra mối quan hệ giữa thực thi và chính sách như sau: 

 - Hiệu lực thực thi (1) Nếu P, thì I (một lựa chọn chính sách P, dẫn đến một 

chương trình thực thi cụ thể I). 

- Hiệu lực kỹ thuật (2) Nếu I, thì O (chương trình được thực hiện dẫn đến kết 

quả O). 

Như vậy, thực thi chính sách là cầu nối giữa chính sách được ban hành và kết 

quả thực tế mà chính sách mang lại cho xã hội. 
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3.2.4. Về nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách thành công 

Michael Howlett và M. Ramesh [84, tr 154-156] cho rằng việc đưa chính sách 

vào thực tiễn không đơn giản như chúng ta nghĩ, bởi vì việc thực thi chính sách chịu 

sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố thực tiễn. Thứ nhất, bản chất của vấn đề giải quyết 

(mức độ khó khăn kỹ thuật, tính đa dạng của vấn đề công, quy mô của nhóm mục tiêu 

mà chính sách hướng tới, phạm vi thay đổi hành vi mà chính sách đòi hỏi ở nhóm mục 

tiêu). Thứ hai, môi trường thực thi chính sách (bối cảnh xã hội, kinh tế, kỹ thuật và 

chính trị). Thứ ba, tổ chức bộ máy hành chính chịu trách nhiệm thực thi chính sách 

(trung ương, địa phương). Cuối cùng, các nguồn lực kinh tế và chính trị của nhóm 

mục tiêu.  

Lê Chi Mai [53, tr 114-121] chia các nhân tố ảnh hưởng thành 3 luồng yếu tố. 

Luồng yếu tố tác động đến bản chất vấn đề và chất lượng của hoạch định chính sách, 

gồm: tính chất đa dạng của vấn đề chính sách; các khó khăn kỹ thuật khi giải quyết 

vấn đề; phạm vi và đặc thù của các nhóm đối tượng chính sách; tính rõ ràng và nhất 

quán của mục tiêu chính sách; quy mô của nhóm mục tiêu. Luồng yếu tố liên quan đến 

khả năng thực thi chính sách, gồm: sắp xếp tổ chức có liên quan; quan hệ giữa các tổ 

chức cùng tham gia thực thi chính sách; năng lực của cơ quan thực thi; kinh phí cần 

thiết để thực thi chính sách; trình độ và năng lực của những người phụ trách; cách ứng 

xử của các chủ thể thực thi; thủ tục hành chính. Luồng các yếu tố bên ngoài tác động 

vào quá trình thực thi chính sách, gồm: bối cảnh thực tế; công luận; thái độ của các 

nhóm liên quan; sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo cấp trên. 

Nguyễn Hữu Hải [46, tr 90-98] chia các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính 

sách công thành hai nhóm. Nhóm yếu tố khách quan, gồm: tính chất của vấn đề chính 

sách; môi trường thực thi chính sách; mối quan hệ giữa các đối tượng thực thi chính 

sách; tiềm lực của các nhóm đối tượng chính sách; đặc tính của đối tượng chính sách. 

Nhóm yếu tố chủ quan, gồm: thực hiện đúng, đầy đủ các bước trong quy trình tổ chức 

thực thi chính sách; năng lực thực thi chính sách của cán bộ, công chức trong bộ máy 

quản lý nhà nước; điều kiện vật chất cần cho quá trình thực thi chính sách; sự đồng 

tình hay ủng hộ của dân chúng. Millicent Addo [87, tr 29] cho rằng các nhân tố ảnh 

hưởng đến thực thi gồm: nhân tố chính trị, văn hoá – xã hội, kinh tế, và thể chế.  
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Như vậy, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách công, và các 

nhân tố này liên quan đến bản chất của vấn đề chính sách, môi trường thực thi chính 

sách, chủ thể thực thi chính sách, nhóm mục tiêu và nhóm thụ hưởng chính sách. 

3.2.5. Nguyên tắc quản lý theo kết quả trong khu vực công 

 Theo Werner Meier [102, tr 7-9], thì các nguyên tắc quản lý theo kết quả cho 

các tổ chức công gồm: (1) quan hệ đối tác; (2) trách nhiệm giải trình; (3) học tập; (4) 

minh bạch, (5) đơn giản; (6) linh hoạt và ứng dụng lặp lại. 

 3.3. Về kinh nghiệm quản lý theo kết quả ở một số quốc gia thuộc OECD 

 Trong cuốn sách Tìm kiếm các kết quả: Thực tiễn quản lý kết quả thực thi [90], 

OECD đã công bố các kết quả nghiên cứu về thực tiễn quản lý theo kết quả ở 10 quốc 

gia thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển gồm: Anh, Ca-na-đa, Đan Mạch, Hà 

Lan, Mỹ, Niu Di Lân, Pháp, Phần Lan, Thụy Điển, Úc.  Kết quả nghiên cứu cho rằng 

quản lý theo kết quả là một yếu tố quan trọng trong cải cách khu vực công ở nhiều 

nước OECD, và tập trung vào các kết quả là mục tiêu quan trọng của các cải cách. 

Quản lý theo kết quả bao gồm đo lường kết quả, sử dụng kết quả để ra quyết định 

quản lý, trách nhiệm giải trình với bên ngoài, tạo ra và duy trì lòng tin của nhân 

dân vào Nhà nước.  

Như vậy, có nhiều nhà khoa học trong nước và nước ngoài đã nghiên cứu 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý theo kết quả, về chính sách công và thực 

thi chính sách công, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý theo kết quả ở một số quốc gia 

trên thế giới và các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, các công trình khoa học đề cập ở trên 

chưa từng nghiên cứu trực tiếp vào “Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách 

công ở Việt Nam”. Ở phạm vi và mức độ nhất định đã có các nghiên cứu liên quan 

đến một số nội dung của đề tài này, và cung cấp cho tác giả làm luận án nhiều tư liệu 

quý giá. Các quan điểm khoa học thể hiện trong các công trình nghiên cứu này không 

chỉ cung cấp những thông tin tham khảo hữu ích cho tác giả trong quá trình viết luận 

án, mà còn đặt ra những gợi mở quan trọng để tác giả tiếp tục triển khai công trình 

nghiên cứu khoa học của mình. 

4. Những vấn đề tiếp tục giải quyết trong Luận án 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu ở trên, tác giả cho 

rằng Luận án cần tập trung giải quyết những vấn đề dưới đây: 



 

34 

 

- Làm rõ bản chất của quản lý theo kết quả như: khái niệm quản lý theo kết 

quả, đặc trưng của quản lý theo kết quả, quy trình quản lý theo kết quả, và những lợi 

ích của quản lý theo kết quả. 

- Làm rõ bản chất của chính sách công và thực thi chính sách công như: khái 

niệm về chính sách công, thực thi chính sách công, vai trò của thực thi chính sách 

công, và những điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách thành công. 

- Làm rõ bản chất của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả như: khái 

niệm quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, mô hình quản lý thực thi chính 

sách công theo kết quả, lợi ích của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, và 

các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. 

- Tìm kiếm những bài học kinh nghiệm về quản lý theo quả của một số nước 

trên thế giới cho Việt Nam. 

- Nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam hiện nay 

để cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết 

quả ở Việt Nam trong thời gian tới. 

- Phát triển khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam, và 

kiến nghị các giải pháp để áp dụng quản lý theo kết quả vào thực thi chính sách công ở 

Việt Nam. 
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PHẦN NỘI DUNG 

Chương 1 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH 

CÔNG THEO KẾT QUẢ 

1.1. QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ 

1.1.1. Khái niệm quản lý theo kết quả 

Từ những năm 1980, quản lý theo kết quả (RBM – Results Based 

Management) đã được áp dụng rộng rãi trong cả khu vực tư và khu vực công, ở các 

nước phát triển và đang phát triển. Mục tiêu chung của quản lý theo kết quả là bảo 

đảm rằng mọi nỗ lực của cá nhân, bộ phận, tổ chức và các quá trình đều hướng tới 

đạt những kết quả mong đợi. Thực tiễn áp dụng quản lý theo kết quả đã tạo nên bước 

ngoặt trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả và công bằng trong hoạt động của các tổ 

chức. 

Trong thực tế, quản lý theo kết quả được áp dụng ở những phạm vi khác nhau 

(cá nhân, bộ phận, đơn vị, tổ chức, quá trình, chương trình, dự án) và ở các cấp độ 

kết quả khác nhau (đầu ra, kết quả đầu ra, tác động). Do đó, trong các tài liệu viết 

bằng tiếng Anh, quản lý theo kết quả được diễn đạt bằng nhiều cụm từ khác nhau 

như: Performance Management (quản lý kết quả thực thi) hay Performance Based 

Management (quản lý theo kết quả thực thi), Outcome Management (quản lý kết quả 

đầu ra) hay Outcome Based Management (quản lý theo kết quả đầu ra), Results-

Oriented Management (quản lý định hướng kết quả) hay Results-Based Management 

(quản lý theo kết quả). Để đơn giản và thống nhất trong cách diễn đạt, luận án này sử 

dụng cụm từ “quản lý theo kết quả”. 

Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về quản lý theo kết quả. Một số 

định nghĩa về quản lý theo kết quả chỉ tập trung vào phạm vi nhóm và cá nhân. 

Chẳng hạn, định nghĩa của Michael Armstrong, “quản lý theo kết quả là một quá 

trình có hệ thống nhằm cải thiện kết quả của tổ chức thông qua việc phát triển kết 

quả của các cá nhân và nhóm” [86, tr.1]. Theo Sổ tay nhân sự Bang Bắc Carolina thì 

“quản lý theo kết quả là một quá trình quản lý nhằm bảo đảm những người lao động 

tập trung những nỗ lực của họ theo các cách thức mà góp phần vào việc đạt được sứ 

mệnh của cơ quan” [99, tr.1]. Các định nghĩa này chỉ giới hạn vào quản lý kết quả 
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thực thi của cá nhân người lao động trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, một số định 

nghĩa về quản lý theo kết quả lại hướng sự tập trung vào các quá trình, sản phẩm và 

dịch vụ. Ví dụ như định nghĩa của Trung tâm Thương mại quốc tế, “quản lý theo kết 

quả là một chiến lược hoặc phương pháp quản lý mà thông qua đó tổ chức bảo đảm 

rằng các quá trình, sản phẩm và dịch vụ của nó đóng góp vào việc đạt được các kết 

quả đã tuyên bố” [77, tr.1]. Werner Meier định nghĩa “quản lý theo kết quả là một 

chiến lược quản lý nhằm đạt được những thay đổi quan trọng trong cách tổ chức hoạt 

động, với định hướng trung tâm là cải thiện kết quả” [102, tr.7]. Báo cáo cơ sở về 

quản lý theo kết quả trong các cơ quan hợp tác phát triển định nghĩa “quản lý theo 

kết quả là một chiến lược quản lý rõ ràng nhằm đạt được những thay đổi quan trọng 

trong cách thức các cơ quan chính phủ hoạt động, với định hướng trung tâm là cải 

thiện kết quả” [64, tr.6]. Các định nghĩa này xem quản lý theo kết quả như là một 

chiến lược quản lý rõ ràng – tức quản lý với một tầm nhìn dài hạn, nhưng có tính cụ 

thể và rõ ràng, việc áp dụng quản lý theo kết quả là một sự thay đổi lớn trong cách 

thức quản lý, với mục đích trung tâm là cải thiện kết quả. Theo tổ chức UNESCO, 

“quản lý theo kết quả là một chiến lược quản lý rõ ràng nhằm mục đích thay đổi cách 

thức các tổ chức hoạt động, thông qua việc cải thiện kết quả, tập trung vào cung cấp 

chương trình” [68, tr.7]. Định nghĩa này về quản lý theo kết quả tập trung vào việc 

quản lý các chương trình, dự án. 

Như vậy, tuy có nhiều định nghĩa khác nhau về quản lý theo kết quả, nhưng 

các định nghĩa đều cho rằng quản lý theo kết quả là một phương thức quản lý có tầm 

nhìn chiến lược, cụ thể và rõ ràng, tập trung vào các kết quả (đầu ra, kết quả đầu ra, 

tác động), và định hướng các hoạt động đến việc đạt được các kết quả một cách hiệu 

lực và hiệu quả. Từ đó có thể hiểu, quản lý theo kết quả là một phương thức quản lý 

mà thông qua đó nhà quản lý xác định các kết quả cần đạt được một cách cụ thể, rõ 

ràng và dài hạn, định hướng tất cả các nỗ lực và hoạt động vào việc đạt được các 

kết quả một cách hiệu lực và hiệu quả.  

1.1.2. Các đặc trưng của quản lý theo kết quả 

Quản lý theo kết quả có những đặc trưng cơ bản sau đây: 

- Chú trọng đến các kết quả (đầu ra, kết quả đầu ra, tác động), quá trình và 

các yếu tố đầu vào. Quản lý theo kết quả chú trọng đến các đầu ra (các kết quả trực 
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tiếp), các kết quả đầu ra (tác động ngắn hạn và trung hạn của đầu ra), tác động (tác 

động dài hạn của đầu ra hay tác động của kết quả đầu ra); đồng thời, nó cũng chú 

trọng đến các quá trình để đạt các kết quả này (năng lực) và các yếu tố đầu vào dưới 

dạng khả năng (kiến thức, kỹ năng và năng lực mong đợi từ các nhóm và các cá nhân 

có liên quan). 

 - Chú trọng đến lập kế hoạch theo kết quả. Quản lý theo kết quả chú trọng 

đến lập kế hoạch theo kết quả để hướng mọi nổ lực của tổ chức vào việc đạt được 

các kết quả mong đợi và sự thành công tương lai. Điều này có nghĩa là, nhà quản lý 

xác định những kết quả mong muốn đạt được trong tương lai và trình bày chúng 

dưới dạng các mục tiêu cụ thể trong các kế hoạch thực thi. Quản lý theo kết quả cung 

cấp một khuôn khổ rõ ràng cho các nhà quản lý tiến hành lập kế hoạch chiến lược và 

quản lý chiến lược trên cơ sở học tập kinh nghiệm và trách nhiệm giải trình trong 

môi trường phân công, phân cấp, phân quyền.  

 - Chú trọng đến đo lường và đánh giá kết quả thực hiện. Thực tiễn cho thấy: 

nếu nhà quản lý không thể đo lường được kết quả thì nhà quản lý không thể quản lý 

được các kết quả. Do đó, trong quản lý theo kết quả, nhà quản lý chú trọng đến việc 

đo lường các kết quả và đánh giá sự tiến triển hướng tới đạt được các mục tiêu mong 

đợi. Quản lý theo kết quả cung cấp cho nhà quản lý hệ thống theo dõi và đánh giá 

các kết quả thực hiện. 

 - Chú trọng đến cải thiện kết quả liên tục. Trong quản lý theo kết quả, mọi bộ 

phận của tổ chức luôn được khuyến khích thực hiện những cải tiến để đạt các tiêu 

chuẩn ngày càng cao, và thông qua đó cung cấp các lợi ích ngày càng tăng và thúc 

đẩy xây dựng kết quả cao hơn. Điều này có nghĩa là, nhà quản lý xác định rõ những 

kết quả của tổ chức, nhóm, cá nhân hướng tới và tiến hành các bước để bảo đảm rằng 

các cấp độ kết quả mong đợi đó sẽ đạt được. Như Armstrong và Murlis viết, cải tiến 

liên tục gồm: “thiết lập một nền văn hoá trong đó các nhà quản lý, các cá nhân và 

nhóm gánh vác trách nhiệm cải tiến liên tục các quá trình thực hiện nhiệm vụ và chịu 

trách nhiệm về các kỹ năng, năng lực và đóng góp của chính họ” [86, tr.5]. 

 - Chú trọng đến sự phát triển liên tục. Quản lý theo kết quả chú trọng đến 

việc tạo ra một nền văn hoá trong đó sự học tập và phát triển của tổ chức và cá nhân 
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là một quá trình liên tục. Quản lý theo kết quả cung cấp các phương tiện để hợp nhất 

việc học tập với công việc, giúp mọi người học được từ những thành công và những 

thách thức vốn có trong các hoạt động hàng ngày. Quản lý theo kết quả tạo điều kiện 

học tập bằng cách truyền tải thông tin kết quả cho những người ra quyết định thông 

qua các vòng phản hồi từ theo dõi kết quả thực thi liên tục, đánh giá và kiểm toán. 

Điều này tạo cơ hội cho việc học tập ở cấp độ cá nhân, nhóm và tổ chức để liên tục 

chuyển đổi tổ chức phát triển theo hướng ngày càng thoả mãn các bên liên quan. Sau 

đó, các quá trình ra quyết định quản lý có thể được thông tin bởi các thông tin kết 

quả tin cậy, có giá trị dẫn đến hiệu lực và hiệu quả cao hơn. 

 - Chú trọng đến truyền thông. Quản lý theo kết quả chú trọng đến truyền đạt 

thông tin. Quản lý theo kết quả tạo ra một bầu không khí cho đối thoại liên tục giữa 

các nhà quản lý và các cấp dưới để xác định những mong đợi và chia sẻ thông tin về 

sứ mệnh, các giá trị và các mục tiêu của tổ chức. Thông qua đó, thiết lập sự hiểu biết 

lẫn nhau về các kết quả cần đạt được, thiết lập khuôn khổ cho việc quản lý và phát 

triển nhân sự để bảo đảm rằng các kết quả đó sẽ đạt được. 

- Chú trọng đến các bên liên quan. Quản lý theo kết quả chú trọng đến việc 

thoả mãn các nhu cầu và mong đợi của tất cả các bên liên quan của tổ chức – Nhà 

nước, ban quản lý, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp và công chúng nói 

chung. Đặc biệt, người lao động được đối xử như những đối tác trong tổ chức, những 

lợi ích của họ được tôn trọng, những quan điểm của họ được chào đón và lắng nghe; 

họ được khuyến khích đóng góp vào việc xây dựng mục tiêu và các kế hoạch cho 

nhóm và cho chính họ. Quản lý theo kết quả tôn trọng những nhu cầu của các cá 

nhân và các nhóm cũng như những nhu cầu của tổ chức, và thừa nhận rằng các nhu 

cầu này không nhất thiết đồng nhất.  

Chìa khoá cho sự thành công của quản lý theo kết quả là sự tham gia của các 

bên liên quan trong suốt chu trình quản lý như: trong việc xác định kết quả mong 

muốn, đánh giá rủi ro, theo dõi sự tiến triển, báo cáo về kết quả và tích hợp các bài 

học kinh nghiệm vào các quyết định quản lý. 

 - Chú trọng đến sự minh bạch và công bằng. Sự minh bạch là cần thiết để bảo 

đảm rằng những lợi ích của các nguyên tắc quản lý theo kết quả được thực hiện đầy 
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đủ. Việc xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm tương ứng của các bên liên quan là 

cần thiết. Công bố thông tin thích hợp về các phương pháp được sử dụng để thu thập 

dữ liệu về chỉ số kết quả tin cậy và có giá trị là rất quan trọng để thực hiện nghĩa vụ 

trách nhiệm giải trình của các bên liên quan. Phổ biến rộng rãi và thảo luận tích cực 

thông tin về kết quả, bao gồm những tiến bộ đạt được hướng tới đạt các kết quả đầu 

ra, bài học kinh nghiệm và đề xuất những điều chỉnh, thúc đẩy học tập trong tổ chức. 

1.1.3. Mục tiêu và lợi ích của quản lý theo kết quả 

1.1.3.1. Mục tiêu của quản lý theo kết quả 

Vì quản lý theo kết quả được áp dụng ở nhiều phạm vi khác nhau và ở các cấp 

độ kết quả khác nhau, do đó mục tiêu của quản lý theo kết quả cũng khác nhau, tuỳ 

thuộc vào từng bối cảnh cụ thể. Theo Michael Armstrong, “mục tiêu toàn diện của 

quản lý theo kết quả là thiết lập một nền văn hoá thực thi cao mà trong đó các cá 

nhân và bộ phận chịu trách nhiệm đối với sự cải thiện liên tục các quá trình công 

việc và đối với các kỹ năng và những đóng góp của mình” [86, tr.4].  

Theo Trung tâm Thương mại quốc tế, “mục tiêu của quản lý theo kết quả là 

cung cấp một khuôn khổ rõ ràng cho lập kế hoạch và quản lý chiến lược thông qua 

việc cung cấp học tập và trách nhiệm giải trình…nhằm cải thiện kết quả và đạt được 

các kết quả với tư cách là định hướng trung tâm” [77, tr.1]. 

Quản lý theo kết quả với tư cách là hạt nhân của chương trình cải cách chính 

phủ ở Vương Quốc Anh nhằm đạt được các mục tiêu: “hợp lý hóa quy mô, chi phí 

và các chức năng; áp dụng các hệ thống trách nhiệm giải trình tài chính hiệu lực hơn; 

minh bạch hơn trong hoạt động của các tổ chức công; nâng cao các kỹ năng nền tảng 

cho khu vực công và hiện đại hóa các nguyên tắc, thủ tục và chế độ vận hành của nó; 

phát triển một chính sách trả lương theo kết quả” [98, tr.258]. 

Theo tài liệu của Tổ chức UNESCO, “quản lý theo kết quả được thiết kế để 

cải thiện việc cung cấp chương trình và tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm 

giải trình” [68, tr.7]. 

Kết quả nghiên cứu về thực tiễn quản lý theo kết quả ở 10 quốc gia OECD 

[90], cho thấy mục tiêu của quản lý theo kết quả thay đổi theo từng nước và tuỳ 

thuộc vào bối cảnh của từng quốc gia. Tuy nhiên, các quốc gia đều hướng tới các 
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mục tiêu chính như: liên tục cải thiện kết quả; kiểm soát và trách nhiệm giải 

trình, đặc biệt giải trình với bên ngoài; tiết kiệm ngân sách. 

Như vậy, mục tiêu chung của quản lý theo kết quả là bảo đảm cho cơ quan, 

tổ chức, các bộ phận, đơn vị, người lao động làm việc cùng nhau, và bảo đảm cho 

các quá trình được thực hiện theo một cách thức tốt nhất nhằm đạt những kết quả 

mong đợi một cách hiệu lực và hiệu quả.  

1.1.3.2. Lợi ích của quản lý theo kết quả 

 Quản lý theo kết quả đem lại cho cơ quan, tổ chức những lợi ích cơ bản dưới 

đây: 

- Thứ nhất, quản lý theo kết quả xác định cho cơ quan, tổ chức một tầm nhìn 

bao quát và dài hạn, bởi vì nó tính đến các tác động dài hạn của các hoạt động và các 

quá trình; đồng thời nó tiếp cận một cách có hệ thống và lô gích về các hoạt động 

của cơ quan, tổ chức trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

-  Thứ hai, quản lý theo kết quả bảo đảm cơ quan, tổ chức hoạt động một cách 

hiệu lực. Quản lý theo kết quả tập trung vào các kết quả thay vì chỉ tập trung vào 

những hành vi và hoạt động. Trong các phương thức quản lý trước đó, các nhà quản 

lý thường xem những hành vi và hoạt động của cơ quan, tổ chức là những kết quả. 

Do đó, một người lao động có thể rất bận rộn nhưng chưa hẳn đã có những đóng góp 

vào việc đạt được các mục tiêu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, nhà quản lý vẫn có 

thể kết luận rằng, người lao động này rất tận tâm với cơ quan, tổ chức và làm việc rất 

chăm chỉ, vì thế xứng đáng được xếp hạng thi đua cao. 

- Thứ ba, quản lý theo kết quả tối ưu hoá các hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

Quản lý theo kết quả liên kết các hoạt động và các quá trình của cơ quan, tổ chức với 

mục tiêu chung của cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ 

quan, tổ chức. Quản lý theo kết quả bảo đảm tất cả các bộ phận của cơ quan, tổ chức 

đang hoạt động đều hướng tới đạt kết quả của cơ quan, tổ chức càng hiệu quả càng 

tốt. 

- Thứ tư, quản lý theo kết quả là điều kiện tiên quyết để thực hiện trả lương 

theo kết quả, bởi vì nó tạo ra những đo lường có ý nghĩa về kết quả thực thi. Đây sẽ 

là căn cứ để đánh giá thành quả của từng người lao động, từng bộ phận, từng đơn vị 
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và toàn bộ cơ quan, tổ chức; nó cung cấp cơ sở để xếp hạng các cơ quan, tổ chức 

hoặc thiết lập các tiêu chuẩn để so sánh giữa các cơ quan, tổ chức với nhau. 

- Thứ năm, quản lý theo kết quả là cơ sở để áp dụng hệ thống phân bổ ngân 

sách theo kết quả và đổi mới công tác lập kế hoạch trong các cơ quan, tổ chức. Theo 

phương thức quản lý này, nhà quản lý xác định rõ ràng các kết quả mong muốn đạt 

được của cơ quan, tổ chức, các bộ phận, các quá trình, chương trình, dự án và của 

người lao động; đồng thời, giúp xác định các chi phí đầu vào cần thiết để đạt các kết 

quả đó. Quản lý theo kết quả tạo ra sự cam kết của cơ quan, tổ chức về nguồn lực 

được giao và giúp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này. 

- Thứ sáu, quản lý theo kết quả thúc đẩy sự phối hợp, hợp tác trong nội bộ cơ 

quan, tổ chức và với bên ngoài. Quản lý theo kết quả không chỉ thúc đẩy quá trình 

thông tin phản hồi liên tục và đối thoại về các mục tiêu chung của cơ quan, tổ chức, 

tăng cường các mối quan hệ, trao đổi giữa các cá nhân và bộ phận trong cơ quan, tổ 

chức, hỗ trợ thông tin giữa cấp dưới và cấp trên, mà còn tập trung vào những nhu cầu 

của khách hàng bên trong và bên ngoài. 

- Cuối cùng, một lợi ích quan trọng nhất của quản lý theo kết quả là nó góp 

phần thay đổi tác phong của đội ngũ những người lao động, nhà quản lý trong cơ 

quan, tổ chức; hướng mọi thành viên trong cơ quan tập trung suy nghĩ về những kết 

quả cần đạt được thông qua trả lời những câu hỏi như: chúng ta cần tạo ra những kết 

quả gì? những kết quả đó để phục vụ ai? chúng có tác động gì đối với xã hội? làm 

thế nào để đạt được các kết quả đó một cách hiệu quả nhất?, đồng thời, nó tăng 

cường trách nhiệm giải trình bên trong và với bên ngoài của các nhà quản lý. 

1.1.4. Quy trình quản lý theo kết quả 

1.1.4.1. Mô hình quản lý theo kết quả 

Thuật ngữ “Quản lý theo kết quả” liên quan chặt chẽ với lý thuyết hệ thống, 

lý thuyết nhân quả, và tính đến phương diện thời gian. Các tài liệu nghiên cứu về 

quản lý theo kết quả đều cho rằng quản lý theo kết quả gồm các thành tố là đầu vào, 

hoạt động hay quá trình, các kết quả. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào phạm vi và cấp độ áp 

dụng quản lý theo kết quả mà tên gọi và khái niệm về các thành tố này có phần thay 

đổi.  



 

42 

 

Theo UNESCO [68, tr.28], các thành tố của quá trình quản lý theo kết quả 

gồm đầu vào, các can thiệp, các đầu ra, và các kết quả.  

- Các đầu vào: là những nguồn lực sẵn có bao gồm nguồn lực con người, 

nguồn lực tài chính và nguồn lực tổ chức. 

- Các can thiệp: mô tả những công việc cần được làm để đạt được những thay 

đổi mong muốn, ví dụ như các chương trình, dự án. 

- Các đầu ra: là sản phẩm của các can thiệp, nó là tác động đầu tiên của các 

can thiệp mà góp phần vào việc đạt được các kết quả, nó có thể là hữu hình (hàng 

hóa), hoặc vô hình (dịch vụ). 

- Các kết quả: là các tác động cuối cùng của các đầu ra lên những người thụ 

hưởng, nghĩa là những người thụ hưởng sử dụng các đầu ra để làm một việc nào đó 

nhằm tạo ra những thay đổi tích cực. 

Mối quan hệ lô gích giữa các thành tố này được biểu diễn như sau: 

 

 

 

Báo cáo cơ sở về quản lý theo kết quả trong các Cơ quan Hợp tác Phát triển 

quốc tế (IDCA) thì cho rằng các thành tố của quá trình quản lý theo kết quả đối với 

chương trình, dự án gồm: đầu vào, hoạt động hay quá trình, đầu ra, mục tiêu (kết quả 

đầu ra), mục đích (tác động) [64, tr.20]. Các thành tố này được định nghĩa như sau: 

- Các đầu vào: các nguồn lực tài chính, con người, nguyên vật liệu (ví dụ: tài 

chính, thời gian lao động, thiết bị, văn phòng làm việc,…) được sử dụng cùng với 

các hoạt động để tạo ra các đầu ra dự án. 

- Các hoạt động hay quá trình: là những can thiệp hoặc những nhiệm vụ cụ 

thể mà nhân sự dự án thực hiện để chuyển các đầu vào thành các đầu ra. 

- Các đầu ra: là những sản phẩm hoặc dịch vụ được dự án tạo ra và cung cấp 

cho các tổ chức trung gian hoặc trực tiếp cho người thụ hưởng (khách hàng). Các 

đầu ra là các kết quả trực tiếp của các hoạt động. 

- Các kết quả đầu ra (mục tiêu): là những tác động hoặc những kết quả trung 

gian của các đầu ra dự án lên các tổ chức trung gian hoặc những người thụ hưởng dự 

Các đầu 
vào 

Các can 
thiệp 

Các đầu 
ra 

Các kết 
quả 
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án. Chẳng hạn, kết quả đầu ra có thể là sự thỏa mãn của người thụ hưởng với các sản 

phẩm hoặc dịch vụ, hoặc những thay đổi hành vi của họ từ ngắn hạn đến trung hạn. 

Mối liên hệ của chúng với các đầu ra dự án thường hoàn toàn trực tiếp và rõ ràng. 

Khung thời gian mà các mục tiêu hoặc kết quả đầu ra dự án có thể đạt được trong 

phạm vi vòng đời của dự án. Các mục tiêu hoặc các kết quả đầu ra của dự án cũng 

được gọi dưới các tên khác nhau như mục tiêu trung gian hoặc kết quả đầu ra trung 

gian. 

- Tác động (mục đích): mục đích hay tác động cuối cùng mà dự án đóng góp, 

đó là những thay đổi dài hạn, lan rộng trong xã hội, nền kinh tế, hoặc môi trường. 

Mục tiêu cấp cao nhất này là rộng nhất và khó quy kết nhất cho các hoạt động dự án 

cụ thể. Chúng có thể không đạt được hoặc đo lường được trong phạm vi vòng đời 

của dự án. Tác động hay mục đích còn được gọi với những cái tên khác nhau như 

các mục tiêu dài hạn, mục tiêu phát triển, hoặc mục tiêu khu vực.  

Như vậy, theo quan niệm ở trên thuật ngữ “kết quả” được áp dụng cho ba 

cấp cao nhất của hệ thống thứ bậc trong khung lô gích là các đầu ra, các kết quả 

đầu ra, tác động. Các cấp thấp nhất trong khung lô gích như: các đầu vào và các 

hoạt động, không phải là mục tiêu hoặc kết quả, chúng chỉ là các phương tiện để đạt 

các kết quả. 

Mô hình lô gích theo kết quả đầy đủ được mô tả trực quan dưới dạng sơ đồ 

như thể hiện ở Hình 1.1 dưới đây: 

Hình 1.1: Mô hình lô gích theo kết quả 

 

 

  

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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nhau dựa trên một chuỗi nhân quả và theo chiều thời gian; chúng không thể được sử 

dụng thay thế cho nhau, cũng không đặt ra ngoài chuỗi, và mối quan hệ giữa chúng 

có tính ổn định.  

Từ mô hình lô gích theo kết quả nêu trên, có thể rút ra mô hình quản lý theo 

kết quả như được trình bày cụ thể dưới dạng sơ đồ như Hình 1.2 dưới đây: 

Hình 1.2: Mô hình quản lý theo kết quả 

 

 

 

 

 

  

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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như thế nào? 

1.1.4.2. Quy trình quản lý theo kết quả 

Quản lý theo kết quả cần được xem là một quá trình linh hoạt và tiến triển, 

không phải là một hệ thống cứng nhắc, tiêu chuẩn hoá và quan liêu. Theo cách hiểu 

thông thường, quản lý theo kết quả là một quá trình bao gồm 5 hoạt động cơ bản: 

 - Lập kế hoạch: Trong giai đoạn này, nhà quản lý xác định các kết quả mong 

đợi và quyết định những gì cần làm và cách thức làm chúng để đạt được các kết quả 

mong đợi đó, thống nhất những mục tiêu và các yêu cầu năng lực cần thiết để thực 

hiện các nhiệm vụ nhằm đạt các kết quả mong đợi. 

 - Tổ chức thực hiện: Trong giai đoạn này, nhà quản lý chỉ đạo các cá nhân, bộ 

phận, tổ chức thực hiện các hoạt động đã được phân công nhằm đạt được các kết quả 

mong đợi theo tiến độ đã xác định trong giai đoạn lập kế hoạch. 
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 - Theo dõi thực hiện: Trong giai đoạn này, nhà quản lý tiến hành theo dõi liên 

tục những gì đang được thực hiện có đúng như đã dự kiến trong kế hoạch hay không, 

và đưa ra những phản hồi liên tục về sự tiến triển hướng tới mục tiêu đã đặt ra trong 

kế hoạch. 

 - Đánh giá kết quả: Trong giai đoạn này, nhà quản lý tiến hành các đánh giá 

để đo lường các kết quả trong một giai đoạn thực hiện bao gồm những thành tích, sự 

tiến triển và những vấn đề; chúng cung cấp cơ sở cho giai đoạn tiếp theo của chu 

trình liên tục. Đánh giá kết quả đo lường các kết quả đã đạt được để đánh giá mức độ 

đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch, rút ra những bài học kinh nghiệm và 

đề ra các giải pháp nhằm cải tiến hoạt động quản lý. Để tiến hành theo dõi và đánh 

giá cần thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá kết quả. 

- Xem xét lại kết quả: Ở giai đoạn này, nhà quản lý xem xét những gì đã đạt 

được, chuẩn đoán những thiếu sót trong kết quả thực hiện, cũng như trong lập kế 

hoạch; trên cơ sở đó xác định những gì cần được làm bổ sung và những hành động 

điều chỉnh cần thiết nếu kết quả không đạt theo đúng kế hoạch.  

Quy trình quản lý theo kết quả được mô tả dưới dạng sơ đồ như ở Hình 1.3: 

Hình 1.3: Quy trình quản lý theo kết quả 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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1.2. THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH 

SÁCH CÔNG 

1.2.1. Khái quát về thực thi chính sách công 

1.2.1.1. Quan niệm về chính sách công 

“Chính sách công” là một cụm từ được sử dụng phổ biến trong các tài liệu và 

trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên nó là thuật ngữ khó có thể định nghĩa 

một cách cụ thể và rõ ràng. Cho đến hiện tại, có rất nhiều quan niệm khác nhau về 

chính sách công, tuy nhiên có thể hiểu: Chính sách công là một tập hợp các quyết định 

liên quan với nhau do Nhà nước ban hành, bao gồm các mục tiêu và giải pháp để giải 

quyết một vấn đề công nhằm đạt được các mục tiêu phát triển. 

Theo quan niệm về chính sách công nêu trên, chúng ta có thể rút ra những điểm 

cơ bản về chính sách công sau đây: Thứ nhất, chính sách công bắt nguồn từ các quyết 

định do Nhà nước ban hành và nội dung của chính sách được thể hiện trong các văn 

bản quyết định của Nhà nước. Thứ hai, chính sách công bao gồm một tập hợp các 

quyết định được ban hành qua một giai đoạn dài và kéo dài sang cả giai đoạn thực thi 

chính sách. Chính sách công luôn không được thể hiện rõ ràng trong một quyết định 

đơn lẻ, mà có xu hướng được xác định dưới dạng một chuỗi các quyết định gắn liền 

với nhau, giúp chúng ta nhận thức được chính sách là gì. Thứ ba, chính sách công 

hướng tới giải quyết vấn đề công và tác động đến lợi ích của một hoặc nhiều nhóm 

dân số trong xã hội. Thứ tư, chính sách công bao gồm hai bộ phận cấu thành là mục 

tiêu và giải pháp chính sách. Thứ năm, mục tiêu của chính sách công là tạo ra những 

thay đổi (thay đổi hành vi của đối tượng hoặc thay đổi hiện trạng vấn đề) và nhằm đạt 

được các mục tiêu phát triển của đất nước hoặc địa phương. Thứ sáu, các chính sách 

công luôn thay đổi theo thời gian, bởi vì những quyết định sau có thể có những điều 

chỉnh tăng dần so với các quyết định trước đó, hoặc do có những thay đổi trong định 

hướng chính sách ban đầu; hoặc là kinh nghiệm về thực thi chính sách công có thể 

được phản hồi vào quá trình ra quyết định; và do định nghĩa về các vấn đề chính sách 

công cũng thay đổi qua thời gian. Cuối cùng, về cơ bản chính sách công được xem là 

đầu ra của quá trình quản lý nhà nước, là sản phẩm trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công 

chức nhà nước, và của cả xã hội.  
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1.2.1.2. Quan niệm về thực thi chính sách công 

 Thực thi đơn giản có nghĩa là thực hiện hoặc tiến hành. Tuy nhiên, thực thi 

được sử dụng trong luận án này liên quan đến giai đoạn thứ tư của chu trình chính 

sách công năm giai đoạn. Thực thi có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác 

nhau, theo Mazmanian và Sabatier: 

Thực thi là thực hiện một quyết định chính sách cơ sở, thường được thể hiện 

trong một đạo luật, nhưng cũng có thể được thể hiện dưới hình thức các 

quyết định quan trọng của cơ quan hành pháp hoặc các quyết định của toà 

án. Theo lý tưởng, quyết định đó xác định vấn đề cần được giải quyết, quy 

định các mục tiêu cần theo đuổi và rất nhiều cách thức, định hình quá trình 

thực thi. Thông thường, quá trình này trải qua nhiều giai đoạn, bắt đầu với 

việc thông qua đạo luật cơ bản, tiếp theo là các quyết định của các cơ quan 

thực thi chính sách, sự tuân thủ của các nhóm lợi ích với các quyết định đó, 

các tác động thực tế - cả chủ định và không chủ định - của các đầu ra đó, 

những tác động nhận thức được của các quyết định, và cuối cùng là những 

sửa đổi quan trọng trong đạo luật cơ bản [1983; 87, tr.1]. 

 Pressman và Wildavsky cho rằng một quyết định chính sách công đưa đến 

một giả thuyết liên kết các mục tiêu với mục đích hoặc những kết quả mong đợi: giả 

thuyết giả định rằng một khi một sự lựa chọn chính sách công P được tạo ra, thì kết 

quả O sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, để kết quả O xuất hiện, chính sách công cần phải trải 

qua một quá trình thực thi I. Chính vì vậy mà Paul Berman đã thay thế giả thuyết của 

Pressman và Wildavsky bằng chuỗi ít nhất hai mối quan hệ: 

 - Hiệu lực thực thi (1) Nếu P, thì I (một lựa chọn chính sách công P, dẫn đến 

một chương trình thực thi cụ thể I). 

 - Hiệu lực kỹ thuật (2) Nếu I, thì O (chương trình được thực hiện dẫn đến kết 

quả O) [1973; 96, tr.8].  

Paul Berman cho rằng hiệu lực thực thi và hiệu lực kỹ thuật không thể tách 

rời nhau, chúng gắn liền với nhau. Mối quan hệ thứ nhất (nếu P, thì I) giải quyết 

những thứ còn thiếu giữa chính sách công và kết quả là một chương trình được thực 

hiện. Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận rằng sự thực hiện chương trình phụ thuộc vào 

sự tác động lẫn nhau phức tạp giữa chính sách công và môi trường thực thi. 
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 Theo Amy DeGroff, Margaret Cargo, “thực thi chính sách công phản ánh một 

quá trình thay đổi phức tạp mà các quyết định của Nhà nước được chuyển thành các 

chương trình, thủ tục, các quy định, hoặc các hoạt động nhằm đạt được những cải 

thiện xã hội” [62, tr.47]. Ottoson và Green cho rằng “thực thi là một quá trình lặp đi 

lặp lại trong đó các ý tưởng, được thể hiện trong chính sách công, được biến đổi 

thành hành vi, được thể hiện thành hành động xã hội. Thông thường, hành động xã 

hội được biển đổi từ chính sách nhằm đạt được sự cải thiện xã hội; và thường được 

thể hiện phổ biến nhất dưới dạng các chương trình, thủ tục, quy định và hành động” 

[1987; 62, tr.49]. Theo Thomas Dye, “thực thi bao gồm tất cả các hoạt động được 

thiết kế để thực hiện các chính sách công đã được thông qua bởi cơ quan lập pháp. 

Vì các chính sách công có những tác động mong muốn hoặc có chủ định, nên chúng 

phải được chuyển thành các chương trình và các dự án mà sau đó được thực hiện để 

đạt được một tập hợp các mục tiêu hoặc mục đích” [2008; 87, tr. 4].  

William Dunn cho rằng “các hành động chính sách công có hai mục đích 

chính: điều chỉnh và phân bổ” [104, tr. 277-278]. Các hành động điều chỉnh là những 

hành động được thiết kế để bảo đảm sự tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc thủ tục nhất 

định. Các hành động phân bổ là những hành động đòi hỏi các đầu vào như tiền, thời 

gian, nhân sự và thiết bị. Các hành động điều chỉnh và phân bổ có thể có những kết 

quả là phân phối và phân phối lại. Các hành động điều chỉnh và phân bổ được thực 

thi bởi các cơ quan nhà nước dưới hình thức các chương trình và dự án được mô tả 

như ở Hình 1.4 [104, tr. 278].  

Hình 1.4: Các hành động chính sách công và thực thi chính sách công 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tham khảo từ [104, tr. 278] 
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Như vậy, theo các định nghĩa trên, thì thực thi chính sách công không đơn 

giản chỉ là sự tổ chức thực hiện các giải pháp chính sách cụ thể mà bao gồm: (1) ban 

hành các văn bản quy định các biện pháp, các thủ tục thực thi chính sách công (sau 

đây gọi là văn bản thực thi chính sách công) và thi hành các văn bản đó; (2) thiết lập 

các chương trình, dự án để thực thi chính sách công (sau đây gọi là chương trình, dự 

án thực thi chính sách công), và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đó.  

Từ những lập luận nêu trên, có thể hiểu: Thực thi chính sách công là quá trình 

đưa chính sách công vào thực tiễn đời sống xã hội thông qua việc ban hành các văn 

bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công và tổ chức thực hiện chúng nhằm 

hiện thực hoá mục tiêu chính sách công. 

1.2.1.3. Vai trò của thực thi chính sách công 

Thực thi chính sách công là một giai đoạn rất quan trọng của chu trình chính 

sách bởi vì sự thành công của một chính sách công phụ thuộc vào kết quả của thực 

thi chính sách công. Theo Wayne Hayes, có bốn khả năng xảy ra: (1) chính sách 

công tốt và thực hiện tốt dẫn đến thành công; (2) chính sách công tốt, nhưng thực 

hiện tồi dẫn đến thất bại; (3) chính sách công tồi, nhưng thực hiện tốt dẫn đến thành 

công; (4) chính sách công tồi và thực hiện tồi dẫn đến thất bại kép [103, tr.1].  

Như vậy, thực thi chính sách công có vị trí đặc biệt quan trọng trong chu trình 

chính sách công, nó là giai đoạn hiện thực hoá mục tiêu chính sách công. Vai trò của 

thực thi chính sách công trong chu trình chính sách công được thể hiện ở những 

phương diện dưới đây: 

- Từng bước hiện thực hoá mục tiêu của chính sách công. Các mục tiêu chính 

sách công chỉ có thể đạt được thông qua quá trình thực thi chính sách công, bởi vì 

thực thi chính sách công bao gồm các hoạt động có tổ chức được thực hiện bởi các 

cơ quan nhà nước và các đối tác xã hội hướng tới đạt được các mục đích và mục tiêu 

đã tuyên bố trong chính sách công. Trong quá trình thực thi, các cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phải thiết lập các văn bản, hoặc/ chương trình, dự án để hiện thực hoá 

các mục đích và mục tiêu chính sách công, và tiến hành các hoạt động để thực hiện 

các văn bản, chương trình, dự án đó. 
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- Khẳng định tính đúng đắn của chính sách công. Quá trình hoạch định chính 

sách công cho ra đời một chính sách công. Tuy nhiên, chính sách công đó có thực sự 

đúng đắn hay không chỉ có thể được nhận thức đầy đủ hơn trong giai đoạn thực thi 

chính sách công. Thực thi chính sách công cung cấp những bằng chứng thực tiễn 

rằng mục tiêu chính sách công có thích hợp hay không, và các giải pháp chính sách 

công có thực sự phù hợp với vấn đề mà nó hướng tới giải quyết hay không. Về 

phương diện lý thuyết, một chính sách công được ban hành đã phải đáp ứng đầy đủ 

những tiêu chuẩn của một chính sách công tốt và mới chỉ được thừa nhận bởi các 

chủ thể ban hành, nhưng khi triển khai vào thực tiễn đời sống xã hội, thì tính đúng 

đắn của chính sách công mới được khẳng định một cách chắc chắn bởi xã hội và đối 

tượng thụ hưởng chính sách công. 

- Thực thi chính sách công giúp cho chính sách công ngày càng hoàn thiện 

hơn. Chính sách công được ban hành ban đầu hay chính sách cơ sở thường chỉ mang 

tính định hướng về mục tiêu và giải pháp để giải quyết vấn đề công. Chính sách công 

này sẽ được cụ thể hoá cho phù hợp với điều kiện cụ thể trong quá trình thực thi của 

các cơ quan nhà nước các cấp. Căn cứ vào mục tiêu và giải pháp chính sách công 

ban đầu, các cơ quan nhà nước các cấp theo thẩm quyền thiết kế và ban hành các quy 

định, thủ tục hoặc/ chương trình, dự án để cụ thể hoá các mục tiêu và giải pháp cho 

phù hợp với điều kiện thực thi chính sách công cụ thể. Hơn nữa, thông qua thực thi 

chính sách công, những người thực thi đưa ra những đề xuất điều chỉnh chính sách 

công cho phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và rút ra những bài học kinh nghiệm 

cho thiết kế chính sách công trong tương lai. Chính vì vậy, nhiều nhà khoa học cho 

rằng có một mối quan hệ hữu cơ giữa giai đoạn hoạch định chính sách công và thực 

thi chính sách công, việc phân tách giữa thực thi chính sách công và hoạch định 

chính sách công trước đây đã không còn phù hợp. 

1.2.1.4. Chủ thể thực thi chính sách công 

Tùy thuộc vào chế độ chính trị, những quy định của hiến pháp, nguyên tắc 

thực thi quyền lực nhà nước, cách thức tổ chức bộ máy nhà nước, mức độ dân chủ, 

công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở 
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mỗi quốc gia mà số lượng và loại chủ thể tham gia vào quá trình thực thi chính sách 

công ở các nước khác nhau là khác nhau.  

Ở Hoa Kỳ, theo Lê Vinh Danh [45, tr 287-293], có 5 chủ thể tham gia vào 

thực hiện chính sách và cùng tác động lẫn nhau trong tiến trình thực hiện bao gồm: 

(1) các cơ quan chuyên trách của Chính phủ - các cơ quan chuyên trách và viên chức 

của họ là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện chính sách; (2) các thành viên của 

Quốc hội – nhiều nghị sĩ quốc hội và các ủy ban như Ủy ban đường lối và chính 

sách, Ủy ban ngân sách… quản lý một cách chặt chẽ việc thực hiện chương trình; (3) 

hệ thống tòa án – trực tiếp thực hiện một số chính sách, và tham gia thi hành chính 

sách với cơ quan chuyên trách của Chính phủ; (4) các tổ chức lợi ích – gây ảnh 

hưởng đối với các cơ quan chuyên trách của Chính phủ và tham gia vào cung ứng 

các đầu ra chính sách; (5) đối tượng thụ hưởng chính sách – là tác nhân thụ động 

nhưng góp phần vào sự thành công hay thất bại của chính sách. 

Theo Đỗ Đức Minh [50, tr 65], những người thực hiện chính sách là những tổ 

chức, nhóm xã hội hoặc cá nhân mà những hành động cụ thể của họ có tác dụng đưa 

chính sách từ lý thuyết trở thành hiện thực, từ đó tạo ra những biến đổi trong thực tế 

đời sống xã hội. Lực lượng tham gia thực hiện chính sách rất đông đảo, gồm các cơ 

quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân hoặc các đối tượng của chính 

sách; trong đó, chủ thể triển khai trước hết và quan trọng nhất là các cơ quan hành 

chính nhà nước cùng với các công chức của các cơ quan đó. 

Tuy nhiên, trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, ngoài những chủ thể tham 

gia thực thi chính sách nêu trên, quá trình thực thi chính sách công còn có sự tham 

gia của các đối tác là các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ. Hơn 

nữa, trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, cùng với xu hướng xã hội hóa 

các hoạt động của Nhà nước, quá trình thực thi chính sách có sự tham gia tích cực 

của các đối tác xã hội như các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu, tổ chức đào 

tạo, hiệp hội… 

Như vậy, có rất nhiều chủ thể tham gia vào quá trình thực thi chính sách 

công, và các chủ thể này có mối quan hệ tương tác với nhau trong quá trình thực hiện 

chính sách; số lượng chủ thể và vai trò của từng chủ thể tham gia tùy thuộc vào từng 
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chính sách cụ thể và bối cảnh của từng nước. Tuy nhiên, có thể nhóm các chủ thể 

tham gia vào thực thi chính sách công thành các nhóm sau: (1) chủ thể thực thi là các 

cơ quan nhà nước và nhân sự của các cơ quan đó – đây là chủ thể chịu trách nhiệm 

thực thi chính sách công; (2) chủ thể tham gia là các đối tác phi nhà nước (các doanh 

nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước); (3) chủ thể tham gia với tư cách là đối 

tượng thụ hưởng chính sách (các cộng đồng dân cư, các nhóm dân số, thậm chí mọi 

người dân). 

1.2.2. Quy trình triển khai thực thi chính sách công 

Như đã lập luận ở trên, thực thi chính sách công là quá trình đưa chính sách 

công vào thực tiễn đời sống xã hội nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chính sách. Quá 

trình thực thi chính sách được triển khai thông qua hệ thống tổ chức bộ máy nhà 

nước, với sự tham gia của các đối tác. Tùy thuộc vào từng chính sách công cụ thể, 

mà các chủ thể thực thi chính sách xác định các nhiệm vụ triển khai thực thi chính 

sách cụ thể. Tuy nhiên, xét ở góc độ chung nhất, quá trình triển khai thực thi chính 

sách công được tổ chức thành các nội dung như được mô tả ở Hình 1.5. 

Hình 1.5: Sơ đồ triển khai thực thi chính sách công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Trong sơ đồ trên, đường thẳng             thể hiện sự liên kết giữa các nội dung; 

đường mũi tên          thể hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức;  đường mũi tên     

biểu diễn trật tự tiến hành các công việc; đường mũi tên    biểu diễn tuyến báo cáo 

kết quả. 

1.2.2.1. Xây dựng và ban hành văn bản, chương trình, dự án thực thi chính 

sách công 

Thông thường, các chính sách công với tư cách là sản phẩm của quá trình 

hoạch định chính sách, chỉ mang tính định hướng về mục tiêu và giải pháp giải quyết 

vấn đề công. Do đó, để đưa chính sách vào thực tiễn, thì các chủ thể thực thi chính 

sách căn cứ vào thẩm quyền của mình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các 

chương trình, dự án để cụ thể hóa mục tiêu và giải pháp chính sách cho từng giai 

đoạn thời gian hoặc địa bàn cụ thể. Để thực hiện nhiệm vụ này, các chủ thể thực thi 

chính sách cần tiến hành các hoạt động như: 

- Nghiên cứu nội dung chính sách để xác định những văn bản, chương trình 

hoặc dự án cần phải được ban hành hoặc phê duyệt. 

- Xây dựng kế hoạch soạn thảo và ban hành các văn bản thực thi chính sách; 

kế hoạch lập và phê duyệt các chương trình, dự án thực thi chính sách. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch trên bảo đảm chất lượng và thời 

gian, tiết kiệm và hiệu quả. 

1.2.2.2. Tổ chức thực hiện văn bản, chương trình, dự án thực thi chính 

sách công 

Sau khi các văn bản, chương trình, dự án được ban hành và phê duyệt, các 

chủ thể thực thi được giao trách nhiệm tổ chức thi hành văn bản, và triển khai thực 

hiện chương trình, dự án này. Nội dung tổ chức thi hành văn bản và chương trình, dự 

án cụ thể có khác nhau. Tuy nhiên, có thể khái quát thành các nội dung hoạt động 

dưới đây: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành văn bản, hoặc lập kế hoạch thực hiện 

chương trình, dự án. 

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản, chương trình, dự án. 
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- Tập huấn văn bản, bồi dưỡng những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển 

khai chương trình, dự án. 

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để triển 

khai thi hành văn bản, thực hiện chương trình, dự án. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thi hành văn bản, việc thực hiện chương 

trình, dự án. 

1.2.3. Sơ kết, tổng kết việc thực thi chính sách công 

Định kỳ các chủ thể thực thi chính sách công tiến hành sơ kết, tổng kết kết 

quả thực hiện. Việc sơ kết, tổng kết thực hiện chính sách được tiến hành theo trình tự 

từ dưới lên trên.  

- Trước hết, các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện văn bản thực thi chính 

sách công nào thì tiến hành sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản đó, và báo cáo lên 

cơ quan, tổ chức cấp cao hơn. Các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các chương 

trình, dự án nào thì tiến hành đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc chương trình, dự 

án đó và báo cáo lên cơ quan, tổ chức cấp cao hơn. Trong báo cáo sơ kết, tổng kết, 

báo cáo đánh giá giữa kỳ, báo cáo đánh giá kết thúc cần thể hiện rõ quá trình triển 

khai thực hiện, những kết quả đạt được, những hạn chế, và đề xuất những kiến nghị 

đối với cấp trên để xử lý những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. 

- Tiếp theo, trên cơ sở các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá giữa kỳ, 

báo cáo kết thúc của các cơ quan, tổ chức thực thi chính sách cấp dưới, cơ quan, tổ 

chức thực thi chính sách cao nhất tổng hợp thành báo cáo sơ kết, tổng kết thực thi 

chính sách. Cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thực thi chinh sách cuối cùng này báo 

cáo và giải trình về kết quả thực thi chính sách trước cơ quan hoạch định chính sách. 

1.2.3. Những điều kiện để thực thi chính sách thành công 

Thực thi chính sách công là quá trình đưa chính sách công vào thực tiễn đời 

sống xã hội nhằm đạt được các mục tiêu chính sách công, gồm một chuỗi các bước 

liên quan với nhau, có nhiều chủ thể tham gia, đòi hỏi những nguồn lực nhất định, bị 

chi phối bởi nhiều yếu tố. Thực thi chính sách công được xem là thành công hay hiệu 

lực khi nó đạt được mục tiêu của chính sách công một cách đầy đủ. Tuy nhiên, để 

thực thi chính sách thành công đòi hỏi phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, và các điều 
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kiện này có thể nhóm thành ba nhóm: các điều kiện liên quan đến bản thân chính 

sách công; các điều kiện liên quan đến chủ thể thực thi và nguồn lực; các điều kiện 

liên quan đến bối cảnh thực thi [48, tr 337-341]. 

1.2.3.1. Những điều kiện liên quan đến bản thân chính sách công 

Một chính sách công được coi là tạo thuận lợi cho việc thực thi nó thành 

công, khi nó thỏa mãn được những điều kiện dưới đây: 

- Mục tiêu chính sách công được xác định rõ ràng, chính xác và nhất quán. 

- Thiết kế chính sách công ban đầu phải tính đến tất cả các tác động chủ định 

và không chủ định. 

- Xác định rõ các nhân tố chính yếu và xác định rõ mối quan hệ nhân quả tác 

động đến mục tiêu chính sách công. 

- Các mục tiêu chính sách công không bị triệt tiêu bởi các chính sách công 

khác. 

Tuy nhiên, trên thực tế việc một chính sách công cơ sở được ban hành thỏa 

mãn tất cả các điều kiện trên là khó đạt được, bởi vì thứ nhất, để một chính sách 

công dễ dàng được thông qua thì mục tiêu và giải pháp chính sách công cần chung 

chung, mơ hồ và trừu tượng thay vì cụ thể. Thứ hai, các chính sách công cơ sở do 

các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chính trị cao nhất ban hành, do đó khó có thể 

xác định mục tiêu và giải pháp cụ thể mà có thể áp dụng cho mọi địa phương. Cuối 

cùng, các chính sách công được ban hành để giải quyết những vấn đề thực tiễn, trong 

khi đó những vấn đề này gắn liền với những nhóm dân số ở những vùng, miền và nơi 

cư trú khác nhau, do đó nếu mục tiêu và giải pháp chính sách công được xác định chi 

tiết và cụ thể ngay từ ở cấp cao nhất thì có thể sẽ không phù hợp với vấn đề và các 

đối tượng mà nó hướng tới.  

Do đó, thực thi chính sách công không chỉ đơn giản là sự tổ chức thực hiện 

các giải pháp chính sách công cụ thể, mà là sự tiếp nối những gì còn thiếu trong giai 

đoạn hoạch định chính sách công. 

1.2.3.2. Những điều kiện liên quan đến chủ thể thực hiện và nguồn lực 

Một chính sách công chỉ có thể có hiệu lực trong thực tế khi quá trình thực thi 

nó thỏa mãn được tất cả những điều kiện dưới đây: 
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- Chính sách công được thực hiện dựa trên cơ sở lý thuyết đúng về nhân quả, 

phương tiện mục đích, và các mối quan hệ này là trực tiếp. 

- Có một cơ quan thực thi duy nhất và không phụ thuộc vào các cơ quan khác, 

hoặc nếu có sự tham gia của các cơ quan khác thì các mối quan hệ phụ thuộc là tối 

thiểu về số lượng và mức độ. 

- Cơ quan chuyên trách thực thi phải diễn giải được mục tiêu chính sách công 

thành những kế hoạch và công việc cụ thể. 

- Cần xác định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan thực thi chính sách 

công một cách chi tiết và theo một trình tự lô gích. 

- Công việc thực thi phải được ấn định và phân công trách nhiệm rõ ràng để 

có thể theo dõi được tất cả hành động liên quan đến chính sách công. 

- Quá trình thực thi chính sách công được cấu trúc để bảo đảm đạt được kết 

quả cao từ các chủ thể thực thi. 

- Tính đến lợi ích và động lực của những người tham gia thực thi chính sách 

công. 

- Các nhà lãnh đạo cơ quan thực thi có đủ những kỹ năng chính trị, quản lý và 

sự cam kết của họ với các mục tiêu ấn định. 

- Cơ quan thực thi chính sách công tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của chính sách 

công. 

- Thông tin và liên lạc giữa các chủ thể thực thi được cung cấp đầy đủ và hiệu 

quả. 

- Xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các chủ thể thực thi chính 

sách công. 

- Phải có đủ mọi nguồn lực cần thiết, và có đủ thời gian. 

- Quản lý việc thực hiện phải thống nhất (định hướng mục tiêu). 

1.2.3.3. Những điều kiện liên quan đến bối cảnh thực hiện chính sách công 

Quá trình thực hiện chính sách công diễn ra trong những điều kiện bối cảnh 

nhất định, và những điều kiện này cần thỏa mãn:   

- Môi trường chính trị, kinh tế, xã hội, và quốc tế ổn định trong suốt quá trình 

thực thi chính sách công. 
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- Cam kết chính trị và sự lãnh đạo của Đảng – đây là nhân tố hàng đầu quyết 

định sự thành công của mọi chính sách công ở Việt Nam. 

- Sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân và các nhà lập pháp trong suốt quá trình 

thực thi chính sách công. 

- Sự tham gia nhiệt tình của các bên liên quan.  

- Giải quyết chính trị các mâu thuẫn giữa các bên liên quan đến chính sách 

công. 

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách công 

Thực thi chính sách công là một quá trình phức tạp bởi vì nó chịu ảnh hưởng 

bởi rất nhiều nhân tố như: bản chất của vấn đề công, môi trường thực thi, tổ chức bộ 

máy chịu trách nhiệm thực hiện, các bên liên quan. Những nhân tố này có thể làm 

cho quá trình thực thi chính sách công không được thực hiện như mong muốn - đó 

chính là tính thực tiễn của việc thực thi chính sách công, khác với giai đoạn xây 

dựng và quyết định chính sách công [48, tr 341-346]. 

1.2.4.1. Bản chất của vấn đề chính sách công 

 Bản chất của vấn đề công cần giải quyết tác động đến việc thực hiện các 

chính sách công theo các cách thức dưới đây: 

 - Thứ nhất, các quyết định chính sách công có các mức độ khó khăn kỹ thuật 

khác nhau trong quá trình thực hiện. Việc thực hiện một số chương trình thực thi 

chính sách công là đơn giản như mở một trường học, hoặc một bệnh viện mới, bởi vì 

đây là những quyết định đơn lẻ nên việc đưa chúng vào thực tế luôn là thông thường. 

Tuy nhiên, việc thực hiện lại khó khăn và phức tạp hơn đối với các chương trình 

nâng cao chất lượng giáo dục hoặc chất lượng khám chữa bệnh. Tương tự, các 

chương trình được thiết kế để loại bỏ ô nhiễm môi trường phải đối mặt với một thực 

tế là có ít công nghệ sẵn có cho phép đạt được các mục tiêu này một cách đầy đủ. 

Thậm chí, ngay cả khi công nghệ là sẵn có thì nó có thể đắt hơn cái mà xã hội sẵn 

sàng chi trả. Một số vấn đề công phức tạp hoặc mới lạ thì việc thực thi chính sách 

công không chỉ đơn thuần là thực hiện một quyết định đơn lẻ, mà là một loạt các 

quyết định về cách thức thực thi chính sách công. 
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 - Thứ hai, tính đa dạng của vấn đề công. Nhiều vấn đề công có căn nguyên từ 

quá nhiều nguyên nhân, ví dụ như vấn đề bạo lực, vấn đề tôn giáo, vấn đề đói nghèo, 

chất lượng giáo dục kém, tệ nạn xã hội.v.v. Do đó, các giải pháp được thiết kế để 

giải quyết một hoặc thậm chí nhiều nguyên nhân thường không đạt được các mục 

tiêu của chính sách công.  

 - Thứ ba, quy mô của nhóm mục tiêu. Quy mô của nhóm mục tiêu càng lớn 

thì càng khó khăn hơn trong việc ảnh hưởng đến hành vi của họ theo cách thức mong 

muốn. Chẳng hạn, trong vấn đề an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp để bắt 

buộc các nhà sản xuất ô tô cải thiện đặc tính an toàn của xe ô tô sẽ dễ dàng hơn việc 

thực hiện các giải pháp để bắt buộc hàng triệu lái xe bất cẩn tôn trọng các quy tắc an 

toàn giao thông. 

 - Cuối cùng, phạm vi thay đổi của nhóm mục tiêu. Một chính sách công loại 

bỏ sự phân biệt giới tính hoặc phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo khó thực hiện 

hơn chính sách công về cung cấp điện hoặc nước sạch, bởi vì loại chính sách công 

thứ nhất giải quyết những vấn đề có nguyên nhân sâu xa trong các hệ thống niềm tin, 

văn hoá của xã hội, còn chính sách công sau gần như chỉ đòi hỏi sự thay đổi trong 

hành vi của từng bộ phận người tiêu dùng.  

1.2.4.2. Môi trường thực thi chính sách công 

Môi trường thực thi chính sách công bao gồm môi trường chính trị, kinh tế, xã 

hội, văn hoá và công nghệ, môi trường quốc tế. 

- Môi trường chính trị: Những biến đổi trong hoàn cảnh chính trị có tác động 

lên thực thi chính sách công. Chính phủ thay đổi có thể dẫn đến những thay đổi trong 

cách thức thực thi chính sách công, và cũng có thể thay đổi bản thân chính sách. 

Chính vì thế, bối cảnh thực thi chính sách công là khác nhau giữa các nước và giữa 

các hệ thống chính trị. 

 - Môi trường kinh tế: Những thay đổi về các điều kiện kinh tế có tác động lớn 

đến việc thực thi chính sách công. Chẳng hạn, một chương trình giảm nghèo hoặc 

giảm thất nghiệp thường thay đổi sau những tiến bộ hoặc suy thoái kinh tế, bởi vì 

trong điều kiện kinh tế thịnh vượng thì Nhà nước sẽ có ngân sách dồi dào hơn cho 

chương trình thực thi chính sách công, và các áp lực của các nguyên nhân lên vấn đề 
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chính sách công có thể bị giảm bớt; ngược lại, trong điều kiện kinh tế suy thoái thì 

ngân sách cho chương trình thực thi chính sách công có thể bị cắt giảm, và có thể là 

nguyên nhân làm cho vấn đề trầm trọng hơn. 

 - Môi trường xã hội: Những thay đổi về các điều kiện xã hội như cơ cấu dân 

số, trình độ dân trí, cơ cấu gia đình, dân tộc, tôn giáo… có thể ảnh hưởng đến việc 

giải thích một vấn đề công và vì thế tác động đến cách thức thực hiện các chính sách 

công. Vì vậy, các chính sách an sinh xã hội để giải quyết các vấn đề xã hội sẽ có thể 

phải thay đổi theo sự biến đổi của xã hội; chẳng hạn như cơ cấu dân số trẻ sẽ dẫn đến 

áp lực cho giải quyết việc làm và đào tạo, cơ cấu dân số già sẽ dẫn đến áp lực cho 

chăm sóc người già. 

- Môi trường văn hoá: Các chính sách công hướng tới những đối tượng thụ 

hưởng, đối tượng mục tiêu nhất định, đồng thời nó được thực hiện ở những địa 

phương nhất định. Vì vậy, nền văn hoá của các dân tộc, của địa phương có ảnh 

hưởng rất lớn đến việc thiết kế và thực hiện các chương trình thực thi chính sách. 

Nếu một chương trình được thiết kế không phù hợp với văn hoá của đối tượng, hoặc 

địa phương thì nó sẽ không được chấp nhận bởi người dân địa phương. Các chương 

trình tái định cư là những minh chứng thực tiễn cho sự tác động của văn hoá đến sự 

thành công của chương trình. 

- Môi trường công nghệ: Những công nghệ sẵn có quy định cách thức thiết kế 

các văn bản, chương trình thực thi chính sách công, đồng thời sự ra đời những công 

nghệ mới có thể gây ra những thay đổi trong các chương trình thực thi chính sách 

công. Ví dụ, các chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường thay đổi khi có một 

công nghệ rẻ hơn hoặc hiệu lực hơn được phát minh; hoặc chính sách về năng lượng 

và kiểm soát tai nạn giao thông cũng vậy. 

- Môi trường quốc tế: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 

thì những thay đổi của thế giới (bao gồm cả sự thay đổi chính sách của các nước lớn 

và các chính sách của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khu vực) có thể ảnh hưởng 

tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình thực thi chính sách công của từng nước thông 

qua sự ảnh hưởng của chúng đến các môi trường trong nước; đặc biệt là sự thay đổi 

chính sách của các nhà tài trợ quốc tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực thi những 
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chính sách công của nước nhận tài trợ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng lĩnh vực chính 

sách công cụ thể và mức độ phụ thuộc của từng quốc gia vào môi trường quốc tế, mà 

mức độ ảnh hưởng của môi trường quốc tế đối với các chính sách khác nhau là khác 

nhau. Ví dụ, sự thay đổi trong chính sách dầu lửa của Mỹ hoặc của Tổ chức các nước 

xuất khẩu dầu lửa (OPEC) có thể ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách xăng dầu 

của những nước nhập khẩu xăng dầu với khối lượng lớn. 

1.2.4.3. Chủ thể chịu trách nhiệm thực thi chính sách công 

- Tổ chức bộ máy hành chính: Tổ chức bộ máy hành chính chịu trách nhiệm 

thực thi chính sách công cũng ảnh hưởng đến thực thi chính sách công. Mâu thuẫn 

nội bộ cơ quan hành chính và giữa các cơ quan hành chính các cấp có ảnh hưởng đến 

việc thực thi chính sách thành công. Thông thường, thực thi chính sách công đòi hỏi 

sự tham gia của một số tổ chức nhất định để biến đổi mục đích chính sách công 

thành hành động. Thực thi chính sách công được thực hiện bởi nhiều tổ chức, đòi hỏi 

sự hợp tác và sự phối hợp hợp lý của nhiều tổ chức hoặc các bộ phận của các tổ 

chức. Thực thi chính sách công càng trở nên phức tạp khi càng có nhiều tổ chức 

được tham gia vào quá trình này. Các mối quan hệ liên chính quyền như được thể 

hiện trong các chương trình mục tiêu quốc gia, hoặc các mối quan hệ giữa các địa 

phương như các chương trình phát triển vùng, có thể ảnh hưởng quan trọng đối với 

thực thi chính sách công.  

 - Động cơ và lợi ích:  Thông thường để thực thi một chính sách công, cần có 

các cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương và các cấp chính quyền địa phương 

tham gia, mỗi một cơ quan hành chính có những lợi ích, tham vọng và truyền thống 

riêng. Những đặc trưng này có thể cản trở quá trình thực thi chính sách công và định 

hướng kết quả của chính sách công.  

1.2.4.4. Các bên liên quan 

Lợi ích, động cơ của các bên liên quan như: những người thụ hưởng chính 

sách, các đối tác, những người liên quan khác có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực 

thi chính sách công. Ảnh hưởng của họ đến thực thi chính sách công được thể hiện ở 

những phương diện dưới đây: 

- Tiềm năng chính trị và kinh tế: Các nguồn lực kinh tế và chính trị của các 

bên liên quan ảnh hưởng đến việc thực thi các chính sách công. Các nhóm quyền lực 
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bị ảnh hưởng bởi chính sách công có thể ủng hộ hoặc chống đối chính sách công, do 

đó, các cơ quan thực thi chính sách công cần tranh thủ được sự ủng hộ hoặc nhượng 

bộ với các nhóm này. Hơn nữa, tiềm năng kinh tế của đối tượng thụ hưởng và các 

bên đối tác quyết định mức độ tham gia của họ vào quá trình thực thi chính sách 

công. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà đối tượng thụ hưởng không thể tiếp cận 

được một chính sách công thì coi như chính sách công đó thất bại, hoặc các bên đối 

tác không nhiệt tình tham gia vào quá trình tạo ra các đầu ra của một chính sách công 

thì chính sách công đó khó có thể đạt được các mục tiêu đúng hạn. 

- Động cơ và lợi ích: Các nhóm tham gia vào thực thi chính sách công và các 

chương trình, dù là các bên đối tác hay đối tượng thụ hưởng, đều cố gắng cải thiện 

mức độ phúc lợi (hoặc tiện lợi) của họ hoặc tối thiểu hoá những thiệt hại (hoặc bất 

tiện) của họ bằng việc khẳng định vai trò của họ trong quá trình thực thi chính sách 

công nhằm tăng cường địa vị kinh tế hoặc xã hội.  

- Sự ủng hộ của nhân dân: Trong xã hội dân chủ thì tiếng nói của người dân 

cần được coi trọng. Tuỳ thuộc vào trình độ phát triển dân chủ, mà cơ chế ra quyết 

định công được thực hiện theo cơ chế dân chủ trực tiếp (đa số hoặc đồng thuận), cơ 

chế dân chủ đại diện (đa số hoặc đồng thuận). Cho dù theo cơ chế nào đi nữa, thì sự 

ủng hộ của người dân đối với một quyết định chính sách công là một nhân tố quan 

trọng đối với sự thực thi chính sách đó thành công. Thực tiễn cho thấy, nhiều chính 

sách công không nhận được sự ủng hộ của người dân đã không đi vào đời sống xã 

hội sau nhiều năm triển khai thực hiện.  

Như vậy, thực thi chính sách công là quá trình phức tạp, sự thành công của 

thực thi chính sách công phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện và chịu ảnh hưởng bởi rất 

nhiều nhân tố. Nhiệm vụ của quản lý thực thi chính sách công là tạo ra một cơ chế 

mà thỏa mãn tối đa các điều kiện, và kiểm soát hiệu lực đối với các nhân tố ảnh 

hưởng.  

1.2.5. Quản lý thực thi chính sách công 

1.2.5.1. Khái niệm quản lý thực thi chính sách công 

Như đã xác định trong quy trình triển khai thực thi chính sách công, quá trình 

thực thi chính sách công bao gồm các hoạt động: (1) xây dựng, ban hành và thi hành 

văn bản quy định các biện pháp, thủ tục thực thi chính sách công; (2) lập, phê duyệt 

và tổ chức thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công. Do đó, quản lý 
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thực thi chính sách công là quản lý tất cả các hoạt động diễn ra trong quá trình thực 

thi chính sách công, từ việc xây dựng, ban hành các văn bản, chương trình, dự án cho 

đến khi đánh giá được các kết quả thực hiện các văn bản, chương trình, dự án đó. 

Mục tiêu của quản lý thực thi chính sách công là nhằm bảo đảm cho quá trình thực 

thi chính sách công đạt được các mục tiêu chính sách một cách hiệu lực và hiệu quả. 

Như vậy, quản lý thực thi chính sách công là quản lý các hoạt động thực thi 

chính sách công, bao gồm các hoạt động xây dựng, ban hành và thi hành các văn bản 

quy định biện pháp, thủ tục thực thi chính sách công; các hoạt động lập, phê duyệt và 

tổ chức thực hiện các chương trình, dự án thực thi chính sách công, nhằm bảo đảm 

quá trình thực thi chính sách đạt được các mục tiêu chính sách một cách hiệu lực, 

hiệu quả. 

1.2.5.2. Nội dung quản lý thực thi chính sách công 

Từ khái niệm về quản lý thực thi chính sách công nêu trên cho thấy nội dung 

quản lý thực thi chính sách công gồm: 

- Quản lý các hoạt động xây dựng, ban hành và thi hành các văn bản quy định 

các biện pháp, thủ tục thực thi chính sách công (sau đây gọi tắt là Quản lý văn bản 

thực thi chính sách công). 

- Quản lý các hoạt động lập, phê duyệt, và tổ chức thực hiện các chương trình, 

dự án thực thi chính sách công (sau đây gọi tắt là Quản lý chương trình, dự án thực 

thi chính sách công). 

1.2.5.3. Chủ thể quản lý thực thi chính sách công 

Về nguyên tắc, chủ thể chịu trách nhiệm thực thi chính sách công đồng thời là 

chủ thể quản lý thực thi chính sách công. Do đó, việc xác định chủ thể nào có thẩm 

quyền quản lý thực thi chính sách công phải căn cứ vào các quy định pháp luật về 

thẩm quyền thực thi chính sách công. 

1.3. Mô hình  QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ 

1.3.1. Các phương thức quản lý khu vực công 

Trong lịch sử, các Nhà nước tập trung sự chú ý vào nguồn lực con người, kỹ 

thuật và các nguồn lực tài chính với tư cách là đầu vào cho các hoạt động, các 

chương trình, dự án, được gọi là quản lý tập trung vào đầu vào. Theo phương thức 

quản lý này, việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động, chương trình, dự án căn cứ 

vào khoản mục chi trên cơ sở hằng năm, thay vì phân bổ ngân sách dựa trên kết quả 
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trung và dài hạn mà các hoạt động, chương trình, dự án tạo ra. Hậu quả của phương 

thức quản lý này là các cơ quan, tổ chức nhà nước ngày càng có xu hướng gia tăng 

số lượng chương trình, dự án nhằm gia tăng ngân sách và tìm mọi cách giải ngân bất 

chấp các đầu ra của các hoạt động, chương trình, dự án có tạo ra kết quả đầu ra và 

tác động tích cực đối với xã hội hay không. 

Bước phát triển tiếp theo của quản lý là tập trung vào hoạt động hay quá trình. 

Quản lý chương trình theo hoạt động (PMBA – Program Management By Action) đã 

thu hút được sự quan tâm vào những năm 1970 và 1980 khi các tổ chức tài trợ tham 

gia sâu vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển công nghiệp. 

Quản lý chương trình theo hoạt động đã kết hợp một số công cụ và kỹ thuật để lập kế 

hoạch và lịch trình hoạt động, ví dụ như Kỹ thuật Cơ cấu phân chia công việc (WBS 

– Works Breakdown Structure), Biểu đồ Gannt, Phương pháp đường găng (CPM – 

Critical Path Method), Kỹ thuật Kiểm tra và Đánh giá Chương trình (PERT – 

Program Evaluation and Review Technique). Các kỹ thuật này tập trung vào việc 

thực hiện các hoạt động tuân theo một lịch trình đã định trước và bắt nguồn từ các 

lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và quản lý hệ thống. Hơn nữa, các Nhà nước cố gắng hợp 

lý hoá quá trình hành chính bằng việc tiến hành các cải cách thủ tục hành chính, mà 

Việt Nam đang nỗ lực trong hai thập kỷ qua là một minh chứng cho phương thức 

quản lý này.  

Vào những năm 1970, quản lý theo mục tiêu (MBO – Management By 

Objectives) đã có một sự trỗi dậy mạnh mẽ trong khu vực công. Quản lý theo mục 

tiêu là một quá trình thiết lập các mục tiêu trong nội bộ tổ chức, trong đó nhà quản lý 

và nhân viên thống nhất mục tiêu và hiểu cách thức để đạt mục tiêu. Nó cho phép 

nhà quản lý gánh vác trách nhiệm về thiết kế và thực hiện một kế hoạch, chương 

trình, dự án trong điều kiện được kiểm soát bằng cách thiết lập các mục tiêu và xác 

định các chỉ số kết quả; đồng thời, nó cung cấp cho các tổ chức công một công cụ 

kiểm soát và khả năng dự báo trong khi vẫn có thể giao trách nhiệm cho các cá nhân 

và các nhóm. Ứng dụng phổ biến nhất vào thời điểm đó là Phương pháp Khung lô 

gích (LFA – Logframe Approach) được sử dụng vào những năm 1970 bởi Cơ quan 

Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Kể từ khi được chấp nhận rộng rãi và phỏng 

theo bởi cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, phương pháp khung lô gích được sử dụng 
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chủ yếu như là một công cụ phân tích cho việc thiết kế và phê duyệt dự án; tuy 

nhiên, tiềm năng của nó cho việc theo dõi và đánh giá kết quả chưa được nhận thức 

đầy đủ. Một phiên bản thay thế được gọi là lập kế hoạch dự án định hướng mục tiêu 

(ZOPP viết tắc từ Ziel Orientierte Projekt Planung) được phát triển bởi Cơ quan 

Phát triển Đức (GTZ), bao gồm các thủ tục tiêu chuẩn để phân tích có sự tham gia, 

giải quyết vấn đề và thiết lập các mục tiêu với các tổ chức đối tác và các nhóm mục 

tiêu. Việc sử dụng đa dạng phương pháp khung lô gích trong hàng chục năm qua là 

một minh chứng cho sức mạnh lâu dài của cách tiếp cận này. 

Quản lý công mới (NPM – New Public Management) vào những năm 1980 đã 

đưa đến việc tăng cường nỗ lực để trở thành Nhà nước định hướng dịch vụ và khách 

hàng, tạo ra sự phát triển của rất nhiều tiêu chuẩn dịch vụ chất lượng. Qua đó, nó tạo 

ra một làn sóng mới cho ra đời các phương pháp và kỹ thuật ngay sau đó, bao gồm 

bảo đảm chất lượng hay kiểm soát chất lượng, công nhận ISO (International 

Standard Organization), quản lý chất lượng toàn diện (TQM – Total Quality 

Management)... mà phần quan trọng nhất là tập trung vào quá trình cung cấp dịch vụ, 

các tiêu chuẩn chất lượng và chấp nhận các mục tiêu cải tiến liên tục. Đồng thời, nó 

cũng quan tâm đến việc thiết lập các chỉ số kết quả để đo lường hiệu lực và hiệu quả 

của việc cung cấp dịch vụ công, tăng sự kiểm soát của Nhà nước về chất lượng, tăng 

cường trách nhiệm giải trình và cải thiện dịch vụ khách hàng.  

Quản lý hiện đại đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong tập trung vào những nơi 

mà các nhà quản lý dịch vụ công hy vọng xác định được kết quả dự kiến, tập trung 

chú ý vào việc đạt được các kết quả, đo lường kết quả thường xuyên và khách quan, 

học tập từ thông tin về kết quả, đưa ra những điều chỉnh và cải thiện hiệu lực, hiệu 

quả các chương trình – phương thức quản lý này được gọi là quản lý theo kết quả. 

Từ những năm 1990, các Nhà nước trên khắp thế giới liên tục chịu những sức ép về 

tính minh bạch, trách nhiệm giải trình hơn từ những người dân trong việc sử dụng 

các nguồn lực công; sự quan tâm của công chúng, sự bội chi ngân sách ngày càng 

tăng, niềm tin vào sự lãnh đạo chính trị giảm, sự cần thiết phải quản trị minh bạch và 

có trách nhiệm hơn là những yếu tố quan trọng góp phần vào sự xuất hiện của quản 

lý theo kết quả trong khu vực công. Nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia 

thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) sử dụng quản lý theo kết quả 
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như là phương tiện để thúc đẩy quản trị tốt và quản lý khu vực công định hướng kết 

quả. 

Trọng tâm của các phương thức quản lý khu vực công nêu trên có thể được 

mô tả tóm tắt như ở Bảng 1.1 dưới đây: 

Bảng 1.1: Trọng tâm của các phương thức quản lý khu vực công 

Phương thức 

 quản lý  

Trọng tâm của quản lý 

Đầu vào Hoạt động Đầu ra Kết quả đầu ra Tác động 

Tập trung vào đầu 

vào 

x     

Tập trung vào hoạt 

động 

x x    

Tập trung vào đầu 

ra (Quản lý theo 

mục tiêu) 

x x x   

Quản lý theo kết 

quả 

x x x x x 

Lưu ý: dấu (x) chỉ yếu tố mà quản lý tập trung vào  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

 Như vậy, qua nhiều thập kỷ đã có một sự thay đổi trong trọng tâm của cách 

tiếp cận quản lý khu vực công từ ngân sách, đến hoạt động, kiểm soát quá trình, đến 

đầu ra (mục tiêu), và các kết quả. Quản lý theo kết quả rõ ràng là “một sự tiến hoá 

trong quản lý và không phải là một cuộc cách mạng” [102, tr 5]. Điều này có nghĩa 

là quản lý theo kết quả được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển các phương 

thức quản lý trước đó. Do đó, việc áp dụng quản lý theo kết quả đòi hỏi nghiên cứu 

thực trạng phương thức quản lý hiện tại, từ đó xác định những gì cần bổ sung và 

hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của quản lý theo kết quả. 

1.3.2. Khái niệm quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 

 Thực thi chính sách công là một giai đoạn của chu trình chính sách công. Nó 

là một quá trình bao gồm các hoạt động: (1) xây dựng, ban hành và thi hành văn bản 

quy định các biện pháp, thủ tục thực thi chính sách công; (2) lập, phê duyệt và tổ 

chức thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công. Do đó, quản lý thực thi 

chính sách công theo kết quả là quản lý tất cả các hoạt động diễn ra trong quá trình 

thực thi chính sách công, từ việc xây dựng, ban hành các văn bản, chương trình, dự 

án cho đến khi đánh giá được các kết quả thực hiện các văn bản, chương trình, dự án 
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đó. Mục tiêu của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả là nhằm bảo đảm cho 

quá trình thực thi chính sách công được tiến hành minh bạch, đạt được các kết quả 

mong đợi với chi phí thấp nhất, và bảo đảm trách nhiệm giải trình của các bên liên 

quan. 

Như vậy, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả là quản lý các hoạt 

động thực thi chính sách công, bao gồm các hoạt động xây dựng, ban hành và thi 

hành các văn bản quy định biện pháp, thủ tục thực thi chính sách công; các hoạt 

động lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án thực thi chính sách 

công, nhằm bảo đảm quá trình thực thi chính sách đạt được các kết quả mong đợi 

một cách hiệu lực, hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình. 

1.3.3. Các yếu tố cấu thành quản lý thực thi chính sách công theo kết quả  

Thực thi chính sách công là quá trình đưa chính sách công vào thực tiễn đời 

sống xã hội nhằm hiện thực hoá mục tiêu chính sách công. Do đó, về bản chất, thực 

thi chính sách công là quá trình định hướng các kết quả. Từ góc độ quản lý theo kết 

quả, thực thi chính sách công gồm các yếu tố cơ bản sau: 

- Đầu vào chính sách: là tất cả các nguồn lực cần thiết để thực hiện văn bản, 

chương trình, dự án thực thi chính sách công, bao gồm: nguồn lực tài chính, nguồn 

lực con người, nguồn lực vật chất.  

- Hoạt động hay quá trình: gồm những hoạt động để thực hiện văn bản, 

chương trình, dự án thực thi chính sách công – các hoạt động này được thực hiện 

thông qua việc sử dụng các yếu tố đầu vào như tài chính, nguồn lực con người, 

nguồn lực vật chất, và sự hỗ trợ kỹ thuật để tạo ra các kết quả cụ thể. 

- Đầu ra chính sách: là các kết quả trực tiếp của việc thực hiện văn bản, 

chương trình, dự án thực thi chính sách công – có thể là các sản phẩm, dịch vụ,… 

- Kết quả đầu ra chính sách: các tác động ngắn hạn hoặc trung hạn do các đầu 

ra của việc thực hiện các văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công tạo 

nên. Thông thường, kết quả đầu ra thể hiện ở sự thay đổi (thay đổi hành vi của đối 

tượng thụ hưởng trực tiếp hay những lợi ích mà người thụ hưởng gián tiếp nhận 

được, hoặc thay đổi hiện trạng vấn đề). 

- Tác động dài hạn của chính sách: các ảnh hưởng dài hạn tích cực và tiêu 

cực, trực tiếp hoặc gián tiếp, có chủ định hoặc vô tình được tạo ra bởi các đầu ra 
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chính sách, hay là ảnh hưởng của các kết quả đầu ra - đây chính là tác động của 

chính sách công lên xã hội, nó thể hiện tính bền vững của chính sách công. 

- Các bên liên quan:  

+ Các đối tác: là các cá nhân và tổ chức cộng tác với cơ quan chịu trách 

nhiệm thực thi chính sách để đạt những kết quả mong đợi được xác định trong các 

văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công. Các bên đối tác cùng chia sẻ 

mục đích, đồng chịu trách nhiệm về các kết quả, trách nhiệm giải trình rõ ràng và 

nghĩa vụ qua lại. Các bên đối tác có thể bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức phi chính phủ, các trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp và kinh doanh, các tổ 

chức đa phương, các công ty tư nhân, cộng đồng dân cư, các cá nhân.  

+ Đối tượng thụ hưởng: là các cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức được hưởng lợi 

một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc thực thi chính sách công. Đối tượng thụ 

hưởng trực tiếp là các cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức trực tiếp sử dụng các đầu ra 

chính sách. Đối tượng thụ hưởng gián tiếp là các cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức được 

hưởng lợi từ kết quả đầu ra chính sách. 

+ Đối tượng mục tiêu hay đối tượng tác động: là các cá nhân, tổ chức, cộng 

đồng cụ thể mà chính sách công được thiết kế để tác động lên họ.  

+ Các bên có lợi ích liên quan khác: các cơ quan, tổ chức, nhóm hoặc cá nhân 

có những lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình thực thi chính sách công, 

nhưng không phải là đối tượng thụ hưởng mà chính sách chủ định hướng tới. 

Khung lô gích cơ bản được chấp nhận phổ biến như trình bày ở Hình 1.6. 

Hình 1.6 minh hoạ chuỗi các mối quan hệ nhân quả từ sự đầu tư các nguồn lực đến 

đạt được các đầu ra, kết quả đầu ra và tác động. Các mối quan hệ nhân quả này có 

thể được mô tả bằng cụm “nếu – thì” thể hiện tính lô gích bên trong của bất kỳ hoạt 

động thực thi chính sách công nào. Ví dụ, các nguồn lực được đầu tư và các đầu vào 

được huy động thì các hoạt động có thể được thực hiện; nếu các hoạt động được thực 

hiện thì các đầu ra được tạo ra; nếu các đầu ra được tạo ra và được sử dụng bởi đối 

tượng thụ hưởng như mong đợi, thì sẽ đạt được những kết quả đầu ra; nếu các kết 

quả đầu ra đạt được, thì sẽ đạt được tác động dài hạn. Do đó, khung lô gích cơ bản 

cung cấp “hình thức” trong khi các bên liên quan đến thực thi chính sách công cung 

cấp “nội dung” dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và sự hiểu biết của họ về mục tiêu 

và nhiệm vụ thực thi chính sách công. 
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Hình 1.6: Chuỗi các kết quả trong thực thi chính sách công 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tham khảo từ [102, tr 15] 

Theo Hình 1.6, các cấp độ kết quả đầy đủ trong thực thi chính sách công gồm 

đầu ra, kết quả đầu ra, tác động. Tuy nhiên, trong thực tế, tùy thuộc vào từng chính 

sách công cụ thể, mà các nhà quản lý thực thi chính sách lựa chọn các cấp độ kết quả 

phù hợp (nghĩa là, có thể chọn cấp độ 1, cấp độ 2, hoặc cấp độ 3). 

Từ chuỗi các kết quả trên, chúng ta thiết lập mô hình quản lý thực thi chính 

sách công theo kết quả như mô tả ở Hình 1.7.  

Hình 1.7: Mô hình quản lý thực thi chính sách theo kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Trong mô hình này, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả bao gồm 

các thành tố chính dưới đây: 

Vùng kiểm soát bên 
trong cơ quan thực thi 

chính sách 

Đầu 
vào 

Hoạt 
động 

Đầu ra Kết quả đầu 
ra 

Tác động 
dài hạn 

Các đầu ra 
cho người 
thụ hưởng 
trực tiếp 

Vùng ảnh hưởng ra bên ngoài cơ 
quan thực thi chính sách công 

Hiệu quả Hiệu lực 

Đầu vào  Đầu ra  Hoạt động Kết quả 
đầu ra  

Tác động  

Chính sách công sẽ được thực hiện 
như thế nào? 

Chính sách 
công tạo ra 

cái gì? 

Lợi ích đem lại 
cho người thụ 
hưởng là gi? 

Lợi ích lâu dài do 
chính sách công 

tạo ra là gì? 

Các cơ quan thực thi chính 
sách, các đối tác Xã hội  Người thụ 

hưởng trực tiếp 
Người thụ 

hưởng gián tiếp 

Quản lý thực thi chính sách 
công theo kết quả 
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- Lập kế hoạch thực thi chính sách công theo kết quả: Các văn bản, chương 

trình, dự án thực thi chính sách công được thiết kế phải hướng tới đạt được các kết 

quả mong đợi của chính sách công, gắn kết các cấp độ kết quả mong đợi từ cấp 

hoạch định chính sách đến cấp thực hiện cuối cùng (cơ quan, lĩnh vực, địa phương). 

Khi xây dựng văn bản và lập chương trình, dự án thực thi chính sách công theo kết 

quả cần tiến hành phân tích đầy đủ các cấp độ kết quả mong đợi (đầu ra, kết quả đầu 

ra, tác động) từ cấp hoạch định chính sách đến cấp thực hiện, từ các tác động cấp vĩ 

mô đến các kết quả đầu ra cụ thể; phải xác định rõ ràng các chỉ số kết quả và chỉ tiêu 

kết quả thực hiện ở cả ba cấp độ (đầu ra, kết quả đầu ra, tác động) trong phạm vi 

ngân sách được phân bổ, cũng cần xác định các chỉ số năng xuất và chỉ số sử dụng 

các yếu tố đầu vào; phải dự đoán trước được các rủi ro và lập kế hoạch quản lý rủi 

ro; thiết lập khung theo dõi và đánh giá kết quả phù hợp. Đồng thời, kế hoạch tổ 

chức thực hiện văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công phải xác định 

đúng và đầy đủ các hoạt động cần thiết để tạo ra các đầu ra, xác định đúng và đủ các 

nguồn lực để tiến hành các hoạt động. Thông qua đó sẽ gắn kết được các đầu vào với 

các hoạt động, các hoạt động với các đầu ra, và gắn kết các đầu vào với các đầu ra. 

- Lập ngân sách thực thi chính sách công theo kết quả: Việc lập và phân bổ  

ngân sách để thực hiện văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công phải 

gắn với các kết quả (đầu ra và kết quả đầu ra). Điều này đòi hỏi phải xác định chính 

xác ngân sách cần thiết để cung cấp các kết quả cụ thể đã xác định khi thiết kế văn 

bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công. Việc lập và phân bổ ngân sách 

cho thực thi chính sách công trên cơ sở nhiều năm (phù hợp với khung chi tiêu trung 

hạn) để gắn kết với phạm vi thời gian thực hiện văn bản, chương trình, dự án thực thi 

chính sách công, và cho phép sử dụng các nguồn lực đúng mục đích, tiết kiệm và 

hiệu quả. Đồng thời, trong điều hành ngân sách phải thiết lập hệ thống theo dõi và 

báo cáo, và công khai thông tin về quản lý và sử dụng ngân sách.  

- Thực hiện kế hoạch thực thi chính sách công theo kết quả: Quá trình thực 

hiện văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công cần hướng tới đạt được 

các kết quả mong đợi đã được xác định trong lập kế hoạch, sử dụng các nguồn lực 

được phân bổ như: nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất… một cách tiết kiệm, hiệu quả 
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trong việc tạo ra các đầu ra chính sách mong đợi. Cơ quan thực hiện phải gắn kết 

việc thực hiện với ngân sách được phân bổ, định hướng con người và các quá trình 

vào việc cung cấp các đầu ra mong đợi, thiết lập các tiêu chuẩn cung cấp đầu ra; 

cung cấp đầu ra gắn kết với ngân sách, với các chỉ số kết quả thực hiện có thể đo 

lường được để tạo thuận lợi cho theo dõi và đánh giá các kết quả. Đồng thời, cơ quan 

thực hiện chính sách cần theo dõi các rủi ro và áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi 

ro nhằm bảo đảm đạt được các đầu ra mong muốn theo đúng tiến độ.  

- Theo dõi thực thi chính sách công theo kết quả: Trong theo dõi thực thi 

chính sách công, các cơ quan quản lý thực thi chính sách cần xác định cụ thể các bên 

có trách nhiệm kiểm tra kết quả thực hiện so với các chỉ tiêu kết quả đã xác định 

trong thiết kế văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công; xác định rõ các 

phương pháp thu thập, xử lý thông tin, phân tích và báo cáo kết quả; theo dõi định kỳ 

các chỉ tiêu kết quả và các rủi ro để kịp thời đề xuất những biện pháp điều chỉnh 

nhằm bảo đảm quá trình thực hiện đang diễn ra như đúng dự kiến trong kế hoạch. 

Thông tin từ theo dõi thực hiện được sử dụng vào việc hoàn thiện thiết kế và quản lý 

thực hiện văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công. Hệ thống theo dõi 

thực hiện giúp hoàn thiện việc sử dụng các yếu tố đầu vào để cung cấp các đầu ra 

chính sách và cung cấp dữ liệu cho đánh giá thực thi chính sách công. 

- Đánh giá thực thi chính sách công theo kết quả: Trong đánh giá thực thi 

chính sách công theo kết quả, các bên cụ thể và các bên liên quan sử dụng các 

phương pháp thích hợp để đánh giá việc đạt được các chỉ tiêu kết quả. Việc đánh giá 

cần sử dụng các chỉ số kết quả đã xác định trong thiết kế văn bản, chương trình, dự 

án và thông tin kết quả thực hiện từ hệ thống theo dõi thực hiện. Cơ quan thực thi 

chính sách cần tổ chức các đánh giá độc lập để xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức thực hiện. Khi đánh giá cần xác định rõ sự tham gia của các bên liên quan, 

phương pháp công khai thông tin. Đánh giá kết quả thực hiện giúp đo lường kết quả 

đạt được và thông tin về mức độ đạt được mục tiêu của các văn bản, chương trình, 

dự án thực thi chính sách công. 

- Xem xét lại các kết quả: Các cơ quan thực thi chính sách công tiến hành xem 

xét lại các kết quả đã đạt được, xác định mức độ thành công của chính sách, chuẩn 
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đoán những thiếu sót trong kết quả thực hiện, cũng như trong việc xây dựng văn bản, 

lập chương trình, dự án thực thi chính sách công; trên cơ sở đó xác định những gì 

cần được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quá trình thực thi chính sách, cũng như 

hoàn thiện chính sách trong tương lai. 

Các thành tố của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả nêu trên có 

mối quan hệ hữu cơ với nhau như được mô tả ở Hình 1.8 dưới đây:  

Hình 1.8: Mối quan hệ giữa các thành tố của quản lý  

thực thi chính sách công theo kết quả 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

1.3.4. Lợi ích của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 

Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả đem lại những lợi ích dưới đây: 

- Lợi ích lâu dài và quan trọng nhất của quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả là nó góp phần thay đổi tư duy và thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức về 

giá trị và mục đích của những việc họ đã làm, đang làm và sẽ làm đối với xã hội. 

Lập kế hoạch 
Xác định các chỉ tiêu 
kết quả dựa vào thông 
tin từ đánh giá và gắn 

kết với nguồn lực Lập ngân sách 
Lập và phân bổ 

ngân sách gắn với 
các chỉ tiêu kết quả 
từ kế hoạch và gắn 

với đầu ra 

Thực hiện 
Gắn các đầu ra với 
ngân sách phân bổ 

và chỉ số kết quả để 
tạo thuận lợi cho 

theo dõi 
Theo dõi 

Hệ thống theo dõi 
nhằm cải thiện các 
đầu ra và cung cấp 

dữ liệu cho đánh giá 

Đánh giá 
Đánh giá các kết 

quả đã đạt được và 
thông tin về mức độ 
đạt được mục tiêu 

Xem xét lại kết quả 
Xác định mức độ thành 
công, chuẩn đoán thiếu 
sót cung cấp cơ sở cho 
hoàn thiện chính sách 

Quản lý thực 
thi chính sách 
công theo kết 

quả 
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- Trực tiếp giải quyết những vấn đề công, do đó khi các văn bản được thi hành 

và khi các chương trình, dự án được hoàn thành sẽ góp phần thoả mãn những nhu 

cầu thiết thực của người dân. 

- Giải quyết triệt để vấn đề công, bởi vì nó giúp những người thiết kế các văn 

bản, chương trình, dự án xem xét toàn diện vấn đề và tìm ra được tất cả các giải pháp 

có thể có để giải quyết vấn đề. 

- Mục tiêu của các văn bản, chương trình, dự án được xác định một cách rõ 

ràng và thực tế; và lợi ích của văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công 

được xác định và phân tích đầy đủ. 

- Xác định đầy đủ các bên liên quan đến văn bản, chương trình, dự án thực thi 

chính sách công; cũng như vai trò của họ đối với sự thành công hay thất bại của văn 

bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công. 

- Xác định được một hệ thống các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng quyết định 

đến sự thành công hay thất bại của văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách 

công. 

- Xây dựng được một hệ thống các chỉ số đo lường hiệu lực và hiệu quả của văn 

bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công; cung cấp đầy đủ cơ sở cho việc 

theo dõi và đánh giá văn bản, chương trình, dự án trong quá trình thực hiện và vận 

hành. 

- Cải thiện kết quả thực hiện các văn bản, chương trình, dự án thực thi chính 

sách công, tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan thực thi chính sách 

công, góp phần tiết kiệm các nguồn lực, phòng và chống tham nhũng. 

- Kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và cho 

phép đưa ra được các biện pháp điều chỉnh cần thiết; cung cấp thông tin phản hồi 

giúp hoàn thiện chính sách công trong tương lai. 

1.3.5. Các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 

 Khi bàn về quản lý theo kết quả, Merner Meier đưa ra sáu nguyên tắc chính 

về quản lý theo kết quả trong các tổ chức công, đó là: quan hệ đối tác, trách nhiệm 

giải trình, học tập, minh bạch, đơn giản, áp dụng lặp lại và linh hoạt [102, tr 7-9]. Kế 



 

73 

 

thừa và phát triển các nguyên tắc trên thành các nguyên tắc quản lý thực thi chính 

sách công theo kết quả như được trình bày dưới đây. 

1.3.5.1. Nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan 

 Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả được xây dựng trên mối quan 

hệ cộng tác cùng có lợi dựa trên sự tin tưởng giữa các bên tham gia vào quá trình 

thực thi chính sách công. Mức độ tham gia của các bên liên quan, bao gồm các đối 

tác, những người hưởng lợi từ chính sách và những người có lợi ích liên quan khác, 

góp phần quan trọng vào sự thành công của chính sách công. Sự tham gia của các 

bên liên quan bảo đảm cho việc thiết kế các văn bản, chương trình, dự án thực thi 

chính sách công tính đến tất cả các nhu cầu, lợi ích chính đáng của các bên, tính đến 

đặc điểm hoàn cảnh của các bên, qua đó ban hành được các văn bản, chương trình, 

dự án có tính khả thi cao. Hơn nữa, thông qua sự tham vấn các bên liên quan, người 

thiết kế văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công có cơ hội tiếp thu các 

sáng kiến của các bên liên quan, tranh thủ được sự ủng hộ của họ và tăng tính hợp 

pháp trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình thực thi chính sách công, các cơ quan 

nhà nước cần phải có những hình thức và cơ chế thích hợp để thu hút sự tham gia có 

trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, không chỉ trong giai đoạn xây dựng văn 

bản, chương trình, dự án, mà cả trong quá trình tổ chức hiện và đánh giá thực hiện 

văn bản, chương trình, dự án. 

1.3.5.2. Nguyên tắc bảo đảm trách nhiệm giải trình 

 Quá trình thực thi chính sách công đòi hỏi sử dụng nguồn lực công lớn, đồng 

thời thực thi chính sách công tác động đến nhiều nhóm người khác nhau trong xã 

hội, có những nhóm nhận được tác động tích cực, nhưng cũng có những nhóm chịu 

sự tác động tiêu cực. Chính vì vậy, việc xác định và bảo đảm trách nhiệm giải trình 

của các cơ quan thực thi chính sách công trước các cơ quan hoạch định chính sách, 

cơ quan quyền lực nhà nước, trước cơ quan nhà nước cấp trên, và trước nhân dân là 

một trong những nguyên tắc cơ bản trong thực thi chính sách công. 

 Trách nhiệm giải trình được thể hiện ở một số phương diện như: (1) các cơ 

quan chịu trách nhiệm thực thi chính sách công báo cáo kết quả với người dân, cơ 
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quan nhà nước có thẩm quyền; (2) người dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 

cơ quan thực thi chính sách công cùng nhau thảo luận và đánh giá kết quả, những 

hạn chế, yếu kém và cùng nhau đưa ra các biện pháp khắc phục; (3) người dân, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền có khả năng yêu cầu các cán bộ, công chức, cơ quan 

thực thi chính sách công chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình. 

1.3.5.3. Nguyên tắc bảo đảm minh bạch 

Minh bạch là cần thiết để bảo đảm rằng những lợi ích của các nguyên tắc của 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả được thực hiện đầy đủ.  

Việc tham gia của các bên liên quan vào quá trình thực thi chính sách công 

chỉ có hiệu lực và hiệu quả thực sự khi quá trình thực thi chính sách công bảo đảm 

được sự minh bạch. Minh bạch trong thực thi chính sách công đòi hỏi các cơ quan 

thực thi chính sách công phải cung cấp kịp thời những thông tin phù hợp về chính 

sách công cho các bên liên quan dưới hình thức dễ sử dụng; đồng thời, các quyết 

định của các cơ quan thực thi chính sách công phải rõ ràng và được phổ biến đầy đủ. 

Minh bạch là điều kiện tiên quyết để các cơ quan thực thi chính sách công có trách 

nhiệm thực sự trước nhân dân và giúp nâng cao khả năng dự báo của người dân. Nếu 

không minh bạch sẽ dẫn đến sự tùy tiện hoặc sai lầm trong việc thực thi quyền hạn, 

sai lầm trong ban hành văn bản, quyết định lựa chọn các chương trình, dự án thực thi 

chính sách công, dẫn đến quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trục lợi chính sách. Quản 

lý thực thi chính sách công theo kết quả sẽ bị giảm tác dụng đáng kể trong một môi 

trường thiếu minh bạch. 

1.3.5.4. Nguyên tắc bảo đảm học tập liên tục 

 Học tập là động lực thúc đẩy các cơ quan, tổ chức tham gia thực thi chính 

sách công chấp nhận các phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả nhằm nâng hiệu 

lực và hiệu quả hoạt động thực thi chính sách công. Quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả phải tạo điều kiện cho các cá nhân, nhóm và tổ chức học tập kinh 

nghiệm bằng cách chuyển tải thông tin kết quả thực hiện cho những người ra quyết 

định thông qua các vòng phản hồi đan xen nhau trong theo dõi kết quả thực hiện liên 

tục, đánh giá và kiểm toán. Điều này giúp cho cơ quan quản lý thực thi chính sách 

công liên tục điều chỉnh các văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công 
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theo hướng ngày càng thoả mãn các bên liên quan. Theo đó, quá trình ra quyết định 

quản lý được cung cấp những thông tin về kết quả thực hiện tin cậy, có giá trị mà sẽ 

đem lại hiệu lực và hiệu quả cao hơn. 

1.3.5.5. Nguyên tắc bảo đảm tính đơn giản trong quản lý 

Sự đơn giản của quản lý là một trong những chìa khoá để thực hiện thành 

công quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. Theo nguyên tắc này, quản lý 

thực thi chính sách công cần giới hạn vào các kết quả và các chỉ số quan trọng cho 

việc theo dõi liên tục trên toàn bộ chuỗi kết quả từ đầu vào, đầu ra, kết quả đầu ra và 

tác động, và sử dụng đánh giá và kiểm soát nội bộ như là các cơ hội để học tập kinh 

nghiệm. Điều này sẽ hạn chế số lượng các chỉ số kết quả thực hiện ở mức cần thiết 

để tạo ra thông tin về kết quả thực hiện tin cậy; tránh được việc thu thập dữ liệu quá 

nhiều, phân tích và báo cáo tốn thời gian, nguồn lực. Vì vậy, cần cố gắng duy trì 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở mức đơn giản nhất. 

1.3.5.6. Nguyên tắc bảo đảm linh hoạt và cải tiến liên tục 

Theo nguyên tắc này, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả cần đủ 

linh hoạt và tạo không gian để nó có thể được cải tiến liên tục cho phù hợp với 

những hoàn cảnh khác nhau. Trong thực thi chính sách công, quản lý theo kết quả 

chủ yếu ở cấp độ quản lý các văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công. 

Việc ứng dụng lặp đi lặp lại sẽ góp phần tạo thuận lợi cho học tập kinh nghiệm và 

giúp cải tiến liên tục các hoạt động thực thi chính sách công. 

Như vậy, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả bao gồm 6 thành tố: 

lập kế hoạch theo kết quả, lập ngân sách theo kết quả, thực hiện theo kết quả, theo 

dõi thực hiện theo kết quả, đánh giá theo kết quả và xem xét lại các kết quả. Đồng 

thời, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả cần tuân thủ 6 nguyên tắc: 

nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, nguyên tắc bảo đảm minh 

bạch, nguyên tắc bảo đảm trách nhiệm giải trình, nguyên tắc bảo đảm học tập liên 

tục, nguyên tắc bảo đảm tính đơn giản trong quản lý, nguyên tắc bảo đảm linh hoạt 

và cải tiến liên tục. Những thành tố và nguyên tắc nêu trên cũng chính là những yêu 

cầu đối với việc thiết lập hệ thống quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. 

1.4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ Ở MỘT SỐ 

NƯỚC OECD 

Trong suốt những năm 1980, nhiều quốc gia thuộc OECD tiến hành sâu rộng 
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các cải cách khu vực công để đáp ứng những sức ép chính trị, kinh tế và xã hội. Các 

sức ép kinh tế phổ biến bao gồm thâm hụt ngân sách, các vấn đề cơ cấu, cạnh tranh 

ngày càng gia tăng và toàn cầu hoá. Các nhân tố chính trị và xã hội bao gồm sự thiếu 

niềm tin của công chúng vào Nhà nước, nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ có 

trách nhiệm và tốt hơn, và trách nhiệm giải trình tốt hơn đối với việc đạt được các 

kết quả bằng tiền thuế của người dân. Những cụm từ được sử dụng phổ biến như 

“Sáng tạo chính phủ”, “Làm nhiều hơn với chi phí ít hơn”, “Chứng minh giá trị của 

đồng tiền”.v.v. mô tả phong trào hướng tới các cải cách công đã diễn ra phổ biến ở 

nhiều quốc gia thuộc OECD. 

Để cạnh tranh với khu vực tư nhân và với các Nhà nước khác, từng Nhà 

cần phải có kết quả tốt hơn, điều này đã dẫn đến việc các Nhà nước tìm kiếm 

những động lực để cải thiện kết quả. Để thành công, các động lực này hướng vào 

thúc đẩy và nâng cao tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả, và chất lượng dịch vụ, hoặc 

đơn giản hơn là nâng cao kết quả của Nhà nước. Trong nỗ lực chứng minh giá trị 

đồng tiền trong các dịch vụ công, nhiều quốc gia thành viên OECD đã cải cách cách 

thức Nhà nước thực hiện công việc bằng cách chuyển hướng tập trung của họ từ đầu 

vào, hoạt động và đầu ra sang kết quả đầu ra và tác động. Như vậy, quản lý theo kết 

quả đã trở thành một yếu tố quan trọng trong các chương trình cải cách của nhiều 

quốc gia, định hướng kết quả và ý thức về chi phí đã trở thành tiêu chí quan 

trọng của những cải cách này. 

 Trong khi có những thay đổi trong các chương trình cải cách được thực hiện ở 

các quốc gia OECD, nhưng hầu hết các quốc gia có những điểm chung dưới đây: 

 - Tập trung vào các tiêu chí đánh giá kết quả (ví dụ, hiệu lực, hiệu quả, chất 

lượng dịch vụ); 

 - Chuyển giao thẩm quyền và trách nhiệm quản lý cho các cấp dưới, nhất là từ 

trung ương cho địa phương; 

 - Định hướng tới sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng; 

 - Sự tham gia của các bên liên quan; 

 - Cải cách các quá trình ngân sách và hệ thống quản lý tài chính; 

 - Áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại. 
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Qua thực tiễn quản lý theo kết quả ở một số nước OECD (như trình 

bày ở Phụ lục I), có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam là: 

- Thứ nhất, các quốc gia dù ở trình độ phát triển nào đều có thể áp dụng hệ 

thống quản lý theo kết quả vào khu vực công bởi vì quản lý theo kết quả là phương 

thức quản lý được phát triển có kế thừa các phương thức quản lý đã phát triển trong 

lịch sử; nó ra đời để đáp ứng yêu cầu của xã hội về việc gia tăng tính hiệu lực, hiệu 

quả, công bằng và trách nhiệm giải trình trong quản lý nhà nước – đây là những mục 

tiêu mong muốn của mọi Nhà nước dân chủ, không phụ thuộc vào bản chất của chế 

độ chính trị. 

- Thứ hai, việc xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả vào khu vực công của 

từng nước cần có được sự cam kết chính trị mạnh mẽ từ cấp cao nhất của Nhà nước, 

và cam kết này được thể hiện bằng các quyết định của cơ quan lập pháp (Quốc hội) 

hoặc cơ quan hành pháp (Chính phủ). 

- Thứ ba, xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả là một công việc lâu dài và 

phải mất chi phí, cần phải có lộ trình với các bước đi thích hợp, đòi hỏi vận dụng 

sáng tạo kinh nghiệm của thế giới phù hợp với hiện trạng quản lý nhà nước của từng 

nước. 

- Thứ tư, khi xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả cần phải thực hiện tốt 

những nội dung sau: (1) xác định mục tiêu của quản lý theo kết quả một cách rõ 

ràng, cụ thể và hợp lý; (2) xác định phương pháp tiếp cận phù hợp; (3) thành lập cơ 

quan chịu trách nhiệm về quản lý theo kết quả; (4) xác định các kỹ thuật và giải pháp 

để áp dụng quản lý theo kết quả; (5) thiết lập bộ công cụ đo lường kết quả; (6) thiết 

lập hệ thống thông tin về kết quả; (7) chuyển hệ thống lập và phân bổ ngân sách theo 

khoản mục sang phân bổ ngân sách theo kết quả, hệ thống kế toán tiền mặt sang kế 

toán dồn tích. 

Tiểu kết chương 1, với mục đích làm sáng tỏ cơ sở lý luận về quản lý 

theo kết quả, thực thi chính sách công, quản lý thực thi chính sách công theo kết 

quả, và cung cấp kinh nghiệm thực tiễn về quản lý theo kết quả trong khu vực 

công ở một số quốc gia trên thế giới, trong chương này tác giả đã tập trung vào 

những nội dung sau: 
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1. Phân tích một số quan niệm về quản lý theo kết quả của một số học giả 

trên thế giới, đưa ra quan niệm về quản lý theo kết quả; làm sáng tỏ các đặc trưng 

của quản lý theo kết quả; rút ra những lợi ích do quản lý theo kết quả mang lại cho 

các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đồng thời, trên cơ sở phân tích các mô hình lô gích 

theo kết quả khác nhau, tác giả lựa chọn mô hình lô gích theo kết quả đầy đủ gồm 

năm thành tố, đó là: đầu vào, hoạt động/quá trình, đầu ra, kết quả đầu ra, tác động. 

Từ đó, đưa ra quy trình quản lý theo kết quả gồm năm giai đoạn: lập kế hoạch, tổ 

chức thực hiện, theo dõi thực hiện, đánh giá kết quả, xem xét lại kết quả. 

2. Phân tích quan niệm về thực thi chính sách công, từ đó tác giả đưa ra quan 

niệm về thực thi chính sách công; khẳng định thực thi chính sách công không đơn giản 

là việc tổ chức thực hiện các giải pháp chính sách cụ thể mà nó còn bao gồm việc xây 

dựng và ban hành các văn bản, chương trình, dự án để cụ thể hóa mục tiêu và giải 

pháp chính sách cho từng giai đoạn thời gian hoặc địa bàn cụ thể, và tổ chức thi hành 

văn bản, thực hiện chương trình, dự án đó nhằm đạt mục tiêu chính sách. Đồng thời, 

tác giả cũng làm sáng tỏ vai trò của thực thi chính sách công, chủ thể thực thi chính 

sách công, và quy trình thực thi chính sách công. 

3. Bổ sung và nhóm các điều kiện để thực thi chính sách thành công thành 

bốn nhóm: các điều kiện liên quan đến bản thân chính sách công; các điều kiện liên 

quan đến chủ thể thực thi và nguồn lực; các điều kiện liên quan đến bối cảnh thực 

thi. Đồng thời, chỉ ra những nhân tố có thể làm cho quá thực thi chính sách công 

không được thực hiện như mong muốn, đó là: bản chất của vấn đề chính sách công; 

môi trường thực thi chính sách công; chủ thể thực thi chính sách công, các bên liên 

quan. Từ đó, tác giả khẳng định rằng cần phải có một phương thức quản lý thực thi 

chính sách công thích hợp để bảo đảm cho quá trình thực thi chính sách công thỏa 

mãn tối đa các điều kiện, và kiểm soát hiệu lực đối với các yếu tố ảnh hưởng.  

4. Thông qua việc làm sáng tỏ bản chất của quản lý theo kết quả và bản chất 

của thực thi chính sách công, tác giả luận giải những vấn đề lý thuyết về quản lý thực 

thi chính sách công theo kết quả, bao gồm các nội dung như: khái niệm về quản lý 

thực thi chính sách công theo kết quả, mô hình và các thành tố của quản lý thực thi 

chính sách công theo kết quả, các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo 
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kết quả. Các thành tố và những nguyên tắc này cũng chính là các yêu cầu của quản 

lý thực thi chính sách công theo kết quả. 

Ngoài ra, tác giả cũng chỉ ra những lợi ích của việc quản lý thực thi chính 

sách công theo kết quả; trong đó, các lợi ích đáng chú ý là nó góp phần thay đổi tư 

duy và thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức về giá trị và mục đích của thực thi 

chính sách công, góp phần cải thiện liên tục kết quả thực thi chính sách công, tăng 

cường trách nhiệm giải trình, góp phần tiết kiệm các nguồn lực, và giúp hoàn thiện 

chính sách công trong tương lai.  

5. Từ kinh nghiệm áp dụng quản lý theo kết quả ở một số quốc gia thuộc 

OECD, kết hợp với lý luận về quản lý theo kết quả, tác giả cho rằng các quốc gia dù 

ở trình độ phát triển nào đều có thể áp dụng quản lý theo kết quả vào thực thi chính 

sách công. Đồng thời, chỉ ra những bài học kinh nghiệm khi xây dựng hệ thống quản 

lý theo kết quả trong thực thi chính sách công. 

Những kết quả nghiên cứu nêu trên cung cấp luận cứ khoa học cho việc đánh 

giá thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở nước ta trong Chương 2, cho việc 

đề xuất khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả và kiến nghị các giải 

pháp để áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta trong 

Chương 3. 
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Chương 2 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH 

 Ở VIỆT NAM 

 

2.1. CHỦ THỂ THỰC THI VÀ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG 

Ở VIỆT NAM 

 2.1.1. Chủ thể thực thi chính sách công ở Việt Nam 

 Căn cứ vào các quy định trong Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội 2001, 

Luật Tổ chức Chính phủ 2001, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

(HĐND & UBND) 2003, và các văn bản dưới luật, thì chủ thể chịu trách nhiệm thực 

thi chính sách công gồm: Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ; Hội đồng nhân dân 

(HĐND); Ủy ban nhân dân (UBND) và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các 

cấp. 

2.1.1.1. Chủ thể thực thi chính sách công ở Trung ương 

- Chính phủ: Với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp 

hành của Quốc hội, Chính phủ vừa là chủ thể ban hành chính sách, vừa là chủ thể 

chịu trách nhiệm thực thi chính sách ở cấp Trung ương. 

Luật Tổ chức Chính phủ 2001 quy định Chính phủ: “…thực hiện chính sách tài 

chính, tiền tệ quốc gia…”(Khoản 4, Điều 8); “thực hiện chính sách xã hội, chính 

sách dân tộc, chính sách tôn giáo”(Khoản 9, Điều 8). Trong lĩnh vực kinh tế, Chính 

phủ: “thi hành chính sách tiết kiệm”(Khoản 6, Điều 9); “thi hành chính sách bảo vệ, 

cải tạo, tái sinh và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên”(Khoản 7, Điều 

9). Trong lĩnh vực y tế và xã hội, Chính phủ: “…thực hiện các chính sách, chế độ về 

y tế, bảo vệ sức khoẻ nhân dân”(Khoản 2, Điều 12); “thực hiện chính sách ưu đãi đối 

với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, chính sách khen thưởng và chăm sóc đối 

với những người và gia đình có công với nước”(Khoản 3, Điều 12); “thực hiện chính 

sách và biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ về mọi mặt chính trị, kinh tế, 

văn hoá, xã hội và gia đình”(Khoản 4, Điều 12); “thực hiện chính sách dân số và kế 

hoạch hoá gia đình”(Khoản 5, Điều 12). Trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, Chính 

phủ: “thực hiện chính sách ưu tiên phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng 
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nguồn nhân lực, chương trình chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào miền núi, dân tộc 

thiểu số”(Khoản 3, Điều 13); “thực hiện chính sách tôn giáo, bảo đảm quyền tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân”(Khoản 

4, Điều 13). Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Chính 

phủ: “tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp cụ thể để củng cố và tăng cường 

nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân”(Khoản 1, Điều 14); “thực hiện chính ưu 

đãi, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và chính sách hậu phương đối với các lực 

lượng vũ trang nhân dân”(Khoản 2, Điều 14). 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ: Với vị trí là cơ quan của Chính phủ, bộ, cơ quan 

ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác 

trong phạm vi cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. Như vậy, bộ và cơ quan ngang bộ là cơ quan 

hành chính Trung ương chịu trách nhiệm thực thi các chính sách do Quốc hội và Chính 

phủ ban hành về ngành, lĩnh vực do bộ và cơ quan ngang bộ phụ trách. 

 2.1.1.2. Chủ thể thực thi chính sách công ở cấp tỉnh 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 

cấp tỉnh, HĐND cấp tỉnh vừa là chủ thể ban hành một số chính sách cấp địa phương, 

vừa là chủ thể chịu trách nhiệm thực thi chính sách do cấp Trung ương ban hành. 

 Luật Tổ chức HĐND & UBND 2003, quy định: Trong lĩnh vực giáo dục, y 

tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, HĐND cấp tỉnh: “…thực hiện chính 

sách dân số và kế hoạch hoá gia đình”(Khoản 5, Điều 12); “quyết định biện pháp 

thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, 

những người và gia đình có công với nước; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

cứu trợ xã hội và xoá đói, giảm nghèo”(Khoản 6, Điều 12). Trong việc thực hiện 

chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, HĐND cấp tỉnh: “quyết định biện pháp 

thực hiện chính sách dân tộc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân 

trí của đồng bào các dân tộc thiểu số…”(Khoản 1, Điều 15); “quyết định biện pháp 

thực hiện chính sách tôn giáo, quyền bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp 

luật…”(Khoản 2, Điều 15). 
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- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: là cơ quan chấp hành của HĐND cấp tỉnh, cơ 

quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành các 

chính sách do HĐND cấp tỉnh và các chính sách do cấp Trung ương ban hành. Tham 

mưu và giúp UBND cấp tỉnh trong thực thi các chính sách là các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh.  

Luật Tổ chức HĐND & UBND 2003 quy định: Trong lĩnh vực y tế và xã hội, 

UBND cấp tỉnh “…thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình”(Khoản 2, 

Điều 90); “chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc và giúp đỡ 

thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với 

nước”(Khoản 3, Điều 90); “thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, 

cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân...”(Khoản 5, Điều 

90). Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật trự, an toàn xã hội, UBND cấp tỉnh: 

“chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ, chính sách hậu phương quân 

đội và chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương”(Khoản 4, Điều 

92). Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, UBND cấp tỉnh: 

“tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và chính sách dân tộc”(Khoản 1, 

Điều 93). 

2.1.1.3. Chủ thể thực thi chính sách công ở cấp huyện 

- Hội đồng nhân dân cấp huyện: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 

cấp huyện, HĐND cấp huyện chịu trách nhiệm thực thi các chính sách do các cơ 

quan nhà nước cấp trên ban hành. 

Luật Tổ chức HĐND & UBND 2003, quy định: Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, 

văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, HĐND cấp huyện “…thực 

hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình”(Khoản 5, Điều 20); “quyết định 

biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sỹ, những người và gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách bảo 

hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xoá đói, giảm nghèo”(Khoản 6, Điều 

20). Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, HĐND cấp huyện: 

“quyết định biện pháp thực hiện…chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối 

với các lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương…”(Khoản 1, Điều 22). Trong việc 
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thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, HĐND cấp huyện: “quyết định 

các nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối 

với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng còn nhiều khó 

khăn”(Khoản 1, Điều 23); “quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách 

dân tộc, chính sách tôn giáo…”(Khoản 2, Điều 23). 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: là cơ quan chấp hành của HĐND cấp huyện, 

cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trong 

việc thực hiện các chính sách và các biện pháp thực hiện chính sách do cơ quan nhà 

nước cấp trên ban hành. Tham mưu và giúp UBND cấp huyện trong thực thi các 

chính sách là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  

Luật Tổ chức HĐND & UBND 2003 quy định: Trong lĩnh vực xây dựng, 

UBND cấp huyện “…tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở…”(Khoản 3, Điều 

100). Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, UBND cấp huyện: “…thực hiện chính 

sách dân số và kế hoạch hoá gia đình”(Khoản 4, Điều 102). Trong việc thực hiện 

chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, UBND cấp huyện: “tuyên truyền, giáo 

dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo”(Khoản 1, Điều 105); “chỉ 

đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo…”(Khoản 3, 

Điều 105). 

2.1.1.4. Chủ thể thực thi chính sách công ở cấp xã 

- Hội đồng nhân dân cấp xã: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cấp 

xã, HĐND cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách do các cơ quan nhà 

nước cấp trên ban hành. 

Luật Tổ chức HĐND & UBND 2003 quy định: Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, 

xã hội và đời sống, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ tài nguyên, môi 

trường, HĐND cấp xã “quyết định…biện pháp thực hiện chính sách dân số và kế 

hoạch hoá gia đình”(Khoản 5, Điều 30); “quyết định biện pháp thực hiện chính sách, 

chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có 

công với nước...; biện pháp thực hiện xoá đói, giảm nghèo”(Khoản 6, Điều 30). 

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, HĐND cấp xã: “…thực 

hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với các lực lượng vũ trang 
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nhân dân ở địa phương”(Khoản 1, Điều 31). Trong việc thực hiện chính sách dân tộc 

và chính sách tôn giáo, HĐND cấp xã: “quyết định biện pháp thực hiện chính sách 

dân tộc, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào các 

dân tộc thiểu số…”(Khoản 1, Điều 32); “quyết định biện pháp thực hiện chính sách 

tôn giáo…”(Khoản 2, Điều 32). 

- Ủy ban nhân dân cấp xã: là cơ quan chấp hành của HĐND cấp xã, cơ quan 

hành chính nhà nuớc cấp xã, UBND cấp xã chịu trách nhiệm thực hiện các chính 

sách và biện pháp thực hiện chính sách do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành. 

Tham mưu và giúp UBND cấp xã trong thực thi các chính sách là các công chức 

chuyên môn cấp xã.  

Luật Tổ chức HĐND & UBND 2003 quy định: Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, 

văn hoá, xã hội và thể dục thể thao, UBND cấp xã “tổ chức thực hiện các chương 

trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao…”(Khoản 3, Điều 114); 

“thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những 

người và gia đình có công với nước…”(Khoản 5, Điều 114). Trong việc thực hiện 

chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, UBND cấp xã: “có nhiệm vụ tổ chức, 

hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo…”(Điều 

116). 

2.1.1.5. Các chủ thể tham gia vào thực thi chính sách công 

Ngoài những cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm thực thi chính sách nêu trên, 

quá trình thực thi chính sách công có sự tham gia của các chủ thể bên ngoài Nhà 

nước như: các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, các bên đối tác 

(trong nước và ngoài nước), đối tượng thụ hưởng chính sách, các bên liên quan khác. 

Các bên đối tác có thể bao gồm các tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường 

đại học, hiệp hội nghề nghiệp và kinh doanh, tổ chức đa phương, doanh nghiệp nhà 

nước, doanh nghiệp tư nhân, người dân. Đối tượng thụ hưởng là các cá nhân, nhóm, 

tổ chức được hưởng lợi một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ một can thiệp chính 

sách. Các bên liên quan khác là các cơ quan, tổ chức, nhóm hoặc cá nhân bị tác động 

tích cực hoặc tiêu cực bởi can thiệp chính sách. 
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Như vậy, các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm trong việc thực thi chính 

sách công ở nước ta bao gồm: Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền 

địa phương các cấp; đồng thời, quá trình thực thi chính sách công có sự tham gia 

của các chủ thể khác. Phương pháp triển khai thực thi chính sách công ở nước ta là 

phương pháp trên - xuống theo chiều dọc của hệ thống thứ bậc hành chính (từ Chính 

phủ, các bộ, ngành Trung ương đến chính quyền địa phương các cấp), bởi vì Nhà 

nước ta là Nhà nước đơn nhất, thống nhất.  

2.1.2. Chủ thể quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam 

Chủ thể quản lý thực thi chính sách công là chủ thể chịu trách nhiệm quản lý 

việc thực hiện các hoạt động như: xây dựng và thi hành văn bản quy định các biện 

pháp, thủ tục thực thi chính sách công, lập và tổ chức thực hiện chương trình, dự án 

thực thi chính sách công. Do đó, chủ thể quản lý thực thi chính sách công ở nước ta 

bao gồm Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. Cụ thể: 

- Đối với xây dựng và thi hành các văn bản quy định biện pháp, thủ tục 

thực thi chính sách công: (1) các bộ, cơ quan ngang bộ được Thủ tướng phân công 

xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính 

phủ; (2) các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền 

ban hành của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; (3) Ủy ban  nhân dân xây 

dựng văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp (có thể 

do Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện hoặc phân công cho các cơ quan chuyên môn 

thực hiện); (4) các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xây dựng văn bản 

thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân. 

Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm thi hành văn bản theo thẩm quyền.  

Để bảo đảm chất lượng của các văn bản và thi hành văn bản quy định biện 

pháp, thủ tục thực thi chính sách công, có các cơ quan được giao trách nhiệm cụ thể 

trong việc thẩm định, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản sau đây: (1) các cơ quan 

thẩm định dự thảo văn bản (Bộ Tư pháp, Vụ pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang bộ, 

Ban Pháp chế của HĐND, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch 
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cấp xã); (2) các cơ quan hoặc bộ phận kiểm tra, kiểm soát văn bản (Cục Kiểm tra 

VBQPPL và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp, Vụ pháp chế của 

các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ban Pháp chế của HĐND, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, 

công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã); (3) các cơ quan hoặc bộ phận theo dõi thi hành 

văn bản (Cục quản lý xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

thuộc Bộ Tư pháp, Vụ pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ban pháp chế của HĐND, 

Sở Tư pháp,  Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã). 

- Đối với lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án thực thi 

chính sách công: Thẩm quyền quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công 

thuộc về Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND các cấp. Để giúp các cơ quan này quản lý các 

chương trình, dự án, Cơ quan quản lý chương trình thành lập Ban quản lý chương 

trình và Cơ quan quản lý dự án thành lập Ban quản lý dự án.  

2.1.3. Chủ thể kiểm soát bên ngoài đối với thực thi và quản lý thực thi 

chính sách công ở Việt Nam 

Quá trình thực thi chính sách công và quản lý thực thi chính sách công ở nước 

ta chịu sự kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự giám sát của các cơ quan quyền 

lực nhà nước (Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp); sự giám sát và phản biện 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; sự giám sát của nhân dân và công luận; kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; 

kiểm tra và thanh tra của các cơ quan thanh tra nhà nước (thanh tra hành chính và 

thanh tra chuyên ngành). 

2.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở VIỆT NAM 

Ở Việt Nam, thực thi chính sách công là quá trình đưa chính sách vào thực 

tiễn đời sống xã hội thông qua việc ban hành các văn bản quy định các biện pháp, 

thủ tục thực thi chính sách công (sau đây gọi tắt là Văn bản thực thi chính sách 

công), thiết lập các chương trình, dự án thực thi chính sách công (sau đây gọi tắt là 

Chương trình, dự án thực thi chính sách công), và tổ chức thực hiện chúng nhằm 

hiện thực hoá mục tiêu chính sách. Do đó, nội dung quản lý thực thi chính sách công 

gồm: (1) quản lý xây dựng, ban hành và thi hành văn bản quy định các biện pháp, 
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thủ tục thực thi chính sách công (sau đây gọi tắt là Quản lý văn bản thực thi chính 

sách công); (2) quản lý lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, dự án thực 

thi chính sách công (sau đây gọi tắt là Quản lý chương trình, dự án thực thi chính 

sách công). 

2.2.1. Nội dung quản lý văn bản thực thi chính sách công 

 Theo các quy định của pháp luật hiện hành, để thực thi các chính sách do 

Quốc hội ban hành, thì có thể Chính phủ phải ban hành Nghị định, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quyết định, bộ và các cơ quan ngang bộ ban hành thông tư, thông tư 

liên tịch, Hội đồng nhân các cấp ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân các cấp ban 

hành quyết định quy định các biện pháp, thủ tục cụ thể để thực hiện chính sách. 

Tương tự, để thực thi chính sách của Chính phủ, thì có thể các bộ, cơ quan ngang bộ 

ban hành thông tư, thông tư liên tịch, Hội đồng nhân dân các cấp ban hành nghị 

quyết, Ủy ban nhân dân ban hành quyết định quy định các biện pháp, thủ tục cụ thể 

để thực hiện chính sách… 

2.2.1.1. Xây dựng và ban hành văn bản thực thi chính sách công 

Hoạt động xây dựng, ban hành văn bản của các cơ quan nhà nước phải tuân 

thủ các quy định về soạn thảo văn bản, thẩm định văn bản, thông qua văn bản. Hệ 

thống thể chế này được quy định trong các luật như: Luật Ban hành VBQPPL 2008, 

Luật Ban hành VBQPPL của HĐND & UBND 2004, và các văn bản hướng dẫn thi 

hành các Luật này. 

- Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản: Việc xây dựng, ban hành 

VBQPPL phải tuân thủ các nguyên tắc sau: (1) bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và 

tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật; (2) tuân thủ thẩm quyền, hình 

thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản; (3) bảo đảm tính công khai trong 

quá trình xây dựng, ban hành văn bản trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí 

mật nhà nước; bảo đảm tính minh bạch trong các quy định của văn bản; (4) bảo đảm 

tính khả thi của văn bản; (5) không làm cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 - Quy trình xây dựng và ban hành văn bản: Quy trình để xây dựng và ban 

hành VBQPPL thực thi chính sách của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp 

gồm các bước sau: (1) lập chương trình xây dựng văn bản (đối với Nghị định của 



 

88 

 

Chính phủ); (2) soạn thảo dự thảo văn bản; (3) thẩm định (hoặc cả thẩm tra) dự thảo 

văn bản; (4) chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo vản bản; (5) thông qua văn bản. Cụ thể: 

+ Đề nghị xây dựng văn bản (áp dụng đối với Nghị định quy định các biện 

pháp để thực hiện các chính sách): Đề nghị xây dựng văn bản phải bảo đảm các yêu 

cầu sau: (1) căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn; (2) đáp ứng 

yêu cầu quản lý, giải quyết các vấn đề của xã hội và các vấn đề đó cần thiết phải điều 

chỉnh bằng văn bản; (3) bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 

dân; (4) phải đánh giá tác động sơ bộ nội dung chính sách của văn bản; (5) phù hợp 

với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; (6) phù hợp với nội 

dung cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế 

hoạch trở thành thành viên; (7) xác định rõ các điều kiện bảo đảm thi hành văn bản; 

(8) việc ban hành văn bản phải bảo đảm tính khả thi.  

+ Soạn thảo văn bản: Khi soạn thảo văn bản, Ban Soạn thảo văn bản phải 

thực hiện những nhiệm vụ sau: (1) tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các 

VBQPPL hiện hành có liên quan đến dự thảo; (2) khảo sát, đánh giá thực trạng quan 

hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo; (3) tổ chức nghiên cứu thông tin, 

tư liệu và các điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo; (4) tổ chức lấy ý kiến, 

nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; (5) xây dựng tờ trình, báo cáo giải trình tiếp 

thu ý kiến góp ý về dự thảo, báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản; và đăng 

tải các tài liệu này trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ hoặc của cơ quan chủ 

trì soạn thảo.  

Đối với Nghị định của Chính phủ và các văn bản có quy định thủ tục hành 

chính, trên cơ sở kết quả đánh giá tác động sơ bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản 

đánh giá tác động trước khi soạn thảo văn bản và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác 

động nhằm bảo đảm nội dung các quy định của dự thảo được dựa trên kết quả đánh 

giá tác động và là phương án tối ưu, theo cách thức tiết kiệm nhất để đạt được mục 

tiêu chính sách. Việc đánh giá tác động tập trung vào tác động về kinh tế, xã hội, môi 

trường, hệ thống pháp luật; tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; 

khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác. Cơ quan chủ 

trì soạn thảo phải xây dựng báo cáo tác động đầy đủ trên cơ sở phân tích định tính và 

định lượng các tác động đối với các nghị định mà kết quả đánh giá tác động sơ bộ 
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cho thấy: (1) văn bản có thể làm phát sinh chi phí từ 15 tỷ đồng hằng năm trở lên cho 

Nhà nước, cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp, cá nhân; (2) văn bản có thể tác động 

tiêu cực đáng kể đến các nhóm đối tượng trong xã hội; (3) văn bản có thể tác động 

tới số lượng lớn doanh nghiệp; (4) văn bản có thể làm tăng đáng kể giá tiêu dùng; (5) 

văn bản còn nhiều ý kiến khác nhau, được công chúng quan tâm và có ảnh hưởng 

đáng kể đến lợi ích chung. 

Đối với các thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, tờ trình 

phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn 

bản; giải trình nội dung cơ bản của văn bản, trong đó cần nêu rõ mục tiêu và các vấn 

đề chính sách cần giải quyết, các phương án giải quyết vấn đề, các tác động tích cực 

và tiêu cực của các phương án trên cơ sở phân tích định tính hoặc định lượng các chi 

phí và lợi ích, nêu rõ phương án lựa chọn tối ưu để giải quyết vấn đề. 

+ Thẩm định dự thảo: Dự thảo văn bản trước khi trình cơ quan, cá nhân có 

thẩm quyền quyết định phải chuyển cho cơ quan thẩm định để thẩm định. Cơ quan 

Thẩm định tiến hành thẩm định trên những phương diện sau: (1) sự cần thiết ban hành 

văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản; (2) sự phù hợp của nội 

dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; (3) tính hợp 

hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật và tính 

tương thích với điều ước quốc tế có liên quan; (4) tính khả thi của dự thảo văn bản, 

bao gồm sự phù hợp giữa quy định của dự thảo văn bản với yêu cầu thực tế, trình độ 

phát triển của xã hội và điều kiện bảo đảm để thực hiện; (5) ngôn ngữ, kỹ thuật soạn 

thảo văn bản. 

- Kiểm tra văn bản:  

+ Tự kiểm tra. Theo Điều 11, Nghị định 40//2010/NĐ-CP, thì Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND và UBND các cấp phải tự kiểm tra văn bản do 

mình ban hành hoặc liên tịch ban hành ngay sau khi văn bản được ban hành, khi 

nhận được thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản hoặc yêu 

cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng. 

Trách nhiệm cụ thể như sau: (1) người đứng đầu tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan 

ngang Bộ là đầu mối giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện việc 
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tự kiểm tra thông tư, thông tư liên tịch do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

ban hành; (2) Cục Kiểm tra văn bản là đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực 

hiện việc tự kiểm tra thông tư, thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; 

(3) người đứng đầu tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với tổ chức 

pháp chế thuộc Bộ mà Bộ trưởng đó ban hành thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan 

thuộc Chính phủ thực hiện việc tự kiểm tra văn bản; (4) Trưởng Ban Pháp chế của 

HĐND, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch 

cấp xã là đầu mối giúp HĐND, UBND cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản. 

+ Kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: Điều 13 và 14, Nghị định 40/2010/NĐ-

CP quy định: (1) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ kiểm tra các VBQPPL có 

quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình do các Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác, HĐND và UBND cấp tỉnh ban hành; (2) 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra: Thông tư do Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ đó hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý 

nhà nước; Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; nội 

dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong thông tư liên 

tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết do HĐND, quyết 

định, chỉ thị do UBND cấp tỉnh ban hành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản 

lý nhà nước; (3) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính 

phủ kiểm tra: Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành về ngành, lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với các 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các văn bản khác khi được Chính phủ 

hoặc Thủ tướng Chính phủ giao; (4) Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra văn 

bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; (5) Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức 

kiểm tra văn bản do HĐND, UBND cấp xã ban hành. 

- Xử lý văn bản trái pháp luật: Các văn bản sẽ bị xử lý khi: ban hành không 

đúng căn cứ pháp lý; ban hành không đúng thẩm quyền; nội dung của văn bản không 
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phù hợp với quy định của pháp luật; ban hành không đúng trình tự, thủ tục, thể thức 

và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật. Hình thức xử lý đối với văn bản vi 

phạm bao gồm: Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản; hủy 

bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản. 

2.2.1.2. Lập ngân sách cho việc xây dựng và thi hành văn bản  

- Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản do ngân sách nhà nước 

cấp, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn 

vị. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác 

xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải được thực hiện theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP, và 

Thông tư liên tịch 47/2012/TTLT-BTC-BTP. Việc bố trí kinh phí bảo đảm cho công 

tác xây dựng văn bản tại cơ quan, đơn vị được thực hiện theo chương trình, kế hoạch 

chính thức và chương trình, kế hoạch bổ sung trong năm, bảo đảm phù hợp với tiến 

độ triển khai nhiệm vụ và trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao. 

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động tự kiểm tra văn bản được sử dụng từ nguồn 

kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ quan thực hiện việc tự kiểm tra văn bản. 

Kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản của cơ 

quan, tổ chức thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng 

hợp vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng kinh phí bảo 

đảm cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản phải đúng mục đích, đúng nội dung, đúng 

chế độ, định mức chi theo quy định hiện hành về các chế độ chi tiêu tài chính và các 

quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch 122/2012/TTLT-BTP-BTC. 

- Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do ngân sách Trung ương bảo đảm. 

Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương bảo đảm. Ngoài kinh phí do 

ngân sách nhà nước bảo đảm, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh được huy động 

và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác để tăng cường thực hiện kiểm soát thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý. Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh 

phí thực hiện theo quy định hiện hành và Thông tư 167/2012/TT-BTC.  
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- Kinh phí bảo đảm cho thi hành văn bản của cơ quan, tổ chức cấp nào do 

ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được xác định trong kinh phí hoạt động 

thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương. Sau khi chính sách được ban hành, 

các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.  

- Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành văn bản của cơ quan, đơn 

vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự 

toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí 

được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định 

chi tiết, Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP. 

 2.2.1.3. Thi hành văn bản  

Trách nhiệm thi hành văn bản thực thi chính sách thuộc về các cơ quan hành 

chính nhà nước các cấp từ trung ương đến cơ sở. Tuy nhiên, tùy thuộc vào sự phân 

công, phân cấp mà các cơ quan hành chính tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào quá 

trình thi hành văn bản do cấp trên ban hành. 

Việc tổ chức triển khai thi hành văn bản thực thi chính sách công của các cơ 

quan nhà nước các cấp gồm các hoạt động sau:  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành văn bản; 

- Phổ biến, giáo dục nội dung văn bản; 

- Tập huấn văn bản; 

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực để triển 

khai thi hành văn bản; 

- Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành văn bản; 

- Sơ kết, tổng kết việc thi hành văn bản; 

- Báo cáo việc tổ chức triển khai thi hành văn bản và kiến nghị, xử lý vướng 

mắc trong việc tổ chức thi hành văn bản. 

2.2.1.4. Theo dõi thi hành văn bản  

Theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP, hoạt động theo dõi tình hình thi hành văn 

bản bao gồm những nội dung sau: 

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành văn bản, gồm: số lượng, hình thức 

và tên văn bản quy định chi tiết; số lượng, hình thức và tên văn bản ban hành chậm 
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tiến độ và lý do chậm tiến độ; số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ và 

tính khả thi không cao; nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến văn bản đã được thực 

hiện; thực trạng về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các điều kiện về kinh phí và cơ 

sở vật chất bảo đảm cho thi hành; tình hình hướng dẫn áp dụng văn bản, tình hình áp 

dụng văn bản của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tình hình xử lý vi 

phạm pháp luật. 

- Kiểm tra tình hình thi hành văn bản. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND các cấp kiểm tra tình hình thi hành văn bản trong phạm vi trách 

nhiệm được giao nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi 

hành văn bản và khiếm khuyết, bất cập của hệ thống pháp luật. 

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành văn bản. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình 

thi hành văn bản về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo 

sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác. 

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành văn bản. Việc xử lý kết quả theo 

dõi tình hình thi hành văn bản theo các nội dung: (1) ban hành kịp thời, đầy đủ các 

văn bản quy định chi tiết; (2) thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác tập huấn, phổ biến văn bản; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều 

kiện khác cho thi hành; (3) kịp thời tổ chức thi hành văn bản đã có hiệu lực; (4) thực 

hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp 

dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; (5) sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các 

văn bản; (6) thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

2.2.1.5. Đánh giá việc thi hành văn bản 

Theo Nghị định 24/2009/NĐ-CP, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ có trách nhiệm định kỳ hằng năm đánh giá việc thi hành văn bản do mình chủ trì 

soạn thảo hoặc ban hành để kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thi 

hành văn bản hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các 

quy định không còn phù hợp. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 

trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá việc thi hành các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết 
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định của Thủ tướng Chính phủ về ngành, lĩnh vực do mình phụ trách đến Bộ Tư 

pháp vào tháng 10 hằng năm để tổng hợp, trình Chính phủ.  

Theo Nghị định 59/2012/NĐ-CP, nội dung đánh giá việc thi hành văn bản tập 

trung vào các vấn đề sau đây: 

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, gồm: tính kịp thời, đầy đủ của 

việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính 

khả thi của văn bản. 

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành văn bản, gồm: tính kịp thời, 

đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến văn bản; tính phù hợp 

của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành văn bản; mức 

độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành văn bản. 

- Tình hình tuân thủ văn bản, gồm: tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn 

bản của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền. Tính chính xác, thống nhất trong 

hướng dẫn áp dụng văn bản và trong áp dụng văn bản của cơ quan nhà nước và 

người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

- Theo Nghị định 24/2009/NĐ-CP, sau 3 năm kể từ ngày văn bản có hiệu lực, 

cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đó (áp dụng đối với Nghị định của Chính phủ) có 

trách nhiệm đánh giá tác động của văn bản trong thực tiễn, đối chiếu với kết quả 

đánh giá tác động trong giai đoạn soạn thảo để xác định tính hợp lý, tính khả thi của 

các quy định. Căn cứ vào kết quả đánh giá tác động, cơ quan chủ trì soạn thảo kiến 

nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả của văn bản hoặc 

hoàn thiện văn bản. Nội dung báo cáo đánh giá tác động này gồm: phân tích các chi 

phí, lợi ích thực tế và các tác động khác; mức độ tuân thủ văn bản của các nhóm đối 

tượng thi hành văn bản và kiến nghị các giải pháp thi hành văn bản hoặc sửa đổi, bãi 

bỏ văn bản trong trường hợp cần thiết.  

2.2.1.6. Xem xét lại văn bản 

Theo Điều 5, Nghị định 16/2013/NĐ-CP, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện rà 

soát văn bản như sau: 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực 

hiện rà soát văn bản do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; văn bản do cơ quan, tổ 
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chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thủ trưởng 

các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có 

trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ thực hiện rà soát văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của đơn vị mình. 

- Ủy ban nhân dân thực hiện rà soát văn bản do mình và HĐND cùng cấp ban 

hành; phối hợp với Thường trực HĐND kiến nghị HĐND xử lý kết quả rà soát văn 

bản của HĐND. Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp thực hiện rà soát văn bản do HĐND, 

UBND cấp mình ban hành. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện chủ trì, phối hợp với Trưởng ban Pháp chế HĐND và các cơ quan 

liên quan thực hiện rà soát văn bản của UBND, HĐND cùng cấp có nội dung điều 

chỉnh những vấn đề, thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình. 

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát văn bản do HĐND, UBND 

cấp mình ban hành. 

- Các hình thức xử lý văn bản được rà soát:  

+ Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nội dung văn bản được áp 

dụng trong trường hợp văn bản được rà soát nếu chưa được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 

thay thế kịp thời và tiếp tục thực hiện thì có thể gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh 

hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

+ Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản: Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp 

dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ 

quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý để rà 

soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần 

thiết ban hành văn bản để thay thế. Bãi bỏ một phần văn bản được áp dụng trong 

trường hợp một phần đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc một phần 

nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý để rà 

soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần 

thiết ban hành văn bản để thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.  
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Văn bản bãi bỏ văn bản ở Trung ương và cấp tỉnh phải được đăng công báo 

và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan rà soát. Văn bản bãi bỏ văn bản ở 

cấp huyện và cấp xã phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan rà soát và đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của cơ quan rà soát (nếu có). 

+ Thay thế văn bản được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội 

dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý để rà 

soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Sửa đổi, bổ sung văn bản được áp dụng trong trường hợp một phần nội 

dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ pháp lý để rà 

soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 

+ Ban hành văn bản mới được áp dụng trong trường hợp qua rà soát phát hiện 

có quan hệ xã hội cần được điều chỉnh bởi văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc 

có quan hệ xã hội cần điều chỉnh nhưng chưa có quy định pháp luật điều chỉnh. 

2.2.1.7. Sự tham gia của các bên liên quan trong xây dựng và thi hành văn 

bản 

Theo Luật Ban hành VBQPPL 2008, và Luật Ban hành VBQPPL của HĐND 

và UBND 2004, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức 

khác, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có quyền tham gia góp 

ý kiến về dự thảo VBQPPL. Trong quá trình xây dựng văn bản, cơ quan, tổ chức chủ 

trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia góp ý kiến về dự thảo văn bản; tổ chức lấy ý 

kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Ý kiến tham gia về dự 

thảo văn bản phải được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo.  

Theo Điều 6, Nghị định 59/2012/NĐ-CP, các tổ chức, cá nhân có quyền tham 

gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành văn bản. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện và khuyến khích sự 

tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành văn 

bản. Căn cứ điều kiện cụ thể và yêu cầu của công tác theo dõi tình hình thi hành văn 

bản, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp huy động Hội 

luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư, Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam, các hội xã hội, nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu, đào 
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tạo, chuyên gia, nhà khoa học có đủ điều kiện tham gia hoạt động theo dõi tình hình 

thi hành văn bản theo cơ chế cộng tác viên. 

2.2.1.8. Công khai, minh bạch trong xây dựng và thi hành văn bản 

Theo Nghị định 24/2009/NĐ-CP, Cơ quan chủ trì soạn thảo khi đăng tải dự 

thảo trên Trang thông tin điện tử của cơ quan mình để lấy ý kiến phải đồng thời đăng 

tải báo cáo đánh giá tác động của văn bản, xác định địa chỉ và thời hạn tiếp nhận ý 

kiến; có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình những nội dung tiếp thu, không 

tiếp thu các ý kiến tham gia. Văn bản tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến và dự thảo 

đã được tiếp thu, chỉnh lý phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ 

quan chủ trì soạn thảo. 

Theo Luật Ban hành VBQPPL 2008, VBQPPL phải được đăng Công báo. 

VBQPPL không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ văn bản có nội 

dung thuộc bí mật nhà nước, văn bản quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng 

khẩn cấp. VBQPPL phải được đăng tải toàn văn trên Trang thông tin điện tử của cơ 

quan ban hành văn bản chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành 

và phải đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ văn bản có nội dung thuộc 

bí mật nhà nước. 

Theo Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004, VBQPPL của 

HĐND, UBND cấp tỉnh phải được đăng Công báo cấp tỉnh. VBQPPL của HĐND, 

UBND phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. 

VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện, VBQPPL của HĐND, UBND cấp xã phải 

được niêm yết tại trụ sở của cơ quan ban hành và những địa điểm khác do Chủ tịch 

UBND cùng cấp quyết định.  

2.2.1.9. Trách nhiệm giải trình trong xây dựng và thi hành văn bản 

- Theo Nghị định 90/2013/NĐ-CP, các cơ quan hành chính nhà nước và người 

có thẩm quyền trong việc thực hiện trách nhiệm giải trình phải cung cấp, giải thích, 

làm rõ các thông tin về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và trách nhiệm của 

mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó. Việc thực hiện trách nhiệm giải 

trình phải theo những nguyên tắc sau đây: (1) bảo đảm công khai, minh bạch, đầy 
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đủ, kịp thời và đúng thẩm quyền; (2) bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, 

tổ chức, cá nhân. 

- Xử lý trách nhiệm cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật: Điều 

7, Nghị định 40/2010/NĐ-CP quy định: căn cứ vào nội dung trái pháp luật của văn 

bản và mức độ thiệt hại trên thực tế do văn bản trái pháp luật gây ra, cơ quan, người 

có thẩm quyền kiểm tra kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật 

kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện văn 

bản trái pháp luật gây ra. Cơ quan, người có thẩm quyền xác định hình thức, mức độ 

xử lý đối với cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật. Tuỳ theo tính chất 

và mức độ vi phạm của văn bản trái pháp luật, cơ quan, người đã ban hành văn bản 

trái pháp luật phải chịu trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

- Xử lý trách nhiệm người thi hành văn bản: Khoản 2, Điều 14, Nghị định 

59/2012/NĐ-CP quy định: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND 

cấp tỉnh có trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành văn bản theo đề 

nghị của Bộ Tư pháp hoặc của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi ngành, lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Uỷ ban nhân dân cấp dưới có 

trách nhiệm xử lý kết quả theo dõi tình hình thi văn bản theo yêu cầu của UBND cấp 

trên trực tiếp. 

2.2.2. Nội dung quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công 

 Đối với nhiều chính sách công, việc thực thi chúng đòi hỏi phải hình thành 

các chương trình, dự án. Hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi chính sách công phụ 

thuộc vào chất lượng của các chương trình, dự án, và tổ chức thực hiện các chương 

trình, dự án này. Do đó, quản lý chương trình, dự án có vai trò quan trọng trong quá 

trình thực thi chính sách công. Nội dung quản lý các chương trình, dự án bao gồm 

các nội dung chính dưới đây: 

 2.2.2.1. Lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình, dự án 

 - Nội dung lập chương trình, dự án: 

+ Theo Quy chế 135, nội dung lập CTMTQG gồm: (1) phân tích, đánh giá 

thực trạng của ngành, lĩnh vực; rút ra những vấn đề cấp bách cần được giải quyết; (2) 

xác định mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể. Căn cứ mục tiêu của chiến lược, kế 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước gắn với củng cố quốc phòng, an ninh 

và phương hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, các cam kết quốc tế để xây dựng 

mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của chương trình; (3) xác định thời hạn và 

tiến độ thực hiện chương trình; (4) xác định địa bàn thực hiện và phạm vi tác động 

của chương trình đến mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực theo vùng, lãnh thổ; (5) xác 

định những nội dung, hoạt động của chương trình. Nếu có nội dung hợp tác quốc tế, 

cần nêu rõ nội dung hợp tác, cơ chế thực hiện; (6) xác định các dự án cần thực hiện; 

các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thời gian và địa điểm thực hiện của từng dự án; các 

cơ quan quản lý dự án; (7) dự tính sản phẩm đầu ra, đối tượng thụ hưởng của chương 

trình, dự án; (8) đề xuất kinh phí của từng dự án và tổng mức kinh phí của chương 

trình và phân chia theo từng năm phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình; 

(9) xác định các giải pháp để thực hiện chương trình, bao gồm: giải pháp về huy 

động vốn, kinh phí; các giải pháp về nguồn nhân lực thực hiện chương trình và 

phương thức quản lý; các giải pháp về khoa học, công nghệ (nếu có); giải pháp về 

vật tư, nguyên nhiên liệu, mua sắm phương tiện, thiết bị, máy móc (danh mục và số 

lượng nguyên, vật liệu chủ yếu; thiết bị chủ yếu, nguồn cung cấp và phương thức 

mua sắm); đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cần ban hành để áp dụng cho việc 

thực hiện chương trình, dự án (nếu có); xác định những nội dung, hoạt động, dự án 

của chương trình và cơ chế lồng ghép với hoạt động của các CTMTQG khác trên 

cùng địa bàn tránh trùng lặp nhằm đạt được hiệu quả hoạt động; (10) kế hoạch phối 

hợp, lồng ghép giữa các chương trình có chung mục tiêu, làm rõ mục đích, nội dung, 

hình thức, mô hình và cơ chế phối hợp, lồng ghép; (11) đề xuất hệ thống và cơ chế 

theo dõi, giám sát. Xác định các chỉ số và chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện 

chương trình; (12) xác định chế độ thu thập thông tin báo cáo; kế hoạch theo dõi, 

giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 

toàn bộ chương trình. 

+ Theo Quy chế 135, nội dung cơ bản của dự án gồm: (1) tên dự án; sự cần 

thiết phải thực hiện dự án; (2) các mục tiêu của dự án; (3) nội dung hoạt động, nhiệm 

vụ và kết quả chủ yếu; (4) thời gian, đối tượng, phạm vi thực hiện tiến độ và địa bàn 

triển khai; (5) cơ quan quản lý dự án, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp; (6) các 
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giải pháp lớn thực hiện dự án; nhu cầu tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn; (7) phạm 

vi thực hiện và đối tượng thụ hưởng, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; (8) 

khung giám sát, đánh giá và hệ thống các chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá dự án. 

+ Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP, đối với các dự án đầu tư xây dựng, thì 

việc lập dự án là xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự 

án quan trọng quốc gia, trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư phải lập 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hay báo cáo đầu tư để trình Quốc hội xem xét, quyết 

định về chủ trương đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập báo 

cáo đầu tư. 

 - Nội dung thẩm định chương trình, dự án: 

+ Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP, nội dung thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng công trình gồm: (1) xem xét các yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án (sự 

cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời 

gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, tổng mức đầu tư, hiệu quả kinh tế - 

xã hội của dự án); (2) xem xét các yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án (sự phù hợp 

với quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt 

bằng, khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của 

chủ đầu tư; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp phòng cháy, chữa cháy; các yếu tố 

ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan; (3) xem xét thiết kế cơ sở (sự phù hợp của thiết kế cơ sở với 

quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được phê duyệt; sự phù hợp của 

thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đối với công trình xây dựng 

theo tuyến; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô xây dựng và các chỉ tiêu 

quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy 

hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt; sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ 

thuật của khu vực; sự hợp lý của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối 

với công trình có yêu cầu công nghệ; việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây 

dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 

của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định). 

+ Theo Quy chế 135, nội dung thẩm định CTMTQG gồm: (1) sự phù hợp, 

tính khả thi về mục tiêu của chương trình với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
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chung của đất nước và nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực; sự phù hợp của nội dung 

chương trình với các quy định của pháp luật; (2) phạm vi thực hiện, đối tượng thụ 

hưởng, thời gian và tiến độ thực hiện; (3) tổng nhu cầu vốn và cơ cấu vốn của 

chương trình, vốn của các dự án thành phần; (4) các giải pháp, cơ chế chính sách 

thực hiện chương trình, bao gồm cả các giải pháp về nguồn lực, khả năng cân đối tài 

chính; (5) kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình; (6) tính hợp lý và 

hợp pháp của phương thức tổ chức thực hiện chương trình.  

 - Điều chỉnh nội dung chương trình, dự án: 

+ Theo Điều 14, Nghị định 12/2009/NĐ-CP, dự án đầu tư xây dựng công 

trình được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau: (1) bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hoả hoạn, địch hoạ hoặc sự kiện bất 

khả kháng khác; (2) xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; (3) khi 

quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu 

của dự án; (4) do biến động bất thường của giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ 

giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do Nhà nước ban hành các 

chế độ, chính sách mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng 

công trình. 

+ Theo Quy chế 135, CTMTQG được điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

(1) do có sự điều chỉnh mục tiêu trong chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm về phát 

triển kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các mục tiêu của CTMTQG, các cam 

kết quốc tế của Chính phủ; (2) do điều kiện thực hiện CTMTQG thay đổi: các nguồn 

lực đã phê duyệt không bảo đảm cho thực hiện; một số mục tiêu cụ thể của chương 

trình đã đạt được trước thời hạn; xuất hiện các nguyên nhân bất khả kháng làm thay 

đổi mục tiêu, nội dung chương trình; cơ chế, chính sách không còn phù hợp hoặc cơ 

quan quản lý CTMTQG xét thấy việc thực hiện chương trình không có hiệu quả, cần 

thiết phải điều chỉnh cho phù hợp.v.v.  

- Lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án:  

Theo Quy chế 135, các Cơ quan thực hiện CTMTQG  (trung ương và địa 

phương) lập kế hoạch thực hiện, gửi Cơ quan quản lý CTMTQG để xem xét, tổng 

hợp kế hoạch thực hiện chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.  

Khi lập kế hoạch thực hiện CTMTQG, các cơ quan thực hiện CTMTQG dựa 

vào các căn cứ sau: 
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- Kết quả đánh giá tình hình thực hiện chương trình (bao gồm các mục tiêu, 

nhiệm vụ, kinh phí, các giải pháp…) năm báo cáo; 

- Quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực ở địa phương; mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch 5 năm và hằng năm của ngành, lĩnh vực và của chương trình; 

- Hướng dẫn định hướng xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách hằng 

năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Cơ quan quản lý CTMTQG; 

- Đề xuất nhu cầu của các đơn vị thực hiện chương trình thuộc các cơ quan ở 

trung ương và địa phương (quận, huyện, các, xã, phường là các cơ quan thực hiện 

nhiệm vụ, hoạt động của chương trình). 

2.2.2.2. Lập và phân bổ ngân sách cho chương trình, dự án 

Theo Quy chế 135, lập và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 

CTMTQG được tiến hành như sau: 

- Về lập và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG. Hằng 

năm, (1) căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm kế hoạch, các tiêu chuẩn định 

mức, Cơ quan quản lý CTMTQG tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, cân đối và báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc 

hội thông qua; (2) căn cứ tổng mức kinh phí thuộc ngân sách nhà nước được cấp có 

thẩm quyền thông báo, Cơ quan quản lý chương trình dự kiến phương án phân bổ 

kinh phí chi tiết của chương trình theo từng nhiệm vụ, hoạt động và dự kiến kết quả 

đầu ra cho các Cơ quan thực hiện chương trình gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính để tổng hợp chung vào kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của các 

Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ 

tướng Chính phủ quyết định; (3) trong quá trình lập kế hoạch, dự kiến phân bổ kinh 

phí thực hiện dự án thuộc chương trình. Cơ quan quản lý chương trình cần thống 

nhất bằng văn bản với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

và cơ cấu vốn dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc chương trình; chỉ rõ hoạt động 

ưu tiên, mức tăng, giảm kinh phí cho các dự án so với năm báo cáo; mức và lý do 

tăng hoặc giảm so với đề xuất của các cơ quan thực hiện năm kế hoạch. Trường hợp 

còn có những ý kiến không thống nhất về cơ cấu và mức vốn cụ thể cho các đơn vị 

thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định. 
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- Về giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện CTMTQG. Hằng 

năm, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, Cơ quan thực hiện CTMTQG ở Trung ương 

và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tiêu tổng kinh phí thực hiện 

các chương trình gồm vốn đầu tư, vốn sự nghiệp. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

giao các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và tổng nguồn vốn (bao gồm cả vốn đầu tư và 

vốn sự nghiệp) của từng CTMTQG cho Cơ quan quản lý CTMTQG, Cơ quan quản 

lý dự án, Cơ quan thực hiện CTMTQG. Bộ trưởng Bộ Tài chính giao dự toán chi 

thường xuyên các chương trình MTQG các Cơ quan quản lý CTMTQG, Cơ quan 

quản lý dự án và các Cơ quan thực hiện CTMTQG. 

- Về phân bổ chi tiết kế hoạch, dự toán chi CTMTQG. Các Bộ, cơ quan thực 

hiện CTMTQG ở Trung ương và UBND các địa phương phân bổ dự toán chi 

CTMTQG chi tiết cho từng chương trình, dự án, đồng thời với việc phân bổ dự toán 

chi ngân sách nhà nước được giao hằng năm, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để giám 

sát và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn. Mức vốn, kinh phí phân bổ cho từng chương trình không thấp hơn dự toán được 

Thủ tướng Chính phủ giao. 

- Về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn, kinh phí thực hiện CTMTQG. Kinh 

phí quản lý chương trình được bố trí trong nguồn chi thường xuyên của chương trình 

cho các công việc sau: (1) văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng của Ban quản lý 

chương trình; (2) kinh phí tổ chức các Hội nghị triển khai công việc, đánh giá, sơ 

kết, tổng kết thực hiện chương trình; (3) kinh phí chỉ đạo thực hiện, kiểm tra quá 

trình thực hiện chương trình của Bộ, ngành và địa phương.  

Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn, kinh phí thực hiện các chương trình 

từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy 

định hiện hành. Các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương có trách nhiệm báo 

cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu đạt được hằng năm cùng với nguồn 

vốn, kinh phí thực hiện các chương trình. 

- Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA 

và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Theo Nghị định 38/2013/NĐ-CP, thì 

quy trình quản lý, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi gồm các bước hoạt động cụ thể 
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là: xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ; chuẩn bị, thẩm định, phê duyệt văn kiện 

chương trình, dự án; ký kết điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi; tổ chức 

thực hiện chương trình, dự án; giám sát và đánh giá chương trình, dự án. 

2.2.2.3. Thực hiện dự án 

Nội dung thực hiện dự án bao gồm: 

- Lập kế hoạch thực hiện dự án, gồm: kế hoạch tài chính, kế hoạch nguồn lực, 

kế hoạch tiến độ hay lịch trình thực hiện; 

- Ký kết và thực hiện các thoả thuận với các bên đối tác (nhà tư vấn, nhà 

thầu); 

- Thực hiện các hoạt động dự án; 

- Giám sát thực hiện dự án và tác động của dự án; 

- Vận hành thử (hoặc thử nghiệm), nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, 

bàn giao đưa vào vận hành, khai thác. 

2.2.2.4. Theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình, dự án 

- Theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình, dự án: 

+ Đối với CTMTQG và dự án thuộc Chương trình. Quy chế 135 quy định: (1) 

trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá CTMTQG, các dự án thuộc Chương trình là 

hoạt động thường xuyên của Cơ quan quản lý và Cơ quan thực hiện CTMTQG; (2) 

toàn bộ các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện CTMTQG phải được định kỳ 

cập nhật, phân loại và phân tích để kịp thời đề xuất các phương án phục vụ việc ra 

quyết định của các cấp quản lý nhằm bảo đảm Chương trình được thực hiện đúng 

mục tiêu, đúng tiến độ, có chất lượng và trong khuôn khổ các nguồn lực đã được xác 

định; (3) Cơ quan quản lý CTMTQG có trách nhiệm thiết lập hệ thống theo dõi, 

giám sát và đánh giá chương trình theo các bước dưới đây: (a) xây dựng hệ thống 

theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của kế 

hoạch (đầu vào, hoạt động, đầu ra) và đánh giá kết quả, tác động ở cấp độ chương 

trình và dự án; (b) xây dựng chỉ số theo dõi, giám sát kết quả hoạt động và chỉ số 

đánh giá kết quả, tác động của chương trình, dự án, bảo đảm thông tin được tổng hợp 

từ cấp quản lý và Cơ quan thực hiện chương trình, dự án; (c) phổ biến hệ thống theo 

dõi, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch (đầu vào, hoạt động, đầu ra) 
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và hướng dẫn cách đánh giá kết quả, tác động cho các Cơ quan quản lý CTMTQG và 

các cơ quan thực hiện CTMTQG; (d) tổng hợp báo cáo, phổ biến thông tin kết quả 

thực hiện chương trình, dự án cho các cơ quan liên quan ở cấp Trung ương và địa 

phương. 

+ Đối với các dự án đầu tư xây dựng. Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định  

người quyết định đầu tư hoặc người uỷ quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư. Riêng đối với dự án do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ quản lý ngành tổ chức thực hiện giám sát, đánh 

giá đầu tư. Đối với dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ, Chủ tịch UBND 

cấp tỉnh tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư thì phải báo cáo tình hình thực hiện các dự 

án đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; tổng hợp 

công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong toàn quốc, định kỳ báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

+ Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu 

đãi. Nghị định 38/2013/NĐ-CP quy định: (1) cơ quan chủ quản có trách nhiệm tổ 

chức thiết lập, vận hành hệ thống giám sát và đánh giá chương trình, dự án ở cấp cơ 

quan chủ quan, tổ chức kiểm tra các chương trình, dự án ít nhất một lần/năm và bố 

trí các nguồn lực cần thiết cho công tác giám sát và đánh giá, tổ chức đánh giá tác 

động các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền theo kế hoạch; (2) chủ dự án có 

trách nhiệm tổ chức thiết lập và vận hành hệ thống giám sát và đánh giá ở cấp chủ dự 

án và bố trí các nguồn lực cần thiết cho công tác này, chỉ định bộ phận chịu trách 

nhiệm thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đối với dự án của 

mình, tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá theo đúng kế hoạch; (3) Ban quản lý dự 

án có trách nhiệm thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, thu thập và lưu trữ đầy đủ 

thông tin, dữ liệu, hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ của dự án, báo cáo của các nhà 

thầu, những thay đổi trong chính sách, pháp luật của Việt Nam và các quy định của 

các nhà tài trợ liên quan đến công tác quản lý chương trình, dự án; hỗ trợ chủ dự án 

trong công tác giám sát và đánh giá chương trình, dự án. 
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- Báo cáo tình hình thực hiện CTMTQG. Quy chế 135 quy định: (1) định kỳ 

(sáu tháng, hằng năm) các cơ quan thực hiện CTMTQG có trách nhiệm báo cáo tình 

hình thực hiện chương trình theo mẫu biểu quy định, gửi cơ quan quản lý CTMTQG; 

(2) trong báo cáo định kỳ, phải đánh giá tiến độ thực hiện chương trình so với kế 

hoạch ban đầu đề ra theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra, những thay đổi 

(nếu có) và tình hình chấp hành dự toán được giao. Trường hợp chương trình không 

bảo đảm tiến độ và chất lượng so với dự kiến, trong báo cáo cần nêu rõ lý do chậm 

trễ, những khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án khắc phục; (3) Cơ quan quản 

lý CTMTQG gửi báo cáo 6 tháng về Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 8 cùng năm; báo cáo năm gửi chậm nhất 

vào cuối tháng 4 năm sau. 

- Báo cáo đánh giá tác động của CTMTQG. Quy chế 135 quy định: (1) hằng 

năm, cơ quan quản lý CTMTQG lựa chọn một phần ba (1/3) các đơn vị thực hiện 

chương trình (cả Trung ương và địa phương) lập báo cáo đánh giá tác động của 

chương trình; (2) các cơ quan được lựa chọn có trách nhiệm: lập báo cáo đánh giá 

tác động của chương trình có liên quan theo mẫu biểu quy định gửi cơ quan quản lý 

CTMTQG; báo cáo cần phản ánh những tác động về thay đổi đời sống kinh tế, xã 

hội đối với đối tượng hưởng lợi (đặc biệt là người nghèo và phụ nữ); sự tham gia của 

đối tượng hưởng lợi vào các hoạt động của chương trình; tính bền vững và tính hiệu 

quả của chương trình. Báo cáo cũng cần nêu rõ khả năng về tiến độ thực hiện, về 

chất lượng các hoạt động, những khuyết điểm, yếu kém cần khắc phục, những ưu 

điểm cần tiếp tục phát huy để đảm bảo chương trình được thực hiện hiệu quả và bền 

vững.  

2.2.2.5. Xem xét kết quả thực hiện chương trình, dự án 

Quy chế 135 quy định: (1) cuối chu kỳ thực hiện chương trình, các cơ quan 

thực hiện CTMTQG lập báo cáo về kết quả thực hiện (Trung ương và địa phương) 

gửi cơ quan quản lý CTMTQG; (2) Cơ quan quản lý CTMTQG tổng hợp, lập báo 

cáo kết thúc chương trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính. Trong đó, chú trọng các nội dung chủ yếu như: kết quả thực hiện mục tiêu 

chung, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và tác động của chương trình đối với sự phát 

triển ngành, lĩnh vực liên quan; tính hiệu quả và bền vững của chương trình, các bài 

học kinh nghiệm về quản lý; đề xuất những giải pháp cần thiết trong giai đoạn tiếp 
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theo để duy trì kết quả của chương trình. Trong trường hợp chương trình không đạt 

được các mục tiêu và kết quả đầu ra dự kiến, phải phân tích các nguyên nhân; (3) Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét báo cáo kết thúc 

chương trình của cơ quan quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ kết quả và cho phép 

kết thúc hay kéo dài việc thực hiện chương trình.   

2.2.2.6. Sự tham gia của cộng đồng trong lập và thực hiện chương trình, 

dự án 

- Pháp lệnh Thực hành dân chủ ở xã, phường và thị trấn 2007 quy định nhân 

dân tham gia ý kiến vào Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa 

bàn cấp xã; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ 

sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư. 

- Đối với các dự án thuộc CTMTQG. Quy chế 135 quy định cộng đồng dân 

cư thụ hưởng kết quả từ các dự án, công trình thuộc CTMTQG có các quyền và 

nghĩa vụ sau: (1) được chính quyền cấp xã cung cấp thông tin kịp thời và công khai 

về chủ trương, chính sách, kết quả lựa chọn, thứ tự ưu tiên các dự án/công trình 

thuộc chương trình trên địa bàn (bao gồm mục đích, mục tiêu của dự án, tổng nguồn 

vốn, công nghệ áp dụng, kết quả thực hiện, quyết toán dự án…); (2) có quyền và 

nghĩa vụ tham gia, đóng góp ý kiến vào phương án quy hoạch khu dân cư, đề án định 

canh, định cư, vùng kinh tế mới; kế hoạch, dự án huy động và sử dụng các khoản 

đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; giải quyết việc làm trên 

địa bàn xã; (3) giám sát các công trình, hoạt động của dự án thuộc chương trình triển 

khai trên địa bàn xã; giám sát các khoản thu và các khoản chi, các khoản đóng góp 

của nhân dân cho các công trình, dự án thuộc chương trình; hoạt động của lãnh đạo 

và cán bộ có liên quan đến triển khai chương trình trên địa bàn xã; (4) phối hợp với 

chủ đầu tư từng dự án, công trình xác định rõ phần quyền sở hữu, quyền thụ hưởng 

hay quyền sử dụng của cộng đồng đối với các công trình thuộc chương trình phù hợp 

với nguồn lực do mình đóng góp. 

2.2.2.7. Công khai, minh bạch thông tin trong lập và thực hiện chương 

trình, dự án 

- Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường và thị trấn 2007 quy định chính 

quyền cấp xã phải công khai về các dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ 

thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến 
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dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản 

đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân 

đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá 

đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển 

sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hơn nữa, 

Pháp lệnh cũng quy định những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp như 

chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công 

cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một 

phần kinh phí. 

- Quy chế 135 quy định cơ quan quản lý CTMTQG ở Trung ương có trách 

nhiệm công khai về CTMTQG thuộc quyền quản lý, gồm những thông tin sau: (1) 

nội dung chương trình mục tiêu quốc gia; (2) phân giao kế hoạch và dự toán ngân 

sách hằng năm cho các cơ quan thực hiện (trung ương và địa phương) theo từng 

nhiệm vụ, mục tiêu, kết quả đầu ra trên địa bàn; (3) tiêu chí, định mức phân bổ kinh 

phí cho các hoạt động thuộc chương trình; (4) các báo cáo kết quả thực hiện chương 

trình và báo cáo tài chính theo quy định; (5) báo cáo giám sát, đánh giá chương trình, 

dự án thuộc chương trình; (6) kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, các vụ 

tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức tham gia quản lý, điều hành và thực hiện 

chương trình (nếu có); kết quả kiểm toán độc lập đối với việc sử dụng các nguồn lực 

của chương trình; (7) các văn bản pháp lý liên quan đến chương trình; (8) mục góp ý 

kiến phản hồi từ nhân dân. 

2.2.2.8. Trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý chương trình, dự án 

- Luật Xây dựng 2003 quy định người quyết định đầu tư xây dựng công trình 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong quyết định phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình, quyết định đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

công trình và các quyết định khác thuộc thẩm quyền của mình. Theo Chỉ thị 

1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15-10-2011 về tăng cường quản lý 

đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, thì các dự án được 

quyết định đầu tư mà không xác định rõ nguồn vốn, mức vốn thuộc ngân sách nhà 

nước, vốn trái phiếu Chính phủ, làm cho dự án thi công phải kéo dài, gây lãng phí thì 



 

109 

 

người ký quyết định phải chịu trách nhiệm về các tổn thất do việc kéo dài này gây ra 

[31, tr 2-3]. 

- Theo Quy chế 135, Cơ quan quản lý CTMTQG chịu trách nhiệm về việc sử 

dụng kinh phí phần trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của CTMTQG đúng mục đích, 

có hiệu quả, không để thất thoát. Cơ quan quản lý dự án của CTMTQG chịu trách 

nhiệm về việc sử dụng kinh phí phần trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của dự án đúng 

mục đích, có hiệu quả, không để thất thoát. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

Trung ương tham gia thực hiện CTMTQG chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch theo 

đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ các hoạt động, dự án được giao, chịu trách nhiệm 

sử dụng kinh phí của CTMTQG đúng mục đích, có hiệu quả. Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí của các CTMTQG theo mục tiêu, nhiệm vụ 

được giao trên địa bàn có hiệu quả, không để thất thoát; bảo đảm việc thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ của CTMTQG phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức phân bổ vốn 

theo quy định.  

- Theo Nghị định 12/2009/NĐ-CP, Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và chủ đầu tư xây dựng công trình theo nhiệm vụ, quyền hạn mà Ban 

quản lý dự án được giao. 

2.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở 

VIỆT NAM TỪ 2006 ĐẾN 2013 

2.3.1. Kết quả quản lý văn bản thực thi chính sách công 

2.3.1.1. Những kết quả đạt được 

Theo Báo cáo của Chính phủ, của Bộ Tư pháp, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban 

Pháp luật của Quốc hội, và kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia, cho thấy công tác xây 

dựng, ban hành và thi hành VBQPPL từ năm 2008- 2013 đã đạt được những kết quả 

dưới đây:  

- Việc xây dựng và ban hành văn bản đã được thực hiện cơ bản đúng thẩm 

quyền, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL; đồng 

thời, đã tiến hành lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính trong các 

khâu góp ý, thẩm định [40, tr 12]. 
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- Việc tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan, của đối tượng chịu sự tác 

động của văn bản, việc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, báo cáo giải trình tiếp 

thu ý kiến, và đăng tải thông tin trên trang tin điện tử của cơ quan soạn thảo được 

tiến hành khá tốt. Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy 69,2 % đánh giá tốt 

đối với việc tổ chức lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo (Bảng II1.3, Phụ lục II).  

- Chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản được nâng lên 

rõ rệt, có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm chất lượng văn bản, góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành và địa phương [44, tr 10], (Xem thêm 

kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở các Bảng II.1.3, II.1.6, Phụ lục II). Điều này đã 

góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và 

doanh nghiệp, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ; đồng thời, đã góp phần nâng 

cao nhận thức của các cơ quan hành chính nhà nước, làm cho các cơ quan nhà nước 

chú trọng hơn trong việc tuân thủ kỷ luật kỷ cương trong quá trình soạn thảo, ban 

hành văn bản. 

- Chất lượng của văn bản đã từng bước được nâng cao, giảm thiểu tối đa tình 

trạng quy định chung chung, mang tính nguyên tắc, khó thực hiện. Nội dung các văn 

bản phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bảo đảm 

tính công khai, minh bạch, hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ với hệ 

thống pháp luật (Xem kết quả khảo sát chuyên gia ở các Bảng II.1.2, II.1.12, Phụ lục 

II). Các cơ quan soạn thảo đã chú trọng đến tính khả thi của văn bản, do đó, về cơ 

bản các văn bản đã bảo đảm sự phù hợp với thực tế [40, tr 12]. Báo cáo tổng kết 

công tác Tư pháp của Bộ Tư pháp từ năm 2008 đến 2013 cho thấy tỷ lệ văn bản có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật trong tổng số các văn bản được kiểm tra đã giảm dần qua 

các năm gần đây như trình bày ở Bảng 2.1.  

- Việc tổ chức triển khai thi hành pháp luật đã có nhiều tiến bộ, bước đầu có 

sự gắn kết với công tác xây dựng pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, nhất là việc phổ biến, tuyên truyền đối với 

những văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, 

doanh nghiệp.  Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy 69,2 % cho rằng các cơ 
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quan tổ chức thi hành văn bản thường xuyên tiến hành tuyên truyền, phổ biến nội 

dung văn bản (Bảng II.1.14, Phụ lục II).  

Bảng 2.1: Tỉ lệ văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật (2008-2013) 

Năm Tổng số văn bản 
được kiểm tra 

(văn bản) 

Số văn bản có dấu hiệu 
vi phạm pháp luật 

(văn bản) 

Tỉ lệ văn bản vi 
phạm/tổng số  

(%) 
2008 38.083 8.752 22,98 

2009 295.179 12.017 4,07 

2010 90.826 6.890 7,60 

2012 564.524 10.039 1,78 

2013 1.758.454 18.174 1,03 

Nguồn: Các Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp của Bộ Tư pháp từ 2008-2013 [43] 

- Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần tích cực vào việc đạt được các 

mục tiêu chính sách, vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước, phục vụ kịp thời yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm 

thực hiện quyền, lợi ích của người dân, đáp ứng các yêu cầu quản lý của Nhà nước 

và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp [40, tr 16]. 

Nguyên nhân của những kết quả đạt được: 

Sở dĩ công tác xây dựng, ban hành và thi hành văn bản thực thi chính sách 

công đạt được các kết quả nêu trên là do các nguyên nhân chính sau đây: 

- Thứ nhất, về cơ bản, Việt Nam đã có khung pháp lý để quản lý hoạt động 

xây dựng, ban hành và thi hành văn bản thực thi chính sách công. Cụ thể: 

+ Trước khi một văn bản được xem xét, thông qua bởi cơ quan, cá nhân có 

thẩm quyền, nó phải được xây dựng và thẩm định theo một quy trình gồm nhiều 

bước, có sự tham gia của nhiều cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức trong xã hội; đặc 

biệt là đánh giá trước các tác động của nó đối với xã hội (với 88,5% người được hỏi 

cho rằng VBQPPL được đánh giá tác động kinh tế - xã hội khi xây dựng văn bản) 

(Xem Bảng II.1.1, Phụ lục II). 

+ Đã thể chế hóa và quán triệt thực hiện nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của 

các bên liên quan, nguyên tắc bảo đảm minh bạch, và nguyên tắc bảo đảm trách 

nhiệm giải trình trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản thành những quy định 
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cụ thể, có tính bắt buộc thực hiện đối với các cơ quan xây dựng và ban hành văn bản 

(Xem kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở Bảng II.1.5, Phụ lục II). Điều này không 

chỉ đáp ứng yêu cầu về dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước, mà còn tăng được 

tính khả thi và tính hợp pháp của các văn bản khi thi hành. 

+ Đã có các quy định về các hình thức và cơ chế giám sát, kiểm tra và xử lý 

đối với các văn bản để bảo đảm các văn bản được ban hành đáp ứng các yêu cầu về 

tính hợp pháp và khả thi. Các cơ chế này giúp phát hiện sớm, kịp thời những sai sót 

của văn bản trước khi đưa vào thi hành và trong quá trình thi hành nhằm ngăn chặn 

những hậu quả xấu do việc thi hành các văn bản gây ra cho xã hội; đồng thời, giúp 

bảo đảm tính trách nhiệm của các cơ quan ban hành văn bản. 

+ Đã có những quy định về hoạt động thi hành văn bản và theo dõi thi hành 

văn bản. Điều này giúp cho việc tổ chức thi hành văn bản và theo dõi thi hành văn 

bản đi vào nề nếp; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong thi hành 

và theo dõi thi hành văn bản; giúp cho việc theo dõi và đánh giá kịp thời tình hình thi 

hành văn bản từ Trung ương đến địa phương. 

- Thứ hai, đã thiết lập được một hệ thống thể chế về tổ chức và xây dựng 

được một đội ngũ nhân sự làm công tác kiểm tra, kiểm soát và theo dõi thi hành văn 

bản. 

+ Các Bộ, ngành, địa phương xác định rõ những yêu cầu đặc thù của nhiệm 

vụ triển khai thi hành pháp luật, chính sách để kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng 

cường biên chế cho các tổ chức pháp chế theo quy định của Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP. Tính đến tháng 9/2013, các Bộ, ngành đều đã thành lập tổ chức 

pháp chế, và các Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đã cố 

gắng trong việc thành lập, kiện toàn tổ chức pháp chế. Ở các địa phương, cũng đã 

bước đầu thành lập được các tổ chức pháp chế tại một số cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh. Số lượng cán bộ làm công tác pháp chế ở các cơ quan từ Trung 

ương đến địa phương từ khi có Nghị định số 55 đã được bổ sung khoảng 1.500 

người. Trình độ chuyên môn luật của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế từng 

bước được nâng cao (trong số 3.500 cán bộ làm công tác pháp chế có gần 2.000 có 

trình độ đại học luật trở lên - chiếm 57,1%) [40, tr 6]. 
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+ Hằng năm, Bộ Tư pháp đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công 

chức tại tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, các Sở Tư pháp và cán bộ pháp chế các sở, 

ngành ở địa phương [44, tr 9]. Tính từ năm 2003 đến 2012, Bộ Tư pháp đã tổ chức 

được 23 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo các khu vực Bắc, Trung, Nam. Trên cơ sở 

đó, hằng năm, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, công 

chức và cộng tác viên làm công tác kiểm tra văn bản tại các Bộ, ngành, địa phương 

cấp huyện, cấp xã và công chức làm công tác pháp chế các sở, ngành. Qua đó, đã 

đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản, tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, phổ biến, trao 

đổi các kinh nghiệm hay nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phát hiện và xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật. 

- Thứ ba, công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản trong thời gian qua đã được các 

Bộ, ngành và địa phương thực hiện tương đối nghiêm túc và kịp thời. Trong công tác 

kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền, hầu hết các Bộ, ngành và địa phương đã 

chủ động xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kiên quyết, 

triệt để nhiều văn bản trái pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan đến những vấn 

đề bức xúc, đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công 

dân [44, tr 3-6]. 

- Thứ tư, đã hình thành được cơ chế bảo đảm kinh phí cho công tác xây 

dựng, kiểm tra, xử lý văn bản, thi hành văn bản và theo dõi thi hành văn bản, rà soát 

văn bản. Việc bố trí kinh phí, các điều kiện bảo đảm để triển khai thi hành văn bản 

đã được chú trọng hơn [40, tr 16]. 

2.3.1.2. Những hạn chế, yếu kém 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác xây dựng và ban hành 

văn bản thực thi chính sách công còn những hạn chế, yếu kém dưới đây: 

 - Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chính sách 

chưa được giải quyết cơ bản và vững chắc. Nhiều văn bản quy định chi tiết tuy đã 

được ban hành nhưng chậm tiến độ. Điều này làm cho một số chính sách không được 

thực thi khi đã có hiệu lực, nhiều trường hợp ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của tổ 

chức, cá nhân [44, tr 14-15]. 
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 - Vẫn còn có Bộ, ngành chưa thực hiện nghiêm túc một số quy định về trình 

tự, thủ tục trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản. Việc đánh giá tác động; 

khảo sát, tổng kết thực tiễn, lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan, lấy ý 

kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản; hoạt động thẩm định, thẩm tra, 

là những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng văn bản, trong một số trường hợp 

chưa được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả [42, tr 6-7], (Xem thêm kết quả sát 

ý kiến chuyên gia ở các Bảng II.1.2, II.1.3, Phụ lục II). 

- Tuy không phổ biến, nhưng tình trạng lợi ích nhóm trong đề xuất xây dựng 

văn bản, soạn thảo văn bản, và tình trạng trục lợi chính sách trong thi hành các chính 

sách xã hội nhằm thu lợi bất chính đã diễn ra (Xem kết quả khảo sát ý kiến chuyên 

gia ở các Bảng II.1.18, II.1.19, Phụ lục II). Hiện tượng tiêu cực này đã gây ra những 

bức xúc và dư luận không tốt trong nhân dân, làm giảm sút niềm tin của nhân dân 

vào chính sách của Nhà nước. 

- Chất lượng văn bản còn chưa được như mong muốn, vẫn còn tình trạng các 

cơ quan soạn thảo, góp ý, thẩm định, thẩm tra văn bản quy định chi tiết để lọt nội 

dung không phù hợp với thực tiễn, thiếu tính khả thi, nhất là trong thông tư, thông tư 

liên tịch, gây bức xúc trong dư luận [40, tr 17]. Tỉ lệ văn bản do các bộ, ngành, các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành không phù hợp với thực tế, thiếu tính 

khả thi, gây bức xúc trong dư luận, vi phạm các quy định của pháp luật chiếm một tỉ 

lệ khá cao trong những năm gần đây như Bảng 2.2.  

Bảng 2.2: Tỉ lệ văn bản của các bộ, ngành và chính quyền cấp tỉnh vi phạm quy 

định về tính hợp pháp (2008-2013) 

Năm Tổng số văn bản 

được kiểm tra 

Số văn bản có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật  

Tỉ lệ văn bản vi 

phạm/tổng số (%) 

2008 1.968 490 24,9 

2009 1.291 433 33,54 

2010 2.131 410 19,24 

2011 1.774 520 29,31 

2012 898 218 24,3 

2013 3.616 815 22,54 

Nguồn: Các Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp của Bộ Tư pháp từ 2008-2013 [43] 
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- Việc thi hành văn bản còn hạn chế là: (1) việc triển khai thi hành một số văn 

bản pháp luật còn chưa kịp thời, thiếu đồng bộ giữa các lĩnh vực dẫn đến tình trạng 

một số quy định của pháp luật chưa được thực thi. (2) công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật còn chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao [40, tr 17]. 

Theo Báo cáo Công bố chỉ số quản trị toàn cầu hằng năm (WGI – Worldwide 

Governance Indicators) của Ngân hàng Thế giới cho thấy chỉ số về chất lượng của 

các văn bản (Regulatory Quality) và chỉ số thi hành pháp luật (Rule of Law) của Việt 

Nam những năm gần đây luôn ở mức thấp dưới 50 điểm (theo thang điểm 100) như 

được thể hiện ở Bảng 2.3. 

Bảng 2.3: Chỉ số chất lượng văn bản và thi hành pháp luật của Việt Nam  

(2008-2013) 

Năm Chỉ số chất lượng văn bản (điểm) Chỉ số thi hành pháp luật (điểm) 

2008 30,10 41,35 

2009 29,19 39,81 

2010 28,23 34,60 

2011 31,28 39,44 

2012 27,27 37,91 

2013 28,23 39,34 

Nguồn: Worldwide Governance Indicators – The World Bank Group, 2014 [105] 

- Việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội thực tế của văn bản chưa được thực 

hiện rộng khắp, và cũng chỉ dừng lại ở đánh giá định tính. Theo kết quả khảo sát ý 

kiến chuyên gia cho thấy có 50% sử dụng các phương pháp đánh giá định tính, và 

chỉ 3,8% sử dụng các phương pháp đánh giá định lượng (Bảng II.1.17, Phụ lục II). 

Nguyên nhân của những hạn chế: 

Sở dĩ công tác xây dựng, ban hành và thi hành văn bản thực thi chính sách 

công còn những hạn chế nêu trên là do: 

- Thứ nhất, thể chế về soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản còn 

nhiều khiếm khuyết như: khái niệm VBQPPL còn chưa rõ và chưa thống nhất, chưa 

quy định đầy đủ việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong 



 

116 

 

việc tham mưu soạn thảo, thẩm định, trình, thông qua và ký ban hành văn bản trái 

pháp luật. Việc xây dựng và ban hành thông tư, thông tư liên tịch giao hoàn toàn cho 

bộ, ngành, chưa có cơ chế kiểm tra trước [40, tr 18], [44, tr 12].  

- Thứ hai, khung pháp lý về quản lý xây dựng, ban hành và thi hành văn bản 

vẫn chưa bao quát được tất cả văn bản thực thi chính sách công; tiêu chí đánh giá 

tính khả thi của văn bản chưa cụ thể và toàn diện; chưa quy định cụ thể về cơ chế 

trách nhiệm giải trình và chế tài đối với những cơ quan, người ban hành văn bản trái 

pháp luật; cơ chế tài chính chưa hợp lý. Theo kết quả khảo sát chuyên gia cho thấy, 

những hạn chế này được cho là nguyên nhân dẫn đến chất lượng công tác xây dựng, 

thẩm định, kiểm tra và thi hành văn bản chưa đạt yêu cầu (Xem kết quả khảo sát ý 

kiến chuyên gia ở các Bảng II.1.7, II.1.9, II.1.11, II.1.16, Phụ lục II).  

Việc quy định về đánh giá tác động đối với văn bản trong các giai đoạn đề 

xuất xây dựng văn bản, soạn thảo văn bản, thi hành văn bản, chỉ mới áp dụng đối với 

Nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, và các văn bản có quy định thủ 

tục hành chính. Đồng thời, chưa quy định cụ thể về phương pháp đánh giá tác động 

của văn bản, phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của văn bản để làm cơ 

sở cho việc áp dụng thống nhất trong các cơ quan nhà nước, nên tỉ lệ sử dụng 

phương pháp RIA đạt 61,5%, và sử dụng CBA là 19,2% (Bảng II.1.4, Phụ lục II). 

 - Thứ ba, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham gia vào công tác xây dựng, 

kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật còn nhiều hạn chế. Lực lượng cán bộ pháp 

chế tại các Bộ, ngành và địa phương còn mỏng, nhất là ở các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh, trình độ năng lực còn nhiều bất cập như khả năng phân tích, 

dự báo, xây dựng chính sách, kỹ năng soạn thảo VBQPPL. Tại một số Bộ, ngành, 

địa phương, số lượng biên chế còn hạn chế, trình độ chuyên môn chưa đồng đều, đặc 

biệt là ở cấp huyện, xã [44, tr 8]. 

 - Thứ tư, công tác kiểm tra văn bản còn những hạn chế, bất cập, đó là: 

 + Hầu hết các Bộ, ngành và địa phương chưa xây dựng được hệ thống cơ sở 

dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, xử lý văn bản; việc củng cố, phát triển đội ngũ 

cộng tác viên kiểm tra văn bản chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ [44, tr 12]. 

+ Một số Bộ, cơ quan, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra 

văn bản; còn có sự nể nang, dè dặt trong việc kiểm tra, xử lý một số văn bản đã 
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phát hiện có dấu hiệu vi phạm; công tác phối hợp trong kiểm tra, xử lý văn bản trái 

pháp luật còn hạn chế (Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2013, tr 7)[43], 

(Xem thêm kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở các Bảng II.1.8, II.1.9, Phụ lục II). 

+ Kinh phí đặc thù cấp cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản còn chưa đồng 

đều, ở một số nơi còn thấp, một số Bộ, ngành và địa phương (đặc biệt là cấp huyện) 

chưa được cấp kinh phí độc lập phục vụ công tác này gây khó khăn khi triển khai 

công việc [44, tr 8-9]. 

- Thứ năm, công tác theo dõi thi hành văn bản chưa được thực hiện tốt. Kết 

quả khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy có tới 42,3 % đánh giá không đạt yêu cầu 

(Bảng II.1.15, Phụ lục II). Công tác hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi 

thi hành pháp luật còn hạn chế, chưa có khung hướng dẫn về theo dõi và đánh giá kết 

quả thi hành văn bản. Do công tác theo dõi thi hành văn bản là hoạt động mới được 

thể chế hóa trong vài năm gần đây (cuối năm 2012), nên chưa tạo được chuyển 

biến mạnh, việc triển khai còn lúng túng (Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 

2013, tr 9)[43]. Hơn nữa, công tác này chưa được quan tâm đúng mức, nhân sự thiếu 

và kinh phí hạn chế. Việc bố trí kinh phí, bảo đảm nguồn nhân lực và các điều kiện 

triển khai thi hành văn bản còn chưa đầy đủ [40, tr 17]. 

- Thứ sáu, việc xử lý một số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật chưa được 

phát hiện kịp thời, nhiều trường hợp do các cơ quan thông tấn, báo chí phát hiện, 

nêu vấn đề. Một số trường hợp văn bản đã được phát hiện, nhưng chậm được xử lý 

(Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2013, tr 6)[43]. Đồng thời, việc xử lý trách 

nhiệm đối với các cơ quan, cá nhân ban hành văn bản trái pháp luật chưa nghiêm. 

Theo kết quả khảo sát chuyên gia, 57,3 % cho rằng việc xử lý trách nhiệm chưa 

nghiêm, và nguyên nhân của xử lý chưa nghiêm là do quy định về chế tài xử lý trách 

nhiệm chưa cụ thể, rõ ràng  là 100 %, do nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý là 53,3%, 

và do bao che là 13,3% (Bảng II.1.10, II.1.11). 

2.3.2. Kết quả quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công 

2.3.2.1. Những kết quả đạt được 

Công tác lập và thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công đã đạt 

được những kết quả dưới đây: 
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- Việc đề xuất, lập kế hoạch CTMTQG đã theo trình tự, bảo đảm tính hợp lý. 

Các cơ quan quản lý CTMTQG cấp trung ương, Ban chỉ đạo CTMTQG tại các địa 

phương, các cơ quan quản lý các CTMTQG và các dự án thuộc chương trình được 

chủ động hơn trong quản lý, điều hành chương trình, dự án. Việc giao vốn hiện nay 

đã bước đầu tạo điều kiện cho các địa phương chủ động huy động thêm nguồn lực và 

tổ chức lồng ghép giữa các dự án trong từng chương trình mục tiêu trên cơ sở hướng 

dẫn về nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan quản lý chương trình, bảo đảm 

nguồn lực tài chính liên tục cho việc thực hiện các chương trình [39, tr 33]. 

- Việc lập chương trình, dự án đã tính đến các cấp độ kết quả là đầu ra, kết 

quả đầu ra và tác động. Đồng thời, cũng đã tiến hành đánh giá tác động kinh tế - xã 

hội thực tế sau khi chương trình, dự án được kết thúc và hoàn thành (Xem thêm kết 

quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở Bảng II.2.1, II.2.14, Phụ lục II). 

- Việc thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực 

hiện chương trình, dự án được thực hiện khá tốt. Theo kết quả khảo sát ý kiến 

chuyên gia, 61,3% cho rằng các cơ quan, tổ chức thực hiện chương trình, dự án đã 

thường xuyên thu hút sự tham gia của các bên liên quan (Bảng II.2.9, Phụ lục II). 

- Việc đấu thầu, mua sắm trong thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây 

dựng công trình công cộng; việc quản lý tài chính và sử dụng ngân sách trong thực 

hiện các chương trình, dự án từng bước đi vào nề nếp và công khai minh bạch hơn; 

góp phần vào việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí 

trong mua sắm công và xây dựng cơ bản, trong các dự án đầu tư xây dựng, trong 

việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, trong quản lý và sử 

dụng các khoản hỗ trợ, trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hiện chính 

sách dân tộc. Cụ thể: 

+ Theo Báo cáo Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu 2005 

và 2009 (kèm theo tờ trình số 202/TTr-CP ngày 21-05-2013) cho thấy trong 06 năm 

thực hiện đấu thầu các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước đã tiết kiệm được 

khoảng 106,056 nghìn tỉ đồng và giá trị tiết kiệm được về cơ bản tăng qua các năm 

như mô tả chi tiết ở Bảng 2.4. 
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Bảng 2.4: Tổng giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua đấu thầu 

Năm Tổng số gói thầu  Tổng giá trị tiết kiệm (triệu đồng) 

2007 30.554 6.030.230 

2008 60.639 13.821.940 

2009 73.215 17.818.730 

2010 89.516 21.098.652 

2011 88.548 26.104.180 

2012 116.578 21.182.770 

Tổng cộng:  106.056.502 
Nguồn: Báo cáo Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu [42, tr 2-3] 

+ Chỉ số kiểm soát tham nhũng của Việt Nam (CC– Control of Corruption) 

cũng được cải thiện trong những năm gần đây, cụ thể: theo đánh giá của Ngân hàng 

Thế giới (theo thang điểm 100): năm 2008 là 25,73 điểm; năm 2009 là 35,89 điểm; 

năm 2010 là 31,43 điểm; năm 2011 là 30,81 điểm; năm 2012 là 35,41 điểm, năm 

2013 là 36,84 [105].  

- Quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA và 

nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; tạo được niềm tin của các nhà tài trợ đối 

với Việt Nam trong việc cho vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi, góp phần giải quyết 

được nhiều vấn đề chính sách công. Điều này được minh chứng bởi số vốn cam kết, 

ký kết và giải ngân giai đoạn 1993 -2013 được cải thiện qua các năm, đạt tương ứng 

78,195 tỉ USD, 63,97 tỉ USD, và 41,18 tỉ USD như thể hiện ở Hình 2.1. Cho dù 

nguồn vốn ODA chỉ chiếm khoảng 4% GDP nhưng lại chiếm tỉ trọng đáng kể trong 

nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (bình quân khoảng 15-17%) [41, tr 15], nó 

là nguồn vốn bổ sung có tính chất xúc tác trong việc thực thi các chính sách trong 

các lĩnh vực như: nông nghiệp, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, điện, giao 

thông, giáo dục, y tế, phát triển đô thị, phát triển thể chế và tăng cường năng lực con 

người…  

Về hiệu quả sử dụng vốn ODA được khẳng định trong các báo cáo hoàn thành 

dự án (PCR) do các ngân hàng phát triển thực hiện, các báo cáo đánh giá và kiểm 

toán độc lập (PPAR). Theo kết quả đánh giá PCR tiến hành vào cuối năm 2011, chỉ 

có 4 trong số 117 dự án (chiếm tỷ lệ 3,5%) được đánh giá là “không thành công”; 
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báo cáo kiểm toán tình hình thực hiện dự án (PPAR) của 35 dự án tính đến cuối năm 

2011 cho thấy 100% số dự án được xếp hạng “thành công”. Báo cáo đánh giá chung 

các dự án đã hoàn thành được thực hiện bởi Tổ công tác ODA của Chính phủ và 

Nhóm 6 ngân hàng phát triển, chiếm 85% ODA vốn vay của Việt Nam đã kết luận: 

"Việt Nam tiếp tục là nước sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả - tỷ lệ thành công 

của các dự án rất cao" [41, tr 15]. Với những thành công nêu trên, Việt Nam được 

quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực nâng cao hiệu 

quả viện trợ [41, tr 12].   

Hình 2.1: Cam kết, ký kết và giải ngân vốn ODA thời kỳ 1993-2013 

(Đơn vị: Triệu USD) 
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Nguồn: Báo cáo tình hình vận động, thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA 

thời kỳ 1993-2013, ngày 27/11/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư [41, tr 3]. 

- Huy động đáng kể nguồn lực của nhân dân, xã hội và cộng đồng quốc tế 

trong việc thực hiện các chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương và của cả nước. Vốn hỗ trợ từ ngân sách trung 

ương cho việc thực hiện chính sách được xem như vốn mồi để thu hút thêm các 

nguồn vốn khác từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Nguồn 

vốn huy động từ các nguồn khác ngoài ngân sách Trung ương và địa phương là 

22.420 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng kinh phí huy động thực hiện các chương trình giai 

đoạn 2006-2010; trong giai đoạn 2011-2013, ngân sách địa phương là 24.626 tỷ 
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đồng, vốn nước ngoài tài trợ khoảng 4.300 tỷ đồng chiếm 30,6% tổng kinh phí thực 

hiện chương trình [37, tr 7], [39, tr 6]. 

- Thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án, bộ máy và năng lực hoạt 

động của các Bộ, ngành đã được tăng cường; trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ 

của ngành và địa phương được nâng cao; cơ sở vật chất của ngành, lĩnh vực được 

tăng cường. Trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, năng lực quản lý và điều hành 

của cán bộ thôn, xã đã được nâng lên đáng kể, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa [37, tr 6], [39, tr 6].  

- Nhiều chương trình, dự án đã đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo kế 

hoạch, thậm chí có những chỉ tiêu đạt trước hạn [37, tr 8-10] như CTMTQG về việc 

làm (7/8); CTMTQG về giảm nghèo (6/12, 3 chỉ tiêu không có đánh giá); CTMTQG 

phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS (15/28, có 9 

chỉ tiêu không có đánh giá); CTMTQG về dân số và kế hoạch hóa gia đình (3/4); 

CTMTQG về văn hóa (9/20, 5 chỉ tiêu không có đánh giá); CTMTQG giáo dục và 

đào tạo (15/26, 2 chỉ tiêu không có đánh giá).  Các kết quả này đã góp phần trực tiếp 

vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội hằng năm và 5 năm, cũng 

như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: 

+ Góp phần trực tiếp vào việc đạt và vượt mức kế hoạch 7 trong 23 chỉ tiêu 

chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 [37, tr 3]; góp 

phần vào việc đạt được các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2011-2015 [39, tr 3] như được thể hiện ở Bảng 2.5.  

+ Góp phần vào việc đạt được trước thời hạn nhiều mục tiêu thiên niên kỷ 

(MDGs) mà Việt Nam cam kết, được Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các quốc 

gia thành viên ghi nhận như: hoàn thành việc xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và 

thiếu đói; hoàn thành và duy trì được phổ cập giáo dục tiểu học trên toàn quốc, tiến 

tới phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở 

vào năm 2010, bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học đã được bảo đảm và duy trì; có 

thể hoàn thành trước thời hạn mục tiêu giảm tử vong trẻ em; góp phần thực hiện mục 

tiêu tăng cường sức khỏe bà mẹ và mục tiêu phòng chống HIV/AIDS; góp phần thực 

hiện mục tiêu về bảo đảm sự bền vững của môi trường. Việt Nam được đánh giá là 
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một trong những nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về hoàn thành các MDGs, 

giải quyết các vấn đề an sinh xã hội [37, tr 4], [39, tr 4]. 

Bảng 2.5: Đóng góp của các CTMTQG vào các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 

ST

T 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu 

2006-2010 

Thực hiện 

2006-2010 

1 Tốc độ tăng dân số % 1,14 1,05 

2 Số lao động được tạo việc làm mới  Triệu lượt 

người 

8,00 8,07 

3 Tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị % <5 4,52 

4 Tỉ lệ hộ nghèo % 10-11 9,45 

5 Số địa phương đạt chuẩn chương trình 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

Tỉnh, thành 

phố 

63 63 

6 Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi % <20 17,5 

7 Tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng 

nước hợp vệ sinh 

% 76 80 

Nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2006-2010 [37, tr 3] 

+ Cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; góp 

phần nâng cao nhận thức của nhân dân về các chính sách công và huy động sự tham 

gia đóng góp của nhân dân trong việc thực hiện chính sách công; giảm sự chênh lệch 

giữa khu vực thành thị và vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong 

việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản như y tế, văn hóa, giáo dục...., bảo 

đảm tính bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ công trong xã hội 

[37, tr 7], [39, tr 4]. 

Nguyên nhân của những kết quả đạt được: 

Những kết quả thực thi chính sách thông qua chương trình, dự án nêu trên là 

do những nguyên nhân chủ yếu dưới đây: 

- Thứ nhất, về cơ bản, chúng ta đã thiết lập được khung pháp lý để quản lý 

hoạt động lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án 

thực thi chính sách công. Cụ thể: 

+ Đã xác lập được hệ thống các quy định về thẩm quyền lập, thẩm định và 

phê duyệt các chương trình, dự án; xác định được những nội dung cụ thể cần phải 
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thực hiện khi lập một chương trình, dự án; xác định cụ thể những nội dung thẩm định 

chương trình, dự án; xác định rõ những trường hợp được điều chỉnh chương trình, dự 

án; xác định cơ chế trách nhiệm đối với người lập, thẩm định và phê duyệt chương 

trình, dự án; xác định cơ chế theo dõi, giám sát và đánh giá chương trình, dự án. 

Những quy định nêu trên đã bao quát đầy đủ các yếu tố cần phải xác định khi lập 

chương trình, dự án; bảo đảm cho chương trình, dự án hướng vào giải quyết những 

vấn đề chính sách, phù hợp với mục tiêu chính sách, và mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước và địa phương.  

+ Đã quy định về việc gắn kết giữa lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự 

án với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Điều này góp phần loại bỏ sự trùng lặp 

trong việc thiết kế các chương trình, dự án và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu của chương trình, dự án với mục 

tiêu của chính sách, với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa 

phương. 

+ Đã quy định cụ thể về cách thức lập, tổng hợp dự toán ngân sách, giao kế 

hoạch và dự toán ngân sách; về phân bổ chi tiết kế hoạch, dự toán chi; về thanh toán, 

quyết toán kinh phí thực hiện chương trình, dự án.  

+ Đã quy định về thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình, 

dự án; quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc theo dõi, giám sát và 

đánh giá kết quả thực hiện chương trình, dự án; quy định chế độ báo cáo kết quả thực 

hiện chương trình, dự án, gồm: báo cáo tình hình thực hiện, báo cáo kết quả thực 

hiện và báo cáo tác động; quy định cơ chế tài chính cho hoạt động theo dõi, giám sát 

và đánh giá chương trình, dự án.  

+ Đã có những quy định tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và sử dụng các 

sản phẩm đầu ra của các chương trình, dự án thực thi chính sách công. Điều này có ý 

nghĩa rất quan trọng đối với việc duy trì tác động hay tính bền vững của các chương 

trình, dự án sau khi kết thúc. 

+ Bước đầu đã quy định về xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, người có 

thẩm quyền quyết định đầu tư trong trường hợp lập và quyết định chương trình, dự 

án không hiệu quả, về xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý 

thực hiện chương trình, dự án mà để gây ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng. 
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- Thứ hai, bước đầu đã hình thành tư duy quản lý theo kết quả trong lập và 

quản lý thực hiện các chương trình, dự án. Cụ thể: 

+ Các CTMTQG và các dự án thuộc chương trình, trong quá trình lập và thực 

hiện được yêu cầu phải: xác định các chỉ số và chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện 

chương trình, dự án; cơ quan quản lý chương trình và cơ quan quản lý dự án phải 

xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình, dự 

án (ở cấp độ đầu vào, hoạt động, đầu ra). 

+ Đã thể chế hóa và quán triệt thực hiện nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của 

các bên liên quan và nguyên tắc bảo đảm minh bạch trong quá trình lập và quản lý 

thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công, với phương châm “dân biết, 

dân bàn và dân kiểm tra” (Xem thêm kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở Bảng 

II.2.3, II.2.9, Phụ lục II). 

 2.3.2.2. Những hạn chế, yếu kém 

 Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác lập, thẩm định, phê duyệt 

và thực hiện các chương trình, dự án có những hạn chế, yếu kém sau: 

 - Việc xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của chương trình còn dựa trên 

yếu tố chủ quan, định tính, chưa thực sự dựa vào căn cứ thực tế khi xây dựng chương 

trình. Một số chỉ tiêu được đưa ra chưa dựa trên số liệu điều tra thực tế hoặc dựa trên 

những số liệu lạc hậu, thiếu cập nhật [37, tr 10]. Một số chương trình xây dựng mục 

tiêu quá tham vọng, đề xuất nhiều mục tiêu, đưa nhiều nội dung cấp bách vào thực 

hiện trong chương trình nhưng không tính toán, dự báo và lường trước những biến 

động của nền kinh tế. Việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình chưa gắn 

liền với các giải pháp đồng bộ để thực hiện, trong đó có giải pháp về huy động 

nguồn lực. Mục tiêu đặt ra lớn trong khi chưa tính toán kỹ lưỡng về các giải pháp 

huy động nguồn lực để bảo đảm thực hiện. Điều này dẫn đến nhiều CTMTQG giai 

đoạn 2006-2010, 2011-2013 không đạt được các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch [37, tr 

8-10], [39, tr 31], (Xem thêm kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở Bảng II.2.2, Phụ 

lục II). 

- Việc lập kế hoạch và phân bổ vốn được thực hiện trên cơ sở hằng năm 

không phù hợp với tính chất đầu tư của chương trình, dự án là trên cơ sở trung và dài 
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hạn, chưa thực sự gắn với kết quả đầu ra, cũng như chưa có sự gắn kết rõ ràng giữa 

nguồn kinh phí phân bổ với chất lượng chương trình, mục tiêu và tác động cần đạt 

được. Cam kết của cấp địa phương trong việc gắn kết xây dựng kế hoạch và bố trí 

kinh phí cho các chương trình thực hiện trên địa bàn là rất yếu [37, tr 12]. 

- Các Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến tính bền vững của 

chương trình. Các chương trình được thiết kế để giải quyết những vấn đề công, có 

tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước trong một 

giai đoạn thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chương trình vấn đề công này 

vẫn tiếp tục tồn tại, nên nếu kết quả của chương trình không bền vững thì có nguy cơ 

không duy trì được tác động của nó khi chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên [37, tr 

14].  

- Việc đánh giá tác động của chương trình, dự án chủ yếu sử dụng phương 

pháp định tính (83,4%), phương pháp định lượng ít được sử dụng (32,3%) (Bảng 

II.2.14). Các địa phương gặp khó khăn trong việc duy trì kết quả thực hiện của 

chương trình, dự án do thiếu kinh phí hoạt động khi chuyển sang hoạt động thường 

xuyên. Việc quản lý và sử dụng công trình sau đầu tư thiếu tính bền vững do hoạt 

động quản lý, khai thác, sử dụng và duy tu bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng 

mức [39, tr 31]. 

- Tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tiền và tài sản của Nhà nước 

trong đầu tư vào các chương trình, dự án đầu tư công diễn ra phổ biến (Xem kết quả 

khảo sát ý kiến chuyên gia ở Bảng II.2.15, II.2.16, Phụ lục II). Điều này đã gây ra 

những bức xúc trong dư luận, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào các chính sách 

công của Nhà nước. Theo báo cáo Tổng hợp kết quả kiểm toán chi đầu tư năm 2006-

2009 tại các tỉnh thành, các bộ ngành, các dự án, chuyên đề, đề án và Chương trình 

mục tiêu cho thấy những hạn chế, thiếu sót trong quản lý đầu tư xây dựng đã xảy ra 

ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư, làm giảm hiệu quả đầu tư, gây thất thoát, lãng 

phí ngân sách nhà nước. Cụ thể, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính: 

4.224.289 triệu đồng, trong đó: thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản chi sai 

chế độ 422.295 triệu đồng; giảm thanh toán các khoản đề nghị quyết toán sai chế độ 

850.187 triệu đồng; giảm quyết toán các khoản đề nghị quyết toán do chưa đủ thủ 
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tục 1.424.754 triệu đồng; giảm quyết toán các khoản quyết toán sai nguồn kinh phí 

895.711 triệu đồng; giảm quyết toán các khoản không đúng đối tượng 13.205 triệu 

đồng; giảm giá trị trúng thầu 344.610 triệu đồng và các khoản giảm chi ngân sách 

nhà nước khác 273.525 triệu đồng [61, tr 4]. Trong Báo cáo Sơ kết 5 năm triển khai 

thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23-05-2012, Chính phủ đã đánh giá: 

tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở 

nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội; là thách 

thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước [38, tr 13]. 

- Nhiều CTMTQG giai đoạn 2006-2010 không đạt được các chỉ tiêu đề ra 

theo kế hoạch và nhiều chỉ tiêu không thể đánh giá được [37, tr 8-10]. Cụ thể, 

CTMTQG về việc làm (1/8); CTMTQG về giảm nghèo (2/8, 3 chỉ tiêu không có 

đánh giá); CTMTQG về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (9/9); 

CTMTQG phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS 

(4/19, có 9 chỉ tiêu không có đánh giá); CTMTQG về dân số và kế hoạch hóa gia 

đình (1/4); CTMTQG về vệ sinh an toàn thực phẩm (7/9); CTMTQG về văn hóa 

(11/20, 5 chỉ tiêu không có đánh giá); CTMTQG giáo dục và đào tạo (11/26, 2 chỉ 

tiêu không có đánh giá); CTMTQG phòng, chống ma túy (3/3); CTMTQG phòng, 

chống tội phạm và CTMTQG ứng phó biến đổi khí hậu không xác định mục tiêu cụ 

thể, nên không thể đánh giá.  

Nguyên nhân của những hạn chế: 

Sở dĩ việc lập và thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công còn 

những hạn chế nêu trên là do những nguyên nhân dưới đây: 

- Thứ nhất, khung pháp lý về quản lý lập và thực hiện các chương trình, dự 

án chưa đầy đủ và toàn diện. Cụ thể: 

+ Chưa bao quát mọi chương trình, dự án công (chỉ áp dụng cho các 

CTMTQG và các dự án thuộc chương trình, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, dự án có cấu phần xây dựng). 

+ Chưa có văn bản quy định và hướng dẫn phương pháp lập chương trình, dự 

án, phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Do đó, dẫn đến tình 

trạng chưa có sự thống nhất và đồng đều trong việc sử dụng các phương pháp trong 

việc lập và đánh giá hiệu quả của chương trình, dự án, cũng như chưa cung cấp được 
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những căn cứ thống nhất để so sánh và lựa chọn giữa các dự án (Xem kết quả khảo 

sát ý kiến chuyên gia ở Bảng II.2.8, Phụ lục II). 

+ Các quy định về phân bổ và quản lý ngân sách chưa phù hợp với tính chất 

của chương trình, dự án. Luật Ngân sách chỉ quy định kế hoạch ngân sách hằng năm, 

không có kế hoạch bố trí đầu tư trung hạn (3-5 năm) theo các chương trình, dự án, 

trong khi đó nhiều chương trình, dự án có thời gian thực hiện dài. Các quy định về 

quản lý ngân sách và tài chính chưa gắn trách nhiệm của cơ quan nhà nước có liên 

quan với kết quả đầu ra của chương trình, dự án sau khi hoàn thành, cũng chưa có sự 

gắn kết rõ ràng giữa nguồn kinh phí phân bổ với chất lượng, mục tiêu và tác động 

cần đạt được. Đồng thời, chưa có cơ chế khuyến khích những cơ quan, tổ chức sử 

dụng tiết kiệm ngân sách trong quá trình thực hiện chương trình, dự án. 

+ Quy định về theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình, dự án chưa phù hợp 

với thông lệ quốc tế; chưa có hướng dẫn chung về việc thiết lập hệ thống theo dõi và 

đánh giá để làm cơ sở cho các cơ quan quản lý chương trình, dự án áp dụng thống 

nhất (trừ các dự án từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ). 

+ Chưa quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lập, 

thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án, theo dõi và đánh giá thực hiện chương 

trình, dự án. Thiếu những quy định cụ thể về trách nhiệm và chế tài xử lý vi phạm 

đối với các tổ chức, cá nhân, cũng như người đứng đầu các tổ chức, cơ quan có liên 

quan đến quản lý chương trình, dự án. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 

việc xử lý trách nhiệm đối với người phê duyệt, quản lý chương trình, dự án không 

hiệu quả chưa nghiêm (Xem kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở Bảng II.2.7, Phụ 

lục II). 

+ Các quy định về sự tham gia của người dân cũng chỉ dừng lại ở việc đóng 

góp ý kiến, và được cung cấp thông tin, giám sát, chứ chưa có quyền quyết định lựa 

chọn dự án. Do đó, chưa đóng góp nhiều vào việc khắc phục tình trạng thiếu khách 

quan trong lập, thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án; tình trạng tham nhũng, 

lãng phí, đầu tư công dàn trải, không hiệu quả. 

- Thứ hai, việc quản lý chương trình, dự án chưa được thực hiện trên một 

khung tổng thể [37, tr 17]. Chất lượng của công tác quản lý và điều hành chương 
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trình, dự án chưa thực sự tốt. Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy có tới 

32,3% chuyên gia cho rằng công tác quản lý và điều hành chương trình, dự án chưa 

đạt yêu cầu, 3,2 % đánh giá tốt, và 64,5 % đánh giá đạt yêu cầu. Nguyên nhân chính 

của thực trạng này là do sự thiếu hợp tác và phối hợp của các bên hữu quan, thiếu hệ 

thống theo dõi và đánh giá hiệu lực, thiếu công khai, minh bạch thông tin, năng lực 

yếu kém của chủ đầu tư và của ban quản lý dự án (Bảng II.2.12, II.2.13,Phụ lục II). 

- Thứ ba, công tác thẩm định chương trình, dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Kết 

quả khảo sát ý kiến chuyên gia về quản lý chương trình, dự án cho thấy 41,2% 

chuyên gia đánh giá công tác thẩm định chương trình, dự án chưa đạt yêu cầu, chỉ 

3,2 % đánh giá tốt, và 45,5% đánh giá đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu của thực 

trạng này là bộ tiêu chí thẩm định chưa cụ thể và toàn diện, phương pháp thẩm định 

chưa phù hợp, lợi ích nhóm chi phối (Bảng II.2.4, II.2.5, Phụ lục II). 

- Thứ tư, công tác theo dõi và đánh giá chưa được thực hiện tốt. Kết quả khảo 

sát ý kiến chuyên gia cho thấy 32,3 % đánh giá công tác theo dõi và đánh giá chương 

trình dự án chưa đạt yêu cầu, 58,1 % đạt yêu cầu. Nguyên nhân của tình trạng này là 

do chưa tổ chức và xây dựng được mạng lưới theo dõi, giám sát và đánh giá chương 

trình từ Trung ương đến địa phương cũng như thiếu khung theo dõi, giám sát, đánh 

giá thực hiện đối với từng chương trình; phương pháp theo dõi và đánh giá chưa phù 

hợp; năng lực theo dõi và đánh giá của cơ quan thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu; xem 

nhẹ công tác theo dõi và đánh giá (Bảng II.2.10, II.11, Phụ lục II). Phần lớn các 

chương trình chưa ban hành được khung giám sát, đánh giá chương trình, cũng như 

bộ chỉ số theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình, nên các cơ 

quan quản lý chương trình ở Trung ương và địa phương gặp nhiều khó khăn trong 

việc đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra của chương trình [39, tr 

32]. Một số chỉ tiêu đề ra nhưng không có phương pháp thống kê, theo dõi, đánh giá, 

do vậy không đánh giá được kết quả thực hiện mục tiêu đó [37, tr 10-11]. 

- Thứ năm, công tác giám sát các chương trình, dự án của Nhà nước và xã 

hội chưa đạt yêu cầu. Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy có tới 52,2% đánh 

giá là chưa đạt yêu cầu, 43,5 % đánh giá đạt yêu cầu. Nguyên nhân của thực trạng 

này là do thiếu công khai, minh bạch thông tin; năng lực của chủ thể giám sát còn 

hạn chế; hình thức giám sát chưa phù hợp (Bảng II.2.17, II.2.18, Phụ lục II). 
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- Thứ sáu, việc xử lý trách nhiệm đối với người phê duyệt, quản lý chương 

trình, dự án không hiệu quả được thực hiện chưa tốt. Theo kết quả khảo sát ý kiến 

chuyên gia, có tới 77,4% cho rằng việc xử lý trách nhiệm chưa nghiêm, trong khi đó 

chỉ có 22,6% cho rằng việc xử lý trách nhiệm đã được thực hiện nghiêm túc (Bảng 

II.2.6, Phụ lục II). 

Tiểu kết chương 2, với mục đích đánh giá thực trạng quản lý thực thi chính 

sách công, từ đó xác định những nội dung cần bổ sung và hoàn thiện để áp dụng 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta trong thời gian tới, trong 

chương này, tác giả đã tập trung vào những nội dung chính sau: 

1. Xác định các chủ thể thực thi và quản lý thực thi chính sách công, theo đó: 

chủ thể chịu trách nhiệm thực thi chính sách công ở nước ta là Chính phủ, các Bộ, cơ 

quan ngang bộ, và chính quyền địa phương các cấp. Bên cạnh đó, quá trình thực thi 

chính sách còn có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, và các đối tác khác 

như: các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các 

cá nhân và tổ chức dân sự… Chủ thể quản lý thực thi chính sách công ở nước ta là 

các cơ quan hành chính các cấp, gồm Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 

nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. 

2. Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật quy định về quản lý văn bản 

thực thi chính sách công và quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công, tác 

giả đã trình bày các nội dung quản lý thực thi chính sách công trên các phương diện 

như: thiết lập văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công; lập và phân bổ 

ngân sách cho thực hiện văn bản, chương trình, dự án; tổ chức thực hiện văn bản, 

chương trình, dự án; theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện; xem xét lại kết quả thực 

hiện; sự tham gia của các bên liên quan, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong 

quá trình thực thi chính sách công. 

3. Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo sơ kết và tổng kết về thi hành chính 

sách, pháp luật từ năm 2006-2013 của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kết hợp 

với kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia, tác giả rút ra những kết quả đạt được và 

những hạn chế trong quản lý thực thi chính sách công ở nước ta trong thời gian qua. 

Theo tác giả, quản lý thực thi chính sách sách công ở nước ta bước đầu đã hình thành 
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tư duy quản lý theo kết quả, phù hợp với xu thế của nhiều nước trên thế giới và khu 

vực. Phương thức quản lý thực thi chính sách công ở nước ta đã từng bước được 

hoàn thiện về thể chế, tổ chức, đội ngũ nhân sự, và nguồn lực bảo đảm cho hoạt động 

này. Tuy nhiên, nó vẫn còn những bất cập, hạn chế, đó là: thể chế về quản lý văn 

bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công chưa hoàn chỉnh và đồng bộ; các 

quy định quản lý vẫn còn chung chung, thiếu hướng dẫn cụ thể; năng lực của đội ngũ 

nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế tài chính vẫn còn những điểm bất hợp lý. 

Những kết quả nghiên cứu nêu trên cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc xây 

dựng khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, kiến nghị các giải pháp để 

áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta ở Chương 3. 
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Chương 3 - ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG  

THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM 

 

3.1. SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG 

THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM 

 Từ kết quả nghiên cứu lý luận về quản lý theo kết quả, thực thi chính sách 

công, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Chương 1, và kết quả nghiên 

cứu thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở nước ta, cho thấy việc áp dụng 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta là cần thiết và khả thi. 

 3.1.1. Những đòi hỏi của quá trình thực thi chính sách công  

 Việc áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả xuất phát từ 

những đòi hỏi dưới đây:  

- Thực thi chính sách công là quá trình định hướng các kết quả. Thực thi 

chính sách công là một giai đoạn quan trọng trong chu trình chính sách công 5 giai 

đoạn, nó là quá trình đưa chính sách công vào thực tiễn đời sống xã hội nhằm hiện 

thực hoá mục tiêu chính sách công, là cầu nối giữa chính sách công và các kết quả 

mong muốn đạt được. Kết quả của giai đoạn xây dựng và quyết định chính sách công 

hay hoạch định chính sách công là cho ra đời một chính sách cơ sở. Chính sách công 

này xác định những mục tiêu hay kết quả mong đợi cần đạt được, và nhiệm vụ của 

giai đoạn thực thi chính sách công là hiện thực hóa các kết quả mong đợi này. Do đó, 

khi xây dựng văn bản và lập các chương trình, dự án thực thi chính sách công phải 

xác định rõ các cấp độ kết quả (đầu ra, kết quả đầu ra, tác động) mong muốn đạt 

được và quá trình tổ chức thực hiện văn bản, chương trình, dự án phải hướng tới đạt 

được các cấp độ kết quả này. Chính vì vậy, quản lý thực thi chính sách công phải bảo 

đảm hướng tới đạt các kết quả chính sách mong đợi. 

- Quản lý theo kết quả là phương thức quản lý tiên tiến. So với các phương 

thức quản lý như tập trung vào đầu vào, tập trung vào hoạt động hay quá trình, tập 

trung vào đầu ra, thì quản lý theo kết quả là một sự tiến hóa trên cơ sở kế thừa những 

ưu điểm của các phương thức quản lý trước và bổ sung thêm những thành tố hợp lý 

để khắc phục những hạn chế của các phương thức quản lý trước đó - đó là hướng tới 
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kết quả đầu ra và tác động dài hạn. Hơn nữa, phương thức quản lý này đã được áp 

dụng rộng rãi từ những năm 1980 trong cả khu vực tư và khu vực công, ở các nước 

phát triển và đang phát triển. Cả về phương diện lý luận và thực tiễn áp dụng quản lý 

theo kết quả cho thấy các lợi ích mà nó đem lại là cải thiện liên tục kết quả thực hiện, 

sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, tăng cường trách nhiệm 

giải trình. 

- Thực thi chính sách thành công đòi hỏi áp dụng quản lý theo kết quả. 

Như đã phân tích ở Chương 1 (mục 1.2.3 và 1.2.4), thực thi chính sách thành công 

đòi hỏi phải thỏa mãn các điều kiện liên quan đến bản thân chính sách, các điều kiện 

liên quan đến chủ thể thực thi chính sách và nguồn lực, các điều kiện liên quan đến 

bối cảnh thực thi; đồng thời, quá trình thực thi chính sách công chịu sự ảnh hưởng 

của các nhân tố như: bản chất của vấn đề công, môi trường thực thi, tổ chức bộ máy 

thực thi chính sách, các bên liên quan. Để bảo đảm thỏa mãn tối đa các điều kiện và 

kiểm soát hiệu lực đối với các nhân tố ảnh hưởng nêu trên, cần áp dụng quản lý theo 

kết quả đối với quá trình thực thi chính sách, bởi vì so với các phương thức quản lý 

khác thì quản lý theo kết quả chú trọng đến lập kế hoạch theo kết quả (xác định các 

kết quả mong muốn rõ ràng và dài hạn, có sự tham gia của các bên liên quan, dự 

đoán trước các rủi ro), lập ngân sách theo kết quả (lập và phân bổ ngân sách gắn với 

các kết quả mong muốn phù hợp với khung thời gian thực hiện), thực hiện kế hoạch 

theo kết quả (hướng việc sử dụng nguồn lực để đạt các kết quả mong muốn và quản 

lý rủi ro), theo dõi thực hiện theo kết quả (định kỳ đo lường các kết quả đạt được và 

điều chỉnh thực hiện khi cần thiết), đánh giá và xem xét lại kết quả (đánh giá mức độ 

đạt được các kết quả mong đợi và đề xuất biện pháp điều chỉnh kế hoạch, ngân sách, 

và thực hiện). 

- Yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong thực 

thi chính sách công. Như đã phân tích và đánh giá ở Chương 2, thực thi chính sách 

công ở nước ta trong thời gian qua còn nhiều hạn chế. Cụ thể: (1) chất lượng của các 

văn bản thực thi chính sách công chưa được như mong muốn, tỉ lệ văn bản trái pháp 

luật chiếm tỉ lệ khá lớn; (2) việc triển khai thi hành một số văn bản chưa được kịp 

thời, thiếu đồng bộ dẫn đến tình trạng một số chính sách chưa được thực thi; (3) chất 
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lượng thiết kế của chương trình, dự án thực thi chính sách công còn thấp, dẫn đến 

nhiều chương trình, dự án đầu tư không hiệu quả, lãng phí vốn đầu tư của nhà nước; 

(4) nhiều chương trình, dự án được triển khai chậm, bị kéo dài; (5) tình trạng lãng 

phí, tham nhũng trong thực thi các chính sách còn diễn ra phổ biến; (6) thiếu trách 

nhiệm giải trình trong thực thi chính sách công; (7) và hệ quả là nhiều mục tiêu 

chính sách và mục tiêu phát triển không đạt được như dự kiến.  

Để đáp ứng các yêu cầu này cần đổi mới phương thức quản lý thực thi chính 

sách công hiện tại theo định hướng kết quả. 

3.1.2. Những yêu cầu của quản lý nhà nước 

Việc áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả nhằm đáp ứng các 

yêu cầu của quản lý nhà nước sau đây:  

 - Yêu cầu quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ: Việt Nam đã thiết lập quan 

hệ đối tác với rất nhiều tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới; và là thành 

viên của nhiều tổ chức quốc tế. Song song với việc phát triển các quan hệ quốc tế đó, 

Việt Nam đã và đang nhận được tài trợ từ các đối tác thông qua các chương trình, dự 

án viện trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ để thực 

hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, và các mục tiêu thiên niên kỷ mà Việt 

Nam cam kết. Tính đến hết năm 2013, Việt Nam có 51 nhà tài trợ song phương và đa 

phương, trong đó 28 nhà tài trợ song phương và 23 nhà tài trợ đa phương có các 

chương trình ODA thường xuyên. Hầu hết các nhà tài trợ đều có chiến lược hoặc 

chương trình hợp tác trung hạn về hợp tác phát triển với Việt Nam [41, tr 1]. Theo 

yêu cầu của các đối tác, việc tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án viện trợ 

này được thực hiện theo thông lệ quốc tế là quản lý theo kết quả. Trong thực tế, Việt 

Nam cũng đã thiết lập được một cơ chế quản lý theo kết quả đối với các chương 

trình, dự án loại này. 

 - Yêu cầu phát huy dân chủ trong quản lý nhà nước: Trong nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa, người dân được tham gia vào các quyết định của chính quyền không 

chỉ thông qua các thiết chế đại diện (Quốc hội, Hội đồng nhân dân), mà còn thông 

qua hình thức dân chủ trực tiếp (dân chủ ở cơ sở) với phương châm: Dân biết, dân 

bàn, dân làm và dân kiểm tra. Do đó, phương thức quản lý thực thi chính sách công 
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phải bảo đảm quyền làm chủ của người dân trong thực thi chính sách công. Hay nói 

cách khác, quản lý thực thi chính sách công phải bảo đảm sự tham gia của người dân 

vào quá trình thiết kế cũng như quá trình tổ chức thực hiện các văn bản, chương 

trình, dự án thực thi chính sách công; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người 

dân trong quá trình thực thi chính sách công; bảo đảm trách nhiệm giải trình của các 

cơ quan thực thi chính sách công cũng như của các cơ quan, tổ chức tham gia vào 

thực thi chính sách công trước nhân dân. 

 - Yêu cầu phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng 

phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực: Nguồn lực chủ yếu để thực thi các chính 

sách công là nguồn lực của Nhà nước bao gồm tài sản công, đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức nhà nước, và ngân sách nhà nước. Vì vậy, nguy cơ tham nhũng, thất 

thoát và lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực công này là rất lớn, trong khi đó 

quản lý theo kết quả được đánh giá là phương thức quản lý bảo đảm minh bạch và 

trách nhiệm giải trình nhất hiện nay bởi vì nó gắn việc phân bổ và sử dụng nguồn lực 

với các kết quả, gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện với các kết quả 

và nguồn lực do họ sử dụng; đồng thời, quản lý theo kết quả đòi hỏi tuân thủ nguyên 

tắc bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, nguyên tắc bảo đảm minh bạch, 

nguyên tắc bảo đảm trách nhiệm giải trình. Do đó, việc áp dụng quản lý theo kết quả 

trong thực thi chính sách ở nước ta góp phần vào phòng, chống tham nhũng, và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực của Nhà nước và 

nguồn lực xã hội. 

3.1.3. Sự sẵn sàng áp dụng quản lý thực thi chính sách theo kết quả 

Việc áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta đã có 

những tiền đề nhất định, đó là: 

- Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và xã hội ta đã nhận thức được rõ ràng về sự yếu 

kém, hạn chế của phương thức quản lý hiện tại trong các cơ quan nhà nước nói 

chung và cơ quan hành chính nhà nước nói riêng; đã nhận thức mạnh mẽ về sự cần 

thiết phải thay đổi phương thức quản lý này. Trong nhiều nghị quyết của Đảng và 

trong các chương trình cải cách hành chính nhà nước đã đề cập đến những nội dung 

đổi mới phương thức quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước. Nghị quyết 
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TW 5 khóa X (01-08-2007) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đưa ra chủ trương: Thí điểm thực hiện cơ 

chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc thay thế cơ chế cấp kinh phí cho cơ 

quan hành chính chủ yếu dựa vào chỉ tiêu biên chế đối với cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. Tạo thêm động lực đối với hoạt động của các cơ quan 

hành chính, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, khuyến khích, động viên 

cán bộ, công chức làm việc tích cực, gắn liền việc hoàn thành nhiệm vụ với tiền 

lương, tiền thưởng. Chương trình cải cách tổng thể hành chính nhà nước giai đoạn 

2001-2010 (được ban hành theo quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/09/2001), đã 

xác định một trong những nội dung của cải cách hành chính nhà nước là: Áp dụng 

các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại trong các cơ quan hành chính 

nhà nước. 

Hơn nữa, như đã phân tích và đánh giá ở Chương 2, chúng ta đã bước đầu 

hình thành tư duy quản lý theo kết quả trong quản lý văn bản, chương trình, dự án 

thực thi chính sách công, và tư duy này đã được thể chế hóa thành một số quy định 

của pháp luật về quản lý văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công. 

Đồng thời, những quy định trong Luật Đầu tư công được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 18-06-2014, có hiệu lực thi hành 01-01-2015, và những nỗ lực 

hiện nay của Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn bản quy 

phạm pháp luật cũng đi theo hướng tư duy này. 

- Thứ hai, trong một thập niên gần đây, Nhà nước và xã hội quan tâm và đánh 

giá cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, hưởng ứng cơ chế khuyến khích và đo 

lường kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước, các cán bộ, công chức, viên 

chức nhà nước. Thực tế, chúng ta đã xây dựng các chỉ số đánh giá như: Chỉ số quản 

trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số đo lường kết quả cải cách hành chính 

nhà nước (PARI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với hoạt động phục vụ của các 

cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), và Chỉ số hài lòng của người dân đối với việc 

cung ứng dịch vụ công trong một số lĩnh vực như Giáo dục, Y tế.v.v. 

- Thứ ba, trong các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cũng đã 

có những nhà lãnh đạo, công chức đã được đào tạo về hệ thống quản lý theo kết quả 
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và nhận thức sâu sắc về lợi ích của hệ thống quản lý này. Đây chính là những hạt 

nhân, nhân tố đi đầu trong việc thúc đẩy quá trình cải cách phương thức quản lý 

trong các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước. Một minh chứng thực 

tiễn là hiện nay đang tiến hành thí điểm áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả ở một 

số địa phương, và một số lĩnh vực. Chẳng hạn như: ở Thành phố Đà Nẵng, Thành 

phố  Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh.v.v. 

Theo kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy trong thực tế đã có nhiều cơ 

quan đã và đang vận dụng các nội dung của quản lý theo kết quả trong quản lý văn 

bản thực thi chính sách công, và quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách 

công (Xem kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở các Bảng II1.1, II.1.4, II.2.1,  II.2.8, 

II.2.14, Phụ lục II). 

- Thứ tư, những năm gần đây, ở Việt Nam đã có nhiều tổ chức quốc tế, tổ 

chức phi chính phủ quan tâm và hỗ trợ việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả 

trong các cơ quan hành chính nhà nước như: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 

(UNDP), Các cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế (IDCA), Ngân hàng Thế giới 

(WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID), Cơ quan phát triển quốc tế Úc (AUSIAD), Cơ quan phát triển quốc tế Đan 

Mạch (DANIDA), Cơ quan Hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA)... Hầu hết các 

chương trình, dự án do các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ tài trợ cho Việt 

Nam đang áp dụng hệ thống quản lý này. Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước trực 

tiếp tham gia vào quản lý các chương trình, dự án này đã học hỏi và tích lũy được 

kinh nghiệm về quản lý theo kết quả. Hơn nữa, hiện có nhiều tổ chức tư vấn về đào 

tạo, bồi dưỡng và tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả trong các cơ quan 

hành chính nhà nước đang hoạt động ở nước ta, ví dụ: Viện Quản lý và Lãnh đạo,… 

- Thứ năm, quản lý theo kết quả đã được vận dụng rộng rãi ở cả khu vực 

công và tư, và ở nhiều nước khác nhau, kể cả các nước đang phát triển; nó được áp 

dụng trong các ngành, lĩnh vực khác nhau. Nó đã được kiểm chứng là một công cụ 

hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức. Kinh nghiệm quốc tế có 

thể cung cấp những bài học giá trị để áp dụng thành công hệ thống này ở Việt Nam. 

Đồng thời, việc phát triển mạnh mẽ và đầy ấn tượng của công nghệ thông tin và 
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truyền thông ở nước ta trong những năm gần đây là một nhân tố quan trọng tạo thuận 

lợi cho việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả có hiệu lực và hiệu quả cao hơn. 

- Thứ sáu, những nhà quản lý và công chức tham gia vào công tác xây dựng, 

thẩm tra, kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản, các nhà quản lý và công chức trong các 

cơ quan quản lý, ban quản lý chương trình, dự án đã sẵn sàng và mong muốn áp 

dụng hệ thống quản lý này. Kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy trên 98,1% 

cho rằng cần áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công 

(Bảng II.3.1, Phụ lục II). 

 Như vậy, áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam 

xuất phát từ những đòi hỏi của quá trình thực thi chính sách công và những yêu cầu 

của quản lý nhà nước, và chúng ta đã sẵn sàng cho việc áp dụng nó. Quản lý thực thi 

chính sách công theo kết quả được xem là phương thức để nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả và trách nhiệm giải trình trong thực thi chính sách công, góp phần phòng và 

chống tham nhũng, góp phần thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong quản lý và 

sử dụng nguồn lực của Nhà nước, của các nhà tài trợ và của xã hội. 

3.2. NHỮNG NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN ĐỂ ÁP DỤNG 

QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM 

Đối chiếu các nội dung quản lý thực thi chính sách công ở nước ta ở Chương 

2 với các yêu cầu của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Chương 1 (lập 

kế hoạch theo kết quả, lập ngân sách theo kết quả, thực hiện theo kết quả, theo dõi 

theo kết quả, đánh giá theo kết quả, xem xét lại kết quả, bảo đảm sự tham gia của các 

bên liên quan, bảo đảm minh bạch, và bảo đảm trách nhiệm giải trình); kết hợp với 

các bài học kinh nghiệm về áp dụng quản lý theo kết quả ở các nước OECD, và kết 

quả khảo sát ý kiến chuyên gia (các Bảng II.1.20, II.1.21, II.2.19, II.3.2, Phụ lục II), 

để áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta cần bổ sung và 

hoàn thiện những nội dung sau đây. 

3.2.1. Về quản lý văn bản thực thi chính sách công 

 Bước đầu, chúng ta đã hình thành tư duy quản lý theo kết quả trong quản lý 

văn bản thực thi chính sách công, tuy nhiên, so với yêu cầu của quản lý thực thi 

chính sách công theo kết quả, cần bổ sung và hoàn thiện những nội dung sau:  
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- Thứ nhất, cần ban hành quy định về đánh giá tác động đối với văn bản  

trong giai đoạn soạn thảo dự thảo văn bản và thi hành văn bản đối với tất cả các văn 

bản thực thi chính sách công (cần quy định những trường hợp nào cần đánh giá chi 

tiết và đầy đủ).  

 - Thứ hai, cần quy định cụ thể về phương pháp được sử dụng để đánh giá tác 

động và hiệu quả kinh tế - xã hội của văn bản thực thi chính sách, và ban hành khung 

hướng dẫn phương pháp đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của các văn bản 

thực thi chính sách công để làm cơ sở cho việc áp dụng thống nhất.  

- Thứ ba, cần quy định các tiêu chí thẩm định và thẩm tra, kiểm tra văn bản, 

đánh giá văn bản thực thi chính sách cụ thể và toàn diện, đặc biệt là tiêu chí đánh giá 

tính khả thi của văn bản. 

- Thứ tư, các quy định về lập dự toán và phân bổ ngân sách cho thi hành văn 

bản thực thi chính sách công cần gắn trách nhiệm của cơ quan thi hành với kết quả 

đầu ra. 

- Thứ năm, cần ban hành khung hướng dẫn về theo dõi và đánh giá tác động 

của các văn bản này sau khi chúng được ban hành và thực hiện. 

Bảng 3.1: Nội dung cần bổ sung và hoàn thiện trong quản lý văn bản 

thực thi chính sách công 

Nội dung quản lý văn 

bản thực thi chính 

sách công 

Đối chiếu với yêu cầu của quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả 

Đã có Chưa có Bổ sung và hoàn 

thiện 

1. Xây dựng văn bản 

định hướng kết quả 

   

- Xác định đầu ra, kết 

quả đầu ra, và tác động 

của văn bản 

 

Đã quy định đánh 

giá tác động đối với 

Nghị định, thông tư 

và các văn bản có 

quy định thủ tục 

hành chính 

Chưa quy định 

cho tất cả các 

văn bản thực thi 

chính sách 

Cần quy định áp 

dụng cho tất cả 

các văn bản thực 

thi chính sách 

công 

- Phương pháp đánh giá 

tác động của văn bản và 

hướng dẫn áp dụng 

Đã có hướng dẫn 

đối với văn bản có 

quy định thủ tục 

hành chính 

Chưa có quy 

định cụ thể đối 

với các văn bản 

khác 

Cần quy định cụ 

thể và hướng dẫn 

áp dụng 

2. Lập và phân bổ    
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ngân sách theo kết quả 

- Cơ sở lập Hàng năm   

- Phân bổ ngân sách Theo nội dung công 

việc, và từng chính 

sách cụ thể  

Chưa gắn trách 

nhiệm với kết 

quả thi hành văn 

bản 

Cần bổ sung quy 

định gắn trách 

nhiệm với kết quả 

thi hành văn bản 

3. Theo dõi thực hiện 

văn bản theo kết quả 

   

- Đo lường đầu ra, kết 

quả đầu ra và tác động 

của văn bản 

Mới đo lường tác 

động đối với Nghị 

định, và các văn 

bản có quy định thủ 

tục hành chính 

Chưa áp dụng 

đối với tất cả 

các văn bản thực 

thi chính sách 

Cần áp dụng cho 

tất cả các văn bản 

thực thi chính 

sách công 

- Khung theo dõi và 

đánh giá 

 Chưa có khung 

theo dõi và đánh 

giá theo kết quả 

Cần thiết lập 

khung theo dõi và 

đánh giá kết quả 

4. Đánh giá thực hiện 

theo kết quả 

   

- Đánh giá kết quả thi 

hành văn bản ở các cấp 

độ đầu ra, kết quả đầu ra 

và tác động 

Áp dụng đánh giá 

tác động đối với 

Nghị định, và các 

văn bản có quy định 

thủ tục hành chính 

Chưa áp dụng 

đối với các văn 

bản thực thi 

chính sách còn 

lại 

Cần mở rộng áp 

dụng cho tất cả 

các văn bản thực 

thi chính sách 

công 

- Phương pháp đánh giá 

tác động thực tế của văn 

bản và hướng dẫn áp 

dụng 

Đã hướng dẫn đối 

với văn bản có quy 

định thủ tục hành 

chính 

Chưa có hướng 

dẫn đối với các 

văn bản thực thi 

chính sách công 

khác 

Cần quy định cụ 

thể và hướng dẫn 

áp dụng 

5. Xem xét lại kết quả 

và điều chỉnh 

Đã quy định   

6. Sự tham gia của các 

bên liên quan 

Đã quy định   Chưa được thực 

hiện tốt 

Cần quán triệt 

thực hiện tốt 

7. Công khai, minh 

bạch 

Đã quy định  Chưa được thực 

hiện tốt 

Cần quán triệt 

thực hiện tốt  

8. Trách nhiệm giải 

trình 

Đã quy định  Chưa quy định 

cụ thể và chưa 

được thực hiện 

tốt 

Cần quy định cụ 

thể và quán triệt 

thực hiện tốt 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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3.2.2. Về quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công 

 Về cơ bản, quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công đã hình 

thành tư duy định hướng kết quả, tuy nhiên, so với các yêu cầu của quản lý thực thi 

chính sách công theo kết quả, cần bổ sung và hoàn thiện những nội dung dưới đây: 

 - Thứ nhất, cần có những quy định về việc xác định đầu ra, kết quả đầu ra, và 

tác động đối với các chương trình, dự án không có cấu phần xây dựng, và các dự án 

không thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Thứ hai, cần ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn phương pháp lập 

chương trình, dự án, phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hệ thống các 

tiêu chí đánh giá chương trình, dự án; cần quy định bộ tiêu chí thẩm định chương 

trình, dự án cụ thể và toàn diện. Qua đó nhằm bảo đảm tính thống nhất trong việc 

lập, thẩm định và đánh giá các chương trình, dự án, đồng thời cung cấp những căn cứ 

thống nhất để so sánh và lựa chọn giữa các chương trình, dự án. 

 - Thứ ba, cần quy định về theo dõi, đánh giá thực hiện các chương trình, dự 

án phù hợp với thông lệ quốc tế; ban hành khung hướng dẫn chung về việc thiết lập 

hệ thống giám sát và đánh giá để làm cơ sở cho các cơ quan quản lý chương trình, dự 

án áp dụng thống nhất, cần tổ chức và xây dựng được mạng lưới theo dõi, giám sát 

và đánh giá chương trình từ Trung ương đến địa phương.  

- Thứ tư, các quy định về quản lý ngân sách cần phù hợp với tính chất của  

các chương trình, dự án có thời gian thực hiện dài (trên 1 năm), các quy định về quản 

lý ngân sách và tài chính cần gắn trách nhiệm của cơ quan nhà nước có liên quan với 

đầu ra của các chương trình, dự án sau khi hoàn thành, gắn kết rõ ràng với kết quả 

đầu ra, gắn kết rõ ràng giữa nguồn kinh phí phân bổ với chất lượng chương trình, kết 

quả đầu ra và tác động cần đạt được. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích những 

cơ quan, tổ chức sử dụng tiết kiệm ngân sách trong quá trình thực hiện các chương 

trình, dự án. 

- Thứ năm, cần có những quy định cụ thể về việc người dân được tham gia 

vào xác định nhu cầu dự án và thứ tự ưu tiên của các dự án. 
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Bảng 3.2: Nội dung cần bổ sung và hoàn thiện trong quản lý chương 

trình, dự án thực thi chính sách công  

Nội dung quản lý 

chương trình, dự án 

thực thi chính sách 

công 

Đối chiếu với yêu cầu của quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả 

Đã có Chưa có Bổ sung và 

hoàn thiện 

1. Lập chương trình, 

dự án định hướng kết 

quả 

   

- Xác định đầu ra, kết 

quả đầu ra và tác động 

của chương trình, dự án 

 

Đã quy định đối 

với CTMTQG và  

các dự án thuộc 

chương trình, các 

dự án ODA và dự 

án có nguồn vốn 

vay ưu đãi từ các 

nhà tài trợ 

Chưa áp dụng 

đối với tất các 

các chương 

trình, dự án thực 

thi chính sách 

công 

Cần áp dụng cho 

tất cả các 

chương trình, dự 

án thực thi chính 

sách công 

- Phương pháp lập và 

đánh giá tác động của 

chương trình, dự án, và 

hướng dẫn áp dụng 

 Chưa quy định 

phương pháp 

được sử dụng và 

văn bản hướng 

dẫn áp dụng 

Cần quy định cụ 

thể và hướng 

dẫn áp dụng 

2. Lập và phân bổ 

ngân sách theo kết quả 

Căn cứ vào đầu ra Chưa gắn trách 

nhiệm với kết 

quả đầu ra 

Cần bổ sung quy 

định gắn trách 

nhiệm với kết 

quả đầu ra 

3. Theo dõi thực hiện 

chương trình, dự án 

theo kết quả 

   

- Đo lường đầu ra, kết 

quả đầu ra và tác động  

của chương trình, dự án 

- Hệ thống theo dõi và 

đánh giá 

Đã quy định đối 

với CTMTQG và 

dự án thuộc 

chương trình, các 

dự án ODA và dự 

án có nguồn vốn 

vay ưu đãi từ các 

nhà tài trợ 

Chưa áp dụng 

đối với tất các 

các chương 

trình, dự án thực 

thi chính sách 

công 

Cần mở rộng áp 

dụng cho tất cả 

các chương 

trình, dự án thực 

thi chính sách 

công 
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- Văn bản hướng dẫn 

theo dõi và đánh giá 

 Chưa có văn bản 

hướng dẫn xây 

dựng khung theo 

dõi và đánh giá 

Cần ban hành 

văn bản hướng 

dẫn xây dựng 

khung theo dõi 

và đánh giá 

4. Đánh giá thực hiện 

theo kết quả 

   

- Đánh giá tác động của 

chương trình, dự án 

Đã quy định đối 

với CTMTQG và 

các dự án thuộc 

chương trình, các 

dự án ODA và dự 

án có nguồn vốn 

vay ưu đãi từ các 

nhà tài trợ 

Chưa áp dụng 

đối với tất cả  

các chương 

trình, dự án thực 

thi chính sách 

công 

Cần mở rộng áp 

dụng cho tất cả 

các chương 

trình, dự án thực 

thi chính sách 

công 

- Phương pháp đánh giá 

tác động của chương 

trình, dự án 

 Chưa có hướng 

dẫn áp dụng 

Cần có hướng 

dẫn áp dụng 

5. Xem xét lại kết quả 

thực hiện và điều 

chỉnh 

Đã quy định đối 

với CTMTQG và 

các dự án thuộc 

chương trình, các 

dự án sử dụng 

nguồn vốn ODA 

và dự án có nguồn 

vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ 

Chưa áp dụng 

đối với mọi 

chương trình, dự 

án thực thi chính 

sách 

Cần mở rộng áp 

dụng cho tất cả 

các chương 

trình, dự án thực 

thi chính sách 

công 

6. Sự tham gia của các 

bên liên  

Đã có quy định   Chưa đầy đủ và 

chưa được thực 

hiện tốt 

Cần quy định 

đầy đủ và quán 

triệt thực hiện 

tốt 

7. Công khai, minh 

bạch 

Đã có quy định  Chưa được thực 

hiện tốt 

Cần quán triệt 

thực hiện tốt  

8. Trách nhiệm giải 

trình 

Đã có quy định  Chưa quy định 

cụ thể và chưa 

thực hiện tốt 

Cần quy định cụ 

thể và quán triệt 

thực hiện tốt 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Tóm lại, để có thể áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở 

nước ta, trong thời gian tới cần thực hiện tốt những nội dung dưới đây: 

- Một là, thiết lập được khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 

để hướng dẫn thực hiện các nội dung của quản lý thực thi chính sách công theo kết 

quả. 

- Hai là, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả để tạo khuôn khổ pháp lý cho việc lập kế hoạch thực thi chính sách công 

theo kết quả, lập ngân sách thực thi chính sách công theo kết quả, thực hiện kế hoạch 

theo kết quả, theo dõi thực hiện theo kết quả, đánh giá theo kết quả và xem xét lại 

kết quả, theo hướng sau:  

+ Khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành về quản lý 

văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công. 

+ Mở rộng phạm vi áp dụng của các quy định hiện hành về xây dựng, ban 

hành, thi hành và theo dõi thi hành văn bản, chương trình, dự án cho tất cả các văn 

bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công. 

+ Bổ sung một số quy định và nội dung quản lý để đáp ứng các yêu cầu của 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. 

 - Ba là, thiết lập một cơ quan ở Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn quản 

lý thực thi chính sách công theo kết quả, tiến hành đánh giá và xem xét kết quả thực 

thi chính sách công trên phạm vi toàn quốc. 

- Bốn là, xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý thực thi 

chính sách công theo kết quả để làm cẩm nang cho các cơ quan thực thi chính sách 

công. 

- Năm là, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự trong các cơ quan quản lý 

thực thi chính sách công để đáp ứng các yêu cầu của quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả. 

- Sáu là, xây dựng được nền văn hóa quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả trong các cơ quan thực thi và quản lý thực thi chính sách công. 

- Bảy là, các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả như 

nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, nguyên tắc bảo đảm minh 
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bạch, nguyên tắc bảo đảm trách nhiệm giải trình phải được thể chế hóa và quán triệt 

thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình thực thi chính sách công từ xây dựng 

văn bản và lập chương trình, dự án thực thi chính sách công, đến tổ chức thực hiện, 

theo dõi và đánh giá. 

3.3. KHUNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ 

Ở VIỆT NAM 

 Việc áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả cần vận dụng linh 

hoạt và sáng tạo những nội dung của khung quản lý thực thi chính sách công theo kết 

quả dưới đây. Khung này cung cấp những hướng dẫn cho các cơ quan quản lý thực 

thi chính sách công trong thực hành quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. 

3.3.1. Lập kế hoạch thực thi chính sách công 

Bước đầu tiên trong quản lý thực thi chính sách công theo kết quả là lập kế 

hoạch thực thi chính sách công nhằm xác định những nhiệm vụ và trách nhiệm của 

cơ quan thực thi chính sách công, thiết kế văn bản, chương trình, dự án thực thi 

chính sách, xây dựng khung lô gích theo kết quả, xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro, 

thiết lập khung theo dõi và giám sát theo kết quả. 

3.3.1.1. Thành lập bộ phận điều hành chính sách công 

Thực thi một chính sách công liên quan đến nhiều đối tác bên trong và bên 

ngoài bộ máy nhà nước, thì một trong những yếu tố quan trọng nhất là phải có một 

cơ cấu quản lý hợp lý. Do đó, để quản lý quá trình thực thi một chính sách cụ thể, cơ 

quan thực thi chính sách công cần thiết lập một cơ quan chuyên trách để điều hành, 

phối hợp, theo dõi và đánh giá. 

3.3.1.2. Nghiên cứu nội dung chính sách công 

Nhiệm vụ đầu tiên của bộ phận điều hành chính sách công là tiến hành nghiên 

cứu nội dung chính sách công đã được ban hành bởi cơ quan hoạch định chính sách 

công. Khi nghiên cứu nội dung chính sách công cần phải trả lời được những câu hỏi 

then chốt sau: Vấn đề chính sách công cần được giải quyết là gì? Nguyên nhân của 

vấn đề là gì? Mục tiêu của chính sách công là gì? Có những giải pháp nào để giải 

quyết vấn đề chính sách công? Các giải pháp đưa ra đã đủ cụ thể chưa? Có cần phải 

cụ thể nữa hay không? 
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3.3.1.3. Xác định nhiệm vụ thực thi chính sách công 

Căn cứ vào những nội dung của chính sách công, cơ quan thực thi chính sách 

công xác định thẩm quyền của mình trong thực thi chính sách công đó. Căn cứ vào 

kết quả trả lời các câu hỏi đặt ra ở trên và thẩm quyền thực thi chính sách công, cơ 

quan thực thi xác định nhiệm vụ thực thi chính sách công. Tuỳ thuộc vào từng chính 

sách cụ thể, thực thi chính sách công có thể bao gồm một hoặc nhiều trong số các 

nhiệm vụ sau đây: (1) ban hành các văn bản thực thi chính sách công; (2) thi hành 

văn bản thực thi chính sách công; (3) lập các chương trình, dự án công thực thi chính 

sách công; (4) tổ chức thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công. 

3.3.1.4. Thiết kế văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công 

Việc xây dựng, ban hành các văn bản thực thi chính sách công cần tuân thủ 

các quy định của pháp luật về ban hành văn bản. Phương pháp được sử dụng khi xây 

dựng văn bản là phương pháp đánh giá tác động văn bản (RIA – Regulatory Impact 

Assessment).  

Việc thiết kế các chương trình, dự án thực thi chính sách công theo quy định 

pháp luật về lập, thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án công. Phương pháp 

được sử dụng khi lập chương trình, dự án công là phương pháp khung lô gích (LFA 

– Logframe Approach) 

Phương pháp được sử dụng để phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của các văn 

bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công là phương pháp phân tích lợi ích -

chi phí (CBA – Cost-Benefit Analysis), hoặc phương pháp kết quả - chi phí (ECA –

Effectiveness-Cost Analysis). 

3.3.1.5.  Xây dựng khung lô gích theo kết quả 

Sau khi văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công được ban hành, 

cơ quan quản lý thực thi chính sách công tiến hành xây dựng khung lô gích theo kết 

quả nhằm xác định tầm nhìn kết quả thực thi chính sách công, gồm các nội dung sau: 

-  Xác định sự tham gia của các bên liên quan phù hợp: 

Từ những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc thực hiện quản lý theo kết quả, 

thì phương pháp thực hiện tốt nhất là bảo đảm cho những người đại diện cho các bên 

liên quan tham gia vào xây dựng khung lô gích, và các bước tiếp theo của chu trình 

quản lý theo kết quả. Sự tham gia của các bên liên quan đem lại những lợi ích như: 
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(1) mở rộng kiến thức và cơ sở thông tin; (2) nâng cao chất lượng kỹ thuật của các 

mô hình lô gích; (3) bảo đảm các nhu cầu của những người thụ hưởng được xem xét; 

(4) tăng cường trách nhiệm giải trình đối với việc đạt được các kết quả; (5) tăng 

cường cam kết đo lường liên tục các kết quả thực hiện. Các bên liên quan tham gia 

phù hợp bao gồm đối tượng thụ hưởng chính sách công, các bên đối tác trong thực 

thi chính sách công. 

-  Trả lời những câu hỏi quan trọng: 

Khi thiết lập khung lô gích, các bên liên quan tham gia cần trả lời những câu 

hỏi sau: Tại sao Nhà nước cần thực hiện chính sách công này? Những kết quả nào 

Nhà nước kỳ vọng từ sự can thiệp chính sách này? Ai là người thụ hưởng các kết quả 

do chính sách công mang lại? Những câu hỏi này cần được trả lời dưới hình thức các 

kết quả mong đợi để đáp ứng những nhu cầu đã xác định của những người thụ hưởng 

chính sách. Sau đó, các câu hỏi tiếp theo cần trả lời là: Những can thiệp chính sách 

nên được thực hiện như thế nào? Cơ quan thực thi chính sách công phải làm việc với 

ai? Khi hoàn thành khung lô gích, cần lặp lại để xác định chính xác mối quan hệ 

nhân quả, loại bỏ những trùng lặp và hoàn thiện các báo cáo kết quả. Hình 3.1 mô tả 

những câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng trong thực thi chính sách công. 

Hình 3.1: Các câu hỏi quan trọng trong thực thi chính sách công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tham khảo từ [102, tr 16] 

-  Xác định các thành phần của khung lô gích: 

Chúng ta cần phải xác định được 5 thành phần quan trọng của khung lô gích 

của các văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công (sau đây gọi là chương 

Các đầu vào/các 
hoạt động 

Các đầu ra Các kết quả đầu ra  Tác động 
dài hạn 

Các đối tác tham gia 

Can thiệp chính sách như thế nào? Nhà nước muốn gì? 

Xã hội 

Cơ quan thực thi làm việc với ai? Ai hưởng lợi? 

Người thụ 
hưởng trực 

tiếp 

Tại sao? 

Người thụ hưởng 
gián tiếp 
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trình), đó là mục tiêu phát triển hay mục đích (tác động), mục tiêu chương trình (kết 

quả đầu ra), kết quả của chương trình (đầu ra), các hoạt động, và các đầu vào của 

chương trình. Mối quan hệ giữa các thành phần của chương trình thực thi chính sách 

công được thể hiện như Hình 3.2 [70, tr 16]. 

+  Xác định mục tiêu phát triển (tác động dài hạn) và mục tiêu chương trình 

(kết quả đầu ra): Hai mục tiêu này được lấy ra từ cây mục tiêu xác định từ bước lập 

kế hoạch thực thi chính sách công. Trước tiên, xác định mục tiêu phát triển, và sau 

đó xác định mục tiêu chương trình. Xác định các kết quả đầu ra là cần thiết cho theo 

dõi, giám sát và đánh giá theo kết quả. Các kết quả đầu ra càng được xác định càng 

rõ ràng càng tốt. 

+ Xác định kết quả chương trình (đầu ra): Chúng ta xem xét mục tiêu chương 

trình và trả lời câu hỏi “Chương trình phải cung cấp những gì để đạt được mục tiêu 

chương trình?”. Kết quả trả lời cho câu hỏi này chính là các đầu ra của chương trình. 

+ Xác định các hoạt động chương trình: Chúng ta chọn từng kết quả và lập ra 

một danh mục các hoạt động cần thiết để đạt kết quả đó, và trình bày các hoạt động 

này theo một trình tự lô gích.  

+ Xác định các yếu tố đầu vào: Căn cứ vào các hoạt động và kết quả của 

chương trình, nhà quản lý xác định từng yếu tố đầu vào cần thiết (tài chính, nguyên 

liệu, nhân sự, dịch vụ...) để thực hiện các hoạt động đó trên các phương diện: số 

lượng, chất lượng và chi phí. 

Hình 3.2: Mối quan hệ giữa các thành phần của chương trình 
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Nguồn: Tham khảo từ [70, tr 16] 
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Các thành phần của chương trình được trình bày trong một ma trận như được 

thể hiện ở Bảng 3.3 (Phụ lục III). 

  3.3.1.6. Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro 

Nội dung tiếp theo là xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro. Đây là một nội dung 

quan trọng của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả bởi vì các can thiệp 

chính sách công không được thực hiện trong một môi trường có kiểm soát, các yếu 

tố bên ngoài thường có thể là nguyên nhân làm cho chúng thất bại. Do đó, trong giai 

đoạn thiết kế can thiệp chính sách công, cần phải xác định được các điều kiện cần 

thiết cho sự thành công, tiến hành phân tích rủi ro và các chiến lược giảm thiểu rủi 

ro. Nội dung này được tiến hành trên cơ sở và tiếp nối khung lô gích theo kết quả đã 

được thiết lập ở trên, bao gồm các nội dung sau: 

-  Xác định các giả định và các vùng rủi ro: 

Các giả định là những giả thuyết về các nhân tố hoặc các rủi ro mà có thể tác 

động đến sự tiến triển hoặc thành công của chương trình. Hay nói cách khác, các giả 

định là các điều kiện bên ngoài không nằm trong sự kiểm soát của chương trình, 

nhưng nếu thiếu chúng thì chương trình sẽ không thành công. Vì vậy, chúng ta cần 

phải đánh giá các yếu tố bên ngoài để xác định liệu chúng có gây rủi ro cho chương 

trình không?. Các yếu tố bên ngoài này có thể bao gồm: những hành động của các cơ 

quan cụ thể, các điều kiện kinh tế, sự thay đổi chính trị, sự thay đổi về môi trường, 

cấp độ mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích. Việc xác định các giả định làm cơ sở cho 

quản lý rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình.  

Kiểm tra các giả định làm cơ sở cho việc thiết kế can thiệp chính sách công 

giúp xác định các vùng rủi ro. Các giả định mô tả các điều kiện cần phải tồn tại nếu 

các quan hệ nhân quả diễn ra như dự kiến, tức là, từ các nguồn lực đến các hoạt 

động, các đầu ra, đi đến các kết quả đầu ra, rồi đến tác động chính sách. Lô gích điều 

kiện này bắt đầu với một số giả định ban đầu về những điều kiện tiên quyết cần thiết 

cho việc thực hiện bắt đầu và tiếp tục theo các khung lô gích. Ví dụ, "nếu" tài chính 

là có sẵn từ ngân sách nhà nước, "thì” các yếu tố đầu vào có thể được huy động và 

các hoạt động được tiến hành. "Nếu” các hoạt động được thực hiện," và "với điều 

kiện là các giả định về các yếu tố ảnh hưởng đến các mối quan hệ hoạt động - đầu ra 



 

149 

 

được duy trì đúng, "thì" các đầu ra sẽ có thể đạt được. "Nếu" các đầu ra được tạo ra, 

"và" với điều kiện là các giả định về các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan 

hệ đầu ra – kết quả đầu ra được duy trì đúng "thì" các kết quả đầu ra sẽ đạt được. 

“Nếu” các kết quả đầu ra đạt được, “và” với các giả định về các yếu tố bên ngoài ảnh 

hưởng đến mối quan hệ kết quả đầu ra – tác động được duy trì đúng thì các tác động 

sẽ có thể đạt được. Tóm lại, nếu các giả định được duy trì đúng, thì các điều kiện cần 

thiết cho sự thành công tồn tại. Tuy nhiên, các nhà quản lý chương trình sẽ đánh giá 

rủi ro nếu các giả định này không diễn ra đúng. Hình 3.3 minh họa việc xác định các 

giả định và Bảng 3.4 trình bày mối quan hệ giữa các thành phần của chương trình và 

các giả định (Phụ lục II). 

Hình 3.3: Xác định các giả định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tham khảo từ [102, tr 18] 

-  Tiến hành phân tích rủi ro:  

Phân tích rủi ro bao gồm kiểm tra các vùng rủi ro bên trong và bên ngoài để 

xác định xác suất hoặc khả năng các giả định sẽ không giữ đúng và sự xuất hiện của 

các sự kiện có thể gây hại đến kết quả thực hiện. Phân tích rủi ro cần được kết hợp 

với phân tích về tác động tiềm năng. Phân tích rủi ro này thường được dựa trên kinh 

nghiệm, kiến thức và trực giác của các bên liên quan, và sẽ được đưa vào xem xét tất 

cả các chiến lược giảm thiểu nguy cơ hiện có. 

Đánh giá cuối cùng đối với mỗi khu vực có nguy cơ được thể hiện trong Bảng 

3.5, mức độ rủi ro được phân bổ cho từng vùng dựa trên sự kết hợp khả năng và tác 

Các giả định ban đầu Các giả định Các giả định 

Vùng rủi ro bên trong Vùng rủi ro bên ngoài 

Quản lý chương trình 
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động, tức là thấp (0-3 điểm), Trung bình (4-6 điểm), cao (6-9 điểm). Đánh giá xem 

liệu mức độ rủi ro có thể chấp nhận được hay không, nó là một hàm số của khả năng 

chấp nhận rủi ro. Nếu rủi ro là không thể chấp nhận được, thì các nhà quản lý 

chương trình cần xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm thiểu rủi ro thích hợp. 

Bảng 3.5 minh họa cách thức tiến hành phân tích rủi ro. 

Bảng 3.5: Tiến hành phân tích rủi ro 

Ảnh hưởng Hành động quản lý rủi ro 

Quan trọng  (3 

điểm) 

Theo dõi và quản lý 

rủi ro 

Bắt buộc phải quản lý 

rủi ro 

Cần phải quản lý rủi 

ro trên phạm vi rộng 

Vừa phải (2 

điểm) 

Chấp nhận rủi ro, 

nhưng theo dõi rủi ro 

Theo dõi và quản lý 

rủi ro 

Bắt buộc phải quản lý 

rủi ro 

Không quan 

trọng  (1 điểm) 

Chấp nhận rủi ro Chấp nhận rủi ro, 

nhưng theo dõi rủi ro 

Theo dõi và quản lý 

rủi ro 

 Thấp (1 điểm) Trung bình (2 điểm) Cao (3 điểm) 

 Khả năng 

Nguồn: Tham khảo từ [102, tr 19] 

- Xác định phương pháp giảm thiểu rủi ro: 

Quản lý rủi ro cần được tích hợp vào quá trình ra quyết định quản lý, và các 

phương pháp giảm thiểu rủi ro sẽ đưa rủi ro về mức có thể chấp nhận được hoặc làm 

giảm xác suất của một sự kiện không mong muốn. Điều này có thể được thực hiện 

bằng cách xác định ngưỡng chịu đựng rủi ro, phát triển các tiêu chí quyết định và kế 

hoạch thay thế khi các giả định không duy trì đúng. Trường hợp các rủi ro trong 

vùng nội bộ cần được quản lý, thì các nhà quản lý chương trình cần thực hiện các 

hoạt động theo dõi cần thiết để giảm bớt rủi ro ở cấp độ hoạt động. Trong trường hợp 

các rủi ro vùng bên ngoài cần được quản lý, thì các nhà quản lý cần xác định các giải 

pháp giảm thiểu rủi ro để nâng cao việc đạt được kết quả đầu ra mong đợi, hoặc phải 

lựa chọn chương trình khác nếu các giả định về môi trường bên ngoài không được 

duy trì đúng. Nếu chương trình vẫn được thực hiện và các ảnh hưởng của các giả 

định không được giảm bớt thì cần theo dõi thường xuyên các giả định. Trong trường 

hợp các giả định được đánh giá là có mức rủi ro cao nhất, thì cần tích hợp các 
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phương pháp giảm thiểu rủi ro vào thiết kế các chương trình, bởi vì khi đó cần phải 

phân bổ lại các nguồn lực cho hoạt động chương trình. Các phương pháp giảm thiểu 

rủi ro được trình bày trong một bảng như Bảng 3.6 (Phụ lục III).  

3.3.1.7. Thiết lập khung theo dõi và đánh giá  

Để theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện, cần thiết lập khung theo dõi và 

đánh giá kết quả thực hiện gồm một hệ thống các chỉ số kết quả. Việc thiết lập các 

chỉ số kết quả thực hiện phải dựa vào khung lô gích theo kết quả đã thiết lập ở trên. 

Một trong những nội dung trong quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 

là theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện để tạo ra các thông tin dựa trên bằng chứng 

nhằm trả lời câu dưới đây: "Chúng ta có đang đạt được các kết quả dự kiến cho các 

đối tượng thụ hưởng với chi phí hợp lý không?” Để trả lời cho câu hỏi này, cần bắt 

đầu từ các kết quả mong đợi, được minh họa trong mô hình lô gích, thiết lập các chỉ 

số đo lường kết quả thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện so với mong 

đợi. Như vậy, để hỗ trợ cho theo dõi và đánh giá, nhà quản lý chương trình cần thiết 

lập các chỉ số đo lường kết quả thực hiện. 

Các chỉ số là các biến số định tính hoặc định lượng cung cấp một phương tiện 

đơn giản và tin cậy để đo lường thành tựu, phản ánh những thay đổi liên quan đến 

một can thiệp chính sách, hoặc giúp đánh giá kết quả thực hiện của một tổ chức so 

với kết quả đầu ra đã tuyên bố. Các chỉ số cần được phát triển cho tất cả các cấp độ 

theo dõi và đánh giá theo kết quả, nghĩa là những chỉ số cần để theo dõi sự tiến triển 

về các đầu vào, các hoạt động, các đầu ra, các kết quả đầu ra, và các tác động. Sự 

tiến triển cần được theo dõi ở tất cả các cấp của hệ thống để cung cấp thông tin phản 

hồi về các lĩnh vực thành công và các lĩnh vực cần phải cải thiện. 

-  Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số kết quả thực hiện tốt (CREAM): 

 Các chỉ số kết quả thực hiện cần phải bảo đảm các tiêu chuẩn là rõ ràng, thích 

hợp, kinh tế, đầy đủ, và có thể theo dõi được. 

+ Rõ ràng (C - clear) - chính xác và không mơ hồ: Chỉ số kết quả thực hiện 

càng rõ ràng, trực tiếp và không mơ hồ càng tốt.  

+ Thích hợp (R - relevant) - thích hợp với đối tượng một cách trực tiếp: Chỉ 

số kết quả thực hiện phải thích hợp với kết quả mong muốn, và không bị tác động 

bởi các vấn đề khác có quan hệ hời hợt với kết quả. 
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+ Kinh tế (E - economic) - sẵn có ở mức chi phí hợp lý: Các chỉ số cần được 

thiết lập với sự xác định rõ các chi phí của việc thu thập và phân tích dữ liệu. 

+ Đầy đủ (A - adequate) - cung cấp đủ cơ sở cho đánh giá kết quả thực hiện: 

Các chỉ số cần phải đủ, không quá gián tiếp, quá trừu tượng làm cho việc đánh giá 

kết quả thực hiện trở nên quá phức tạp và khó hiểu. 

+ Có thể theo dõi được (M - monitorable) - độc lập: Các chỉ số có thể theo dõi 

được, nghĩa là chúng có thể được xác nhận hoặc kiểm chứng một cách độc lập.  

- Xây dựng các chỉ số đo lường kết quả thực hiện: 

 Khi xây dựng chỉ số cần có sự tham gia của các chuyên gia chính sách có 

năng lực kỹ thuật và độc lập, và khi xem xét các chỉ số, tất cả các quan điểm cần 

được xem xét độc lập, kỹ thuật, và chính sách - nghĩa là, các chỉ số khả thi về lâu 

dài, có thể xác định được về mặt kỹ thuật, và phù hợp với chính sách. 

 + Các chỉ số đo lường tác động: Chỉ số đo lường tác động giúp trả lời câu 

hỏi: Chính sách công đã có tác động gì đến xã hội? Các chỉ số tác động nói lên mức 

độ chương trình đáp ứng mục đích của chính sách công hay nó phản ánh tính bền 

vững của chính sách công.  

 + Các chỉ số đo lường kết quả đầu ra: Chỉ số đo lường kết quả đầu ra giúp 

trả lời câu hỏi: Những người thụ hưởng đã có những thay đổi gì? Các chỉ số kết quả 

đầu ra nói lên mức độ chương trình đáp ứng mục tiêu chính sách đã tuyên bố, và 

chúng giúp nhà quản lý đánh giá các tác động của chương trình lên người dân hoặc 

những người thụ hưởng.  

Đối với những chương trình mà khó đo lường chỉ số kết quả đầu ra một cách 

trực tiếp do các tác động của chúng không thể hiện một kết quả đầu ra duy nhất, nhà 

quản lý cần phải sử dụng đến các chỉ số gián tiếp hay trung gian. Các chỉ số gián tiếp 

chỉ được sử dụng khi dữ liệu về các chỉ số trực tiếp không sẵn có, khi thu thập dữ 

liệu đó sẽ quá tốn kém, hoặc không thể thu thập dữ liệu tại những khoảng thời gian 

đều đặn.  

 + Các chỉ số đo lường đầu ra: Các chỉ số đo lường đầu ra cho biết số lượng 

các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp, hoặc bao nhiêu công việc được thực hiện. 

Các chỉ số đo lường đầu ra có những hạn chế bởi vì chúng không phải là chỉ số về 
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các mục tiêu đang đạt được, chất lượng của dịch vụ hoặc sản phẩm, hoặc hiệu quả 

của việc cung cấp các hàng hóa hoặc dịch vụ.  

+ Các chỉ số đo lường hiệu suất: Chỉ số đo lường hiệu suất cho thấy số lượng 

công việc được thực hiện trong mối tương quan với số lượng các nguồn lực đã sử 

dụng. Thông thường, các chỉ số đo lường hiệu suất được thể hiện dưới dạng chi 

phí/đơn vị, ví dụ: chi phí/1 gường bệnh, chi phí/1 km đường cao tốc được làm, hoặc 

chi phí/một học sinh được dạy; hoặc được thể hiện dưới dạng “số lượng đơn vị được 

tạo ra/1 đơn vị chi phí”.  

+ Các chỉ số đo lường đầu vào: Các chỉ số đo lường đầu vào xác định số 

lượng các nguồn lực được đầu tư vào chương trình để cung cấp các đầu ra và kết quả 

đầu ra, tác động.  

- Thiết lập bảng chỉ số đo lường kết quả thực hiện: 

Kế hoạch thu thập dữ liệu để đo lường kết quả thực hiện và đánh giá là một 

phần cần thiết của kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện. Để đạt mục đích này, cần 

hoàn thành các bảng đo lường kết quả thực hiện. Nguyên tắc cơ bản làm nền tảng 

cho các bảng này là kết quả thực hiện phải được theo dõi bằng cách thu thập dữ liệu 

về các chỉ số kết quả thực hiện được lựa chọn. Các bảng tóm tắt đặt trong một định 

dạng ma trận về những thứ được đo lường, các chỉ số kết quả thực hiện nào được sử 

dụng, dữ liệu sẽ được thu thập như thế nào, từ ai, khi nào và bao nhiêu lần. 

Bảng đo lường kết quả thực hiện được thiết kế phải cho phép xác định được 

các chỉ số sử dụng cho cả mục đích đo lường kết quả thực hiện và mục đích đánh 

giá. Trách nhiệm thu thập dữ liệu và phân tích tổng thể nói chung thuộc về các nhà 

quản lý chương trình, nhưng có thể giao cho nhân viên, các đối tác cung cấp và các 

bên liên quan khác theo yêu cầu. Bảng 3.7 minh họa bảng đo lường các kết quả thực 

hiện (Phụ lục III). 

- Kiểm tra các chỉ số đo lường kết quả thực hiện: 

Để kiểm tra tính hữu dụng của một chỉ số cần trả lời những câu hỏi:  

+ Thông tin chúng ta cần có sẵn có trong các nguồn dữ liệu hiện có không? 

+ Có chắc chắn những thông tin này là tin cậy và được cập nhật không? 
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+ Chúng ta có cần phải tự thu thập dữ liệu bởi vì nó không sẵn có ở nơi khác 

hay không? 

+ Lợi ích của việc có dữ liệu này có lớn hơn chi phí để thu thập nó không? 

Các chỉ số được xác định phải bảo đảm rằng: 

+ Cụ thể về số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm và nhóm mục tiêu; 

+ Nguồn dữ liệu là sẵn có (các dữ liệu thống kê, các báo cáo theo dõi); 

+ Thu thập thông tin với chi phí hợp lý;  

+ Thích hợp để đo lường việc đạt được các kết quả;  

+ Nguồn dữ liệu tin cậy và cập nhật; 

+ Thu thập, chuẩn bị, lưu trữ thông tin là một hoạt động bên trong chương 

trình và các đầu vào cần thiết cho nó được xác định rõ trong ma trận chương trình. 

- Thiết lập dữ liệu cơ sở: 

Sau khi lựa chọn được các chỉ số kết quả thực hiện để theo dõi các kết quả, thì 

bước tiếp theo là thiết lập dữ liệu cơ sở, nghĩa là xác định dữ liệu ban đầu liên quan 

đến các kết quả. Chúng ta không thể dự đoán kết quả thực hiện trong tương lai (thiết 

lập các chỉ tiêu) nếu không có dữ liệu cơ sở. Dữ liệu cơ sở là sự đo lường ban đầu về 

một chỉ số. Nó thiết lập điều kiện hiện tại so với sự thay đổi tương lai có thể được 

theo dõi, nó giúp cung cấp thông tin cho người ra quyết định về tình trạng hiện tại 

trước khi bắt đầu dự kiến các chỉ tiêu cho một chương trình thực thi chính sách. Theo 

cách thức này, dữ liệu cơ sở được sử dụng để hiểu biết về tình trạng hiện tại và các 

mô hình về kết quả thực hiện. Dữ liệu cơ sở cung cấp bằng chứng để người ra quyết 

định có thể đo lường kết quả chính sách, chương trình sau đó. 

+  Xác định dữ liệu cơ sở về các chỉ số: 

Dữ liệu cơ sở bắt nguồn từ các kết quả và các chỉ số. Một dữ liệu cơ sở kết 

quả thực hiện là thông tin định tính hoặc định lượng cung cấp dữ liệu tại điểm bắt 

đầu của giai đoạn theo dõi. Dữ liệu cơ sở được sử dụng như là điểm bắt đầu làm cơ 

sở cho theo dõi kết quả thực hiện trong tương lai, nó là sự đo lường quan trọng đầu 

tiên về các chỉ số. Trước ngày bắt đầu chương trình, cần thu thập thông tin cơ sở về 

các chỉ số cơ bản thông qua Điều tra cơ sở. Điều tra cơ sở là một công cụ để thu thập 

số liệu về các chỉ số hiện tại lúc bắt đầu chương trình, đặc biệt là thông tin liên quan 
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đến các kết quả chương trình. Bên cạnh đó còn cung cấp thông tin cơ bản về các lĩnh 

vực chương trình. Điều tra cơ sở cũng thu thập thông tin về các nhóm đối chứng. 

Các nhóm đối chứng này không phải là các nhóm thụ hưởng thuộc chương trình, và 

sẽ được lựa chọn theo cách thức để bảo đảm rằng các nhóm đối chứng này cũng 

tương tự như các nhóm đối tượng thuộc chương trình. Thông tin này sẽ giúp cho việc 

đánh giá tác động của chương trình, thông qua so sánh kết quả giữa nhóm thụ hưởng 

và nhóm đối chứng trong một thời gian sẽ cho biết tác động của chương trình. Bảng 

3.8 mô tả việc thiết lập dữ liệu cơ sở về các chỉ số (Phụ lục III). 

Khi xây dựng dữ liệu cơ sở cho mỗi chỉ số, chúng ta cần phải xác định đầy đủ 

các nội dung dưới đây: 

 + Nguồn dữ liệu; 

 + Phương pháp thu thập dữ liệu; 

 + Người thu thập dữ liệu; 

 + Tần suất thu thập dữ liệu; 

 + Chi phí và khó khăn trong thu thập dữ liệu; 

 + Người phân tích dữ liệu; 

 + Người báo cáo dữ liệu; 

 + Người sử dụng dữ liệu. 

 Như vậy, đối với từng chỉ số chúng ta sẽ cần hoàn thành bảng như mô tả ở 

Bảng 3.9 (Phụ lục III). 

 Khi lựa chọn các chỉ số kết quả thực hiện và các phương pháp thu thập dữ liệu 

để theo dõi các chỉ số này, cần dựa vào điều kiện thực tế của các hệ thống dữ liệu 

hiện có, các dữ liệu có thể được tạo ra, khả năng để phát triển theo bề rộng và chiều 

sâu của thu thập và phân tích dữ liệu. 

 + Xác định các nguồn dữ liệu cho các chỉ số: 

 Mỗi chỉ số đòi hỏi phải có một hệ thống theo dõi và đánh giá riêng, do đó 

trước khi xây dựng hệ thống thông tin cho chỉ số đó, cần xác định nguồn dữ liệu phù 

hợp. Khi xác định các nguồn dữ liệu cần phải trả lời những câu hỏi như: Nguồn dữ 

liệu có cung cấp dữ liệu có chất lượng không ? Nguồn dữ liệu có thể được tiếp cận 
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đều đặn và kịp thời không ? Thu thập dữ liệu ban đầu từ nguồn đó có khả thi và hiệu 

quả không ? 

 Các nguồn dữ liệu cho các chỉ số có thể là dữ liệu sơ cấp hoặc thứ cấp. Dữ 

liệu sơ cấp là dữ liệu được thu thập trực tiếp bởi cơ quan quản lý, có thể gồm: dữ liệu 

hành chính, ngân sách, nhân sự, các khảo sát, phỏng vấn, quan sát trực tiếp. Dữ liệu 

thứ cấp là dữ liệu được thu thập bởi các tổ chức bên ngoài khác, và vì những mục 

đích khác với mục đích của cơ quan quản lý. Dữ liệu thứ cấp có những ưu điểm như: 

bảo đảm tính hiệu quả trong thu thập, được sử dụng trong những trường hợp không 

thể thu thập dữ liệu sơ cấp thường xuyên, trong trường hợp điều tra hộ gia đình tốn 

kém và quy mô lớn. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu thứ cấp cần phải thận trọng, bởi 

vì nó được thu thập với mục đích hoặc công việc của tổ chức khác. Khi sử dụng dữ 

liệu thứ cấp cần phải trả lời các câu hỏi như: Dữ liệu có giá trị không ? Dữ liệu có tin 

cậy không ? Các công cụ thu thập dữ liệu có giá trị trong bao lâu ? 

 Trong thực tế, các nguồn dữ liệu có thể có bao gồm các báo cáo hành chính từ 

các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi nhà nước; các cuộc phỏng vấn và điều tra 

với các nhóm mục tiêu, các cán bộ, công chức của chương trình, các nhà cung cấp 

dịch vụ; các báo cáo từ các nhà giám sát; các thử nghiệm.  

 + Xác định các phương pháp thu thập dữ liệu: 

 Sau khi xác định được nguồn dữ liệu, thì công việc tiếp theo là xác định 

phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu, xác định cách thức giành được dữ liệu cần 

thiết, cách thức so sánh các công cụ thu thập dữ liệu, thủ tục sử dụng, thời gian tiếp 

cận nguồn dữ liệu… 

 Tùy thuộc vào khả năng sẵn có về nguồn lực, khả năng tiếp cận, nhu cầu, hạn 

chế về thời gian… mà chúng ta lựa chọn các phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp. 

Các phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu gồm: trao đổi với các cá nhân có liên 

quan, phỏng vấn, tham quan, quan sát (người tham gia, trực tiếp), xem xét lại các  

ghi chép chính thức (hệ thống thông tin quản lý và dữ liệu hành chính), khảo sát 

(bảng hỏi, nhóm), điều tra dân số, thử nghiệm. 

- Thiết lập chỉ tiêu kết quả thực hiện: 

Các chỉ tiêu kết quả thực hiện là cơ sở để tiến hành đo lường và cải thiện các 
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kết quả. Nếu không có chúng, nhà quản lý không thể biết liệu kết quả thực hiện có 

được cải thiện hay không. Các chỉ tiêu cho mỗi chỉ số được thiết lập căn cứ vào dữ 

liệu cơ sở và những kỳ vọng về kết quả thực hiện trong khoảng thời gian cố định. 

Các chỉ tiêu kết quả thực hiện cuối năm thường được thiết lập như là một phần của 

việc thực hiện kế hoạch công tác hằng năm. Nếu một sự can thiệp chính sách đang 

đạt được các chỉ tiêu kết quả thực hiện hằng năm ở cả đầu ra và các mức kết quả đầu 

ra, thì đây là một dấu hiệu cho thấy nó đang đi đúng hướng để đạt được các tác động 

vào cuối của giai đoạn chương trình. Tóm lại, sử dụng các chỉ tiêu cho phép đo 

lường được các kết quả thực hiện liên quan đến điểm bắt đầu và kết thúc. Bảng 3.10 

minh họa cách thức trình bày các chỉ tiêu kết quả thực hiện (Phụ lục III).  

Phương pháp thiết lập các chỉ tiêu kết quả thực hiện là bắt đầu với cấp độ chỉ 

số dữ liệu cơ sở, và mức độ cải thiện mong mốn (xem xét các nguồn lực sẵn có qua 

một giai đoạn thời gian cụ thể, ví dụ 1 năm, 2 năm...), từ đó xác định được chỉ tiêu 

kết quả thực hiện. 

 

 

                                                =                            + 

 

Căn cứ xác định chỉ tiêu kết quả thực hiện: 

Khi xác định các chỉ tiêu kết quả thực hiện, chúng ta cần phải căn cứ vào các 

nhân tố quan trọng dưới đây:  

+ Trước hết là dữ liệu cơ sở. Dữ liệu cơ sở là tình trạng trước khi một chương 

trình bắt đầu, nó là điểm bắt đầu cho việc theo dõi các kết quả, còn chỉ tiêu là tình 

trạng mong đợi tại thời điểm kết thúc của chương trình. Do đó, chúng ta cần phải 

biết rõ ràng về điểm bắt đầu cơ sở, ví dụ, trung bình kết quả thực hiện của ba năm 

cuối, kết quả thực hiện của năm cuối, xu hướng trung bình, dữ liệu của 6 tháng trước 

đó; nói cách khác, khi dự kiến các chỉ tiêu kết quả thực hiện mới cần xem xét kết quả 

thực hiện trước đây. Chúng ta có thể theo dõi một chính sách, một chương trình hoặc 

dự án đã thực hiện qua một vài năm trước khi dự kiến các chỉ tiêu kết quả thực hiện 

tương lai. 

Chỉ tiêu kết quả thực hiện 
(Mức độ kết quả thực hiện 
mong muốn đạt được trong 
một phạm vi thời gian cụ 
thể) 

 
Cấp độ chỉ 

số cơ sở 

Cấp độ cải thiện mong muốn 
(Với một mức độ các đầu vào, 
hoạt động, và đầu ra mong đợi 
xác định) 
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+ Thứ hai là nguồn lực cho chương trình. Các chỉ tiêu là những bước chuyển 

tiếp trên con đường tới một kết quả đầu ra và cuối cùng là đến mục tiêu dài hạn. Các 

chỉ tiêu phụ thuộc vào các nguồn lực cho chương trình trong một giai đoạn thời gian 

xác định, do đó khi thiết lập các chỉ tiêu kết quả thực hiện cần xem xét khả năng hiện 

có về ngân sách, nhân sự, các phương tiện, khả năng tổ chức để cung cấp các hoạt 

động và đầu ra… trong toàn bộ giai đoạn. Các chỉ tiêu có thể được thiết lập trên cơ 

sở hằng quý, hằng năm, hoặc dài hơn; tuy nhiên, không nên thiết lập các chỉ tiêu trên 

5 năm, bởi vì có quá nhiều rủi ro và sự không lường trước liên quan đến các nguồn 

lực, các đầu vào để dự đoán các chỉ tiêu trên 5 năm.  

 + Thứ ba là bản chất chính trị của quá trình thiết lập chỉ tiêu. Người dân 

mong đợi Nhà nước thực hiện những gì đã cam kết trong các chính sách đã tuyên bố, 

do đó, khi thiết lập chỉ tiêu phần nào phải đáp ứng được những mong đợi của người 

dân và sự ủng hộ của các nhà chính trị. Tuy nhiên, hầu hết các kết quả mong muốn là 

dài hạn, phức tạp, và không thể đạt được một cách nhanh chóng, vì vậy, cần thiết lập 

các chỉ tiêu kết quả thực hiện như là các mục tiêu ngắn hạn trên con đường đạt được 

một kết quả. 

 + Thứ tư là chỉ số đo lường kết quả thực hiện. Nếu một chỉ số đo lường kết 

quả thực hiện là mới, thì cần thận trọng trong việc thiết lập các chỉ tiêu cố định, 

trong một số trường hợp chỉ tiêu là một tập hợp (ví dụ, vào năm 2010 chúng ta có thể 

thiết lập một chỉ tiêu giảm nghèo là “giảm 2-3% hộ nghèo hằng năm” cho giai đoạn 

2011-2015). 

3.3.2. Theo dõi kết quả thực hiện và quản lý rủi ro 

Bước thứ hai của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả là tiến hành 

theo dõi và quản lý rủi ro. Theo dõi kết quả thực hiện và quản lý rủi ro được tiến 

hành song song với quá trình tổ chức thực hiện chương trình, được tiến hành theo kế 

hoạch thực hiện chương trình và kế hoạch quản lý rủi ro, dựa vào khung theo dõi và 

đánh giá. 

3.3.2.1. Theo dõi kết quả thực hiện 

Theo dõi được hiểu là một chức năng liên tục, bao gồm thu thập dữ liệu có hệ 

thống về các chỉ số xác định để cung cấp cho quản lý và các bên có liên quan về một 
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chương trình thực thi chính sách công đang diễn ra với những dấu hiệu về phạm vi 

của sự tiến triển, việc đạt được các mục tiêu, sự tiến triển trong sử dụng các nguồn 

tài chính đã phân bổ.  

 Theo dõi sự tiến triển hướng tới các kết quả mong muốn có hai mục đích, vừa 

cung cấp thông tin cho quản lý về việc thực hiện chương trình, vừa cung cấp thông 

tin để báo cáo về sự tiến triển hướng tới đạt được các kết quả mong muốn cho các 

bên liên quan, gồm cả quản lý nội bộ. Theo dõi cho phép biết được sự tiến triển, bảo 

đảm rằng việc thực hiện đang đúng hướng và đưa ra biện pháp điều chỉnh khi cần 

thiết; nó tạo thuận lợi cho việc báo cáo với các bên liên quan và quản lý về sự tiến 

triển đã đạt được để cung cấp thông tin cho ra quyết định và cải thiện thiết kế 

chương trình và chính sách trong tương lai. 

Chức năng theo dõi là so sánh giữa kết quả thực tế với kế hoạch và đưa ra 

những thay đổi cần thiết. Trong theo dõi theo kết quả, bảo đảm sự cân bằng hoàn 

toàn giữa ba biến số: kết quả, mức độ đạt được và các nguồn lực trong thiết kế 

chương trình. Ba biến số này cũng là các thành tố chính để theo dõi sự thực hiện. Vì 

vậy, trong suốt quá trình thực hiện, người chịu trách nhiệm cần xem xét lại đều đặn 

dữ liệu làm bằng chứng và cung cấp thông in về: 

 - Các đầu ra được tạo ra; 

 - Các kết quả đầu ra (hoặc từng phần các kết quả đầu ra) đã đạt được trên cơ 

sở các chỉ số kết quả thực hiện xác định và các điểm chuẩn; 

 - Đánh giá của các bên liên quan (nhóm thụ hưởng và các đối tác) về việc 

thực hiện các vai trò và trách nhiệm đã trao; 

 - Phạm vi địa lý; 

 - Sử dụng các nguồn lực tài chính và nhân sự. 

 Theo dõi kết quả thích hợp cho cả cấp hoạt động hay dự án và cấp chương 

trình. Vì thế, người chịu trách nhiệm về chương trình thực thi chính sách cần xem 

xét lại đều đặn nếu các kết quả đạt được ở cấp dự án hoặc hoạt động mà đóng góp 

thực sự vào việc đạt được các kết quả cấp cao hơn và sau đó đóng góp vào việc đạt 

được các kết quả đầu ra, thì sẽ bảo đảm sự liên kết của chuỗi các kết quả. 
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- Các loại và cấp độ theo dõi chính: 

Như chỉ ra ở Hình 3.4 [79, tr 99], có hai loại theo dõi đó là theo dõi thực hiện 

và theo dõi kết quả. Cả hai loại theo dõi đều quan trọng trong theo dõi các kết quả. 

Theo dõi thực hiện là theo dõi quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào để chuyển thành 

các đầu ra, nghĩa là các đầu vào, hoạt động và các đầu ra được xác định trong kế 

hoạch thực hiện chương trình như kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân lực và lịch trình 

hoạt động. Theo dõi thực hiện cũng đo lường việc sử dụng các đầu vào và hoạt động 

được thực hiện tốt như thế nào. Theo dõi kết quả liên kết các đầu ra với các kết quả 

mong muốn đạt được theo thời gian cần được kiểm tra. 

Hình 3.4: Theo dõi thực hiện và theo dõi kết quả 

 

 

 

Theo dõi kết quả 

 Cải thiện dài hạn, phổ biến trong 

xã hội 

 

 

Các tác động trung hạn của các đầu 

ra lên đối tượng thụ hưởng 

 

 

 

Theo dõi thực hiện 

 

 

Các sản phẩm và dịch vụ được tạo 

ra 

 

 

Các nhiệm vụ mà nhân sự tiến 

hành để chuyển các đầu vào thành 

các đầu ra 

 

 

Các nguồn lực vật chất, tài chính 

và con người 

Nguồn: Tham khảo từ [79, tr 99] 

- Liên kết giữa theo dõi thực hiện và theo dõi kết quả: 

Theo hình 3.5 [79, tr 103], các kết quả đầu ra và các chỉ tiêu có mối liên hệ 

với các kế hoạch thực hiện, cũng như dòng thông tin liên tục trên xuống và dưới lên. 

Các kế hoạch thực hiện là công cụ quản lý, theo đó cơ quan thực hiện sử dụng các 

đầu vào một cách hiệu lực để đạt các đầu ra và cuối cùng đạt các kết quả đầu ra và 

tác động. Mỗi một chỉ tiêu là một nỗ lực chuyển tiếp trên con đường đạt được các kết 

quả. Vì vậy, các phương tiện và hoạt động cần được thực hiện để giúp đạt mỗi chỉ 

tiêu.  

Các đầu ra 

Các hoạt động 

Các đầu vào 

Các kết quả đầu ra 

Tác động 
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Hình 3.5: Liên kết giữa theo dõi thực hiện và theo dõi kết quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tham khảo từ [79, tr 103] 

- Theo dõi kết quả thực hiện của các đối tác: 

Khi việc thực hiện chương trình có sự tham gia của các đối tác thì cần theo 

dõi các kết quả đạt được của các đối tác tham gia thực hiện chính sách. Hình 3.6 [79, 

tr 106] mô tả kết quả đạt được thông qua các đối tác. 

Hình 3.6: Theo dõi kết quả thực hiện của các đối tác 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tham khảo từ [79, tr 106] 

- Các yêu cầu đối với hệ thống theo dõi: 

 Hệ thống theo dõi theo kết quả cần đáp ứng các yêu cầu dưới đây: 

 + Phải thu thập thông tin về kết quả ở cấp dự án, chương trình, và chính sách; 

Các kết quả 

Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 

Các phương tiện và 
hoạt động 

Các phương tiện và 
hoạt động 

Đối tác 1 Đối tác 2 Đối tác 1 Đối tác 2 Đối tác 1  Đối tác 2 

Các phương tiện và 
hoạt động 

Các kết quả 

Chỉ tiêu 1 Chỉ tiêu 2 Chỉ tiêu 3 

Các phương tiện 
và hoạt động (Kế 
hoạch thực hiện) 

Các phương tiện 
và hoạt động (Kế 
hoạch thực hiện) 

Các phương tiện 
và hoạt động (Kế 
hoạch thực hiện) 
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 + Thông tin về kết quả phải đi theo cả chiều dọc và chiều ngang; 

 +  Phải xác định rõ nhu cầu thông tin về kết quả ở từng cấp; 

 + Trách nhiệm ở từng cấp phải được làm rõ về: (1) dữ liệu nào cần được thu 

thập; (2) khi nào thu thập dữ liệu (tần suất); (3) cách thức thu thập dữ liệu (phương 

pháp); (4) ai thu thập dữ liệu; (5) ai báo cáo dữ liệu; (6) dữ liệu được thu thập cho ai. 

 Tất cả các tổ chức và cơ quan liên quan cần phối hợp và cộng tác với nhau 

trong chia sẻ thông tin về kết quả thực hiện, đặc biệt trong những trường hợp cần 

phát triển các quan hệ đối tác để đạt được các chỉ tiêu cụ thể. Điều quan trọng là trả 

lời rõ ràng và chính xác 6 câu hỏi về trách nhiệm đối với hệ thống theo dõi ở trên. 

Nếu 6 câu hỏi này không được trả lời, thì sẽ có những lỗ hổng trong thông tin và hệ 

thống có thể bị trục trặc. 

- Trách nhiệm của các bên tham gia vào theo dõi: 

 + Theo dõi sự tiến triển thông qua xem xét lại đều đặn; 

 + Cùng nhau xác định các hành động điều chỉnh khi cần thiết và bảo đảm rằng 

những hành động điều chỉnh này được nhận thức thấu đáo và đồng thuận; 

 + Bảo đảm rằng các kết quả mong đợi hoặc các kết quả đạt được vẫn phù hợp 

khi xem xét kinh nghiệm hoạt động; 

 + Duy trì thông tin giữa các bên liên quan, hỗ trợ sự tham gia, sự hỗ trợ và các 

hành động của các bên liên quan, xác định rõ những vấn đề phát sinh. 

 Theo dõi là trách nhiệm của người có trách nhiệm và phải được tiến hành 

trong phạm vi ngân sách được phân bổ. 

 - Những câu hỏi chính cần giải đáp khi theo dõi: 

 + Kết quả đã đạt được hoàn toàn hay từng phần? (So sánh với các chỉ tiêu kết 

quả thực hiện); 

 + Việc thực hiện có đúng hướng không hoặc có cần phải tiến hành các biện 

pháp điều chỉnh hay không? 

 + Những đầu ra nào đã được tạo ra cho đến thời điểm đó? Chúng có được tạo 

ra theo đúng kế hoạch và hiệu quả không? Nếu có, thì chúng có góp phần vào việc 

đạt được các kết quả không?  
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 + Có bên đối tác nào không được xác định trước tham gia vào thực hiện 

không? Có bên đối tác nào được xác định trong kế hoạch không tham gia vào thực 

hiện không? Họ có tham gia vào thực hiện như đã phân công không? 

 + Những thách thức hoặc rủi ro gặp phải trong thời gian thực hiện là gì? Nếu 

có, thì chúng có tác động đến việc thực hiện các hoạt động không? Có thể áp dụng 

những biện pháp nào để đối phó với những thách thức hoặc rủi ro này? 

 + Trong các vấn đề cần phải xử lý, thì những vấn đề nào thực sự được giải 

quyết? 

 + Ai thực sự được hưởng lợi từ việc thực hiện chương trình? Những người thụ 

hưởng có đúng như đã xác định không? Họ có được tham gia vào thực hiện như đã 

dự tính không? 

 + Có bất kỳ khó khăn nào trong thu thập dữ liệu về các chỉ số kết quả thực 

hiện không? 

 + Đã chi hết bao nhiêu tiền? Nó có được chi đúng như dự toán không? Có cần 

bổ sung thêm các nguồn lực không? 

 + Có đủ số lượng người cho thực hiện chương trình không? Có phải thuê 

thêm người không? 

 + Có cơ hội nào tạo thuận lợi cho việc thực hiện chương trình không? 

 + Những bài học kinh nghiệm nào được rút ra? Những bài học này giúp ích gì 

trong tương lai? 

 + Các kết quả đạt được có đóng góp vào việc đạt được các kết quả cấp cao 

hơn trong thời gian thực hiện không? Các kết quả dự đoán có duy trì được sự thích 

hợp và hiệu lực đối với việc đạt được các kết quả cấp cao hơn không? 

 + Có cần phải bổ sung thêm quy định hoặc hoạt động nào nữa không? 

 + Có những kết quả nào có thể đạt được một cách hiệu lực hơn bằng phương 

pháp khác không?  

 + Cần những điều kiện nào để đạt được hoặc duy trì lợi ích của chương trình? 

 - Phân tích dữ liệu kết quả thực hiện: 

 Những phát hiện về kết quả thực hiện sẽ được sử dụng để giúp cải thiện các 

chương trình thực thi chính sách. Phân tích và báo cáo dữ liệu cung cấp thông tin 

liên tục, quan trọng về tình trạng của chương trình. Đồng thời, nó còn cung cấp 
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những bằng chứng về những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện, và tạo 

ra cơ hội cải thiện phương pháp thực hiện. Dòng dữ liệu liên tục cung cấp thông tin 

có ý nghĩa về những xu hướng và các phương diện theo thời gian. Việc đo lường 

càng được tiến hành thường xuyên thì sự phỏng đoán liên quan đến những gì đã diễn 

ra giữa các khoảng thời gian cụ thể càng ít. Càng nhiều điểm dữ liệu thì càng cho 

phép nhà quản lý theo dõi những xu hướng và hiểu được những động lực của dự án, 

chương trình, và chính sách. Khoảng cách thời gian giữa các đo lường càng lớn thì 

các sự kiện và thay đổi xảy ra trong hệ thống bị bỏ qua càng lớn. Chẳng hạn, nếu 

khoảng cách thời gian giữa các đo lường là 1 năm, thì có nhiều điều có thể đã xảy ra 

và có thể khó khăn hơn để rút ra quan hệ nhân quả. 

 Do đó, hệ thống theo dõi cần có một kế hoạch thu thập và phân tích dữ liệu rõ 

ràng được trình bày chi tiết như sau: 

 - Các đơn vị phân tích (ví dụ, trường học, bệnh viện, làng, xã, huyện, tỉnh); 

 - Các thủ tục mẫu; 

 - Các công cụ thu thập dữ liệu; 

 - Tần suất thu thập dữ liệu; 

 - Phương pháp phân tích và giải thích dữ liệu; 

 - Những người chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu; 

 - Các đối tác thu thập dữ liệu (nếu có); 

 - Những người chịu trách nhiệm phân tích, giải thích và báo cáo dữ liệu; 

 - Những người cần được cung cấp thông tin; 

 - Các thủ tục phổ biến thông tin; 

 - Sử dụng thông tin về các kết quả tiếp theo. 

 Như vậy, theo dõi theo kết quả đòi hỏi cả theo dõi thực hiện và theo dõi kết 

quả. Theo dõi theo kết quả đòi hỏi thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu kết quả thực 

hiện. Tiêu chí chính cho thu thập dữ liệu kết quả thực hiện chất lượng là sự tin cậy, 

sự chính xác và kịp thời. 

3.3.2.2. Theo dõi các giả định và vùng rủi ro 

Các nhà quản lý chương trình cần theo dõi cẩn thận các giả định có rủi ro cao 

đối với chương trình trong suốt quá trình thực hiện. Vì theo thời gian, các điều kiện 
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cần thiết cho sự thành công có thể thay đổi và đòi hỏi phải thực hiện các hành động 

điều chỉnh ngay lập tức. Trong một số trường hợp, nhà quản lý chương trình cần sử 

dụng các chỉ số rủi ro để theo dõi tình trạng của các giả định này, đặc biệt đối với 

những chương trình rất lớn, phức tạp, mới.  Nhà quản lý chương trình cần theo dõi 

để xác định xem các giả định có được duy trì đúng và các điều kiện cần thiết cho sự 

thành công còn tồn tại không. Trong theo dõi rủi ro cần thực hiện tốt các nội dung: 

báo cáo về vùng rủi ro nội bộ và bên ngoài, về kết quả thực hiện, tăng cường học tập 

kinh nghiệm liên tục và ra quyết định chủ động. Học tập kinh nghiệm liên tục trong 

quản lý rủi ro tạo ra động lực cho sự đổi mới, trong khi đó vẫn tôn trọng khả năng 

chịu đựng rủi ro của cơ quan thực thi. Không phải tất cả các rủi ro có thể được thấy 

trước, hoặc hoàn toàn tránh được, do đó xây dựng một kế hoạch quản lý rủi ro là một 

bước quan trọng hướng tới quản lý theo kết quả. Bảng 3.11 (Phụ lục III) mô tả 

khung lô gích thể hiện những nội dung của chương trình, các chỉ số đo lường kết 

quả, những giả định rủi ro và cơ chế theo dõi (xem một ví dụ minh họa ở Phụ lục IV). 

3.3.3. Đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo 

 Bước thứ ba trong khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả là tiến 

hành đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.  

Đánh giá là xem xét khách quan và có hệ thống về một văn bản, dự án, 

chương trình, hoặc chính sách đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện, bao gồm 

thiết kế, thực hiện và các kết quả của nó. Mục đích là xác định tính thích hợp và sự 

đáp ứng của mục tiêu, hiệu lực, hiệu quả, tác động và tính bền vững của nó. Một 

đánh giá cần cung cấp thông tin tin cậy và hữu ích, cho phép hợp nhất những bài học 

kinh nghiệm vào quá trình ra quyết định của các bên liên quan. Thông tin đánh giá 

tốt có thể cung cấp câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi liên quan đến kết quả thực hiện 

và việc đạt được các kết quả. Thông qua đánh giá, các nhà quản lý chương trình và 

các bên có liên quan có thể trả lời được các câu hỏi quan trọng, đó là:  

- Chúng ta có đang làm những công việc đúng không? 

+ Lý do cơ bản cho một dự án, chương trình, văn bản thực thi chính sách; 

+ Lý thuyết rõ ràng về sự thay đổi. 

- Chúng ta có đang làm đúng những công việc không? 



 

166 

 

+ Hiệu lực trong việc đạt được các kết quả đầu ra mong đợi; 

+ Hiệu quả trong tối ưu hóa các nguồn lực; 

+ Sự thỏa mãn của người dân. 

- Chúng ta học được gì và có những cách tốt hơn không? 

+ Những phương án thay thế; 

+ Những thực tiễn tốt nhất; 

+ Những bài học kinh nghiệm. 

3.3.3.1. Sử dụng thông tin đánh giá kết quả thực hiện 

 Thông tin đánh giá phù hợp giúp ích cho các nhà quản lý chương trình trong 

tất cả các giai đoạn quản lý chính sách, chương trình và dự án. Những thông tin đánh 

giá có thể được sử dụng cho các mục đích dưới đây: 

 - Xác định sự khác nhau giữa kết quả thực hiện và kế hoạch: Khi các đo 

lường định kỳ về các chỉ số chính cho biết sự khác nhau rõ ràng giữa kết quả thực 

hiện thực tế và kế hoạch. Khi có sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế, thì nhà quản 

lý cần phải biết lý do tại sao lại có sự khác biệt đó. Thông thường, kết quả thực hiện 

giữa kế hoạch và thực tế hầu như không đồng nhất, nhưng khi sự khác biệt đó là lớn, 

kéo dài, và có những hậu quả thực sự cho các chính sách, chương trình, hoặc dự án, 

thì cần phải xem xét lại, xác định những lý do của sự khác biệt, và xác định các giải 

pháp mới (trong trường hợp kết quả thực hiện kém), hoặc áp dụng những bài học 

kinh nghiệm để bảo đảm kết quả thực hiện tăng lên nhanh hơn và mở rộng. 

 - Xác định những đóng góp của thực hiện và thiết kế vào các kết quả đầu ra: 

Thông tin đánh giá có thể giúp phân biệt giữa sự đóng góp của thiết kế và thực hiện 

vào các kết quả đầu ra. Bảng 3.12 sử dụng đánh giá để xác định những tác động của 

thiết kế và thực hiện chương trình lên kết quả. 

Bảng 3.12: Tác động của thiết kế và thực hiện lên kết quả 

  Điểm mạnh của thiết kế 

 

Điểm mạnh của 

thực hiện 

 Cao Thấp 

Cao 1. 2. 

Thấp  3. 4. 

 Nguồn: Tham khảo từ [79, tr 119] 
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Bốn ô 1,2,3,4 mô tả bốn trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp 1 (ô 1), thiết 

kế chương trình là tốt và sự thực hiện các hoạt động giải quyết vấn đề cũng tốt. Tất 

cả các nhà quản lý, người lập chương trình và người thực hiện đều muốn sử dụng 

thời gian và nổ lực để làm cho những việc làm đúng diễn ra vì có bằng chứng chứng 

minh sự thay đổi tích cực.  

Trường hợp 2 (ô 2), thiết kế chương trình tồi nhưng thực hiện chương trình tốt 

– và có ít kết quả. Bằng chứng cho thấy thực hiện thành công, nhưng có ít kết quả. 

Những câu hỏi đánh giá sẽ hướng đến điểm mạnh và lô gích của thiết kế chương 

trình như: mô hình nhân quả đã thích hợp chưa? Nó đã đủ tốt để nếu thực hiện tốt, nó 

sẽ mang lại sự thay đổi mong muốn chưa? Vấn đề đã được hiểu đúng và xác định rõ 

ràng chưa? Chương trình đề xuất đã hướng trực tiếp tới các nguyên nhân của vấn đề 

chưa? 

 Trường hợp 3 (ô 3) thiết kế chương trình tốt nhưng thực hiện chương trình tồi 

– và có ít kết quả. Đây là trường hợp ngược lại với trường hợp 2, nhưng điểm giống 

nhau là có ít kết quả. Các câu hỏi đánh giá tập trung vào các quá trình và thủ tục thực 

hiện: Những giả định có thực sự diễn ra không? Khi nào và trong chuỗi nào? Với 

mức độ hỗ trợ nào? Với kiến thức và kỹ năng nào? Từ đó tìm ra nguyên nhân làm 

giảm bớt và làm cho chương trình thành công tiềm năng không hiệu lực. 

 Trường hợp 4 (ô 4), thiết kế chương trình tồi và thực hiện chương trình tồi chỉ 

đưa đến sự đổ vỡ một ý định tốt - sẽ không có bằng chứng về các kết quả. Thông tin 

đánh giá có thể minh chứng cả thiết kế tồi và thực hiện tồi. Thách thức đối với nhà 

quản lý là chỉ ra cách thức chấm dứt nỗ lực này nhanh chóng để không kéo dài sự bất 

hiệu lực và những hậu quả tiêu cực cho tất cả các bên liên quan. 

 - Phân bổ các nguồn lực: Khi việc phân bổ nguồn lực đang được tạo ra cho  

chương trình, thì thông tin đánh giá có thể giúp các nhà quản lý phân tích những gì 

đang hoặc không diễn ra một cách hiệu lực và hiệu quả. Thông tin đánh giá có thể hỗ 

trợ cho quá trình phân bổ ngân sách. 

 - Cung cấp bằng chứng về sự mâu thuẫn của các kết quả: Thông tin đánh giá 

có thể cho biết những chương trình tương tự, nhưng báo cáo các kết quả khác nhau. 

Việc so sánh các chương trình tương tự, nhưng có các kết quả khác nhau đặt ra 
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những câu hỏi về những gì đang diễn ra và ở đâu như: Có những thay đổi lớn trong 

thực hiện mà dẫn đến sự khác nhau không? Hoặc có phải những tác nhân chính 

không hiểu mục đích và lý do của chương trình, nên đưa ra sự hướng dẫn khác nhau 

dẫn đến phương pháp tiếp cận khác nhau về bản chất không? Hoặc khả năng thứ ba, 

các tiêu chuẩn báo cáo có quá khác nhau dẫn đến sự so sánh là không hợp lý không?. 

3.3.3.2. Các loại đánh giá kết quả  

Đánh giá kết quả thực thi chính sách công gồm các loại đánh giá dưới đây: 

- Đối với văn bản thực thi chính sách công: 

+ Đánh giá sơ kết: là đánh giá tiến hành theo định kỳ (thường là hằng năm) 

nhằm xem xét tình hình triển khai thi hành văn bản thực thi chính sách công và kết 

quả thực hiện trong kỳ đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những 

điều chỉnh cần thiết để cải thiện kết quả thực thi chính sách trong thời gian tới. 

+ Đánh giá tổng kết: là đánh giá tiến hành theo từng giai đoạn nhiều năm (5 

năm, 10 năm,...) hoặc vào thời điểm văn bản thực thi chính sách công hết hiệu lực 

nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực thi chính sách. Về bản chất, thì đánh giá tổng 

kết giống với đánh giá sơ kết, chỉ khác một điểm là đánh giá tổng kết xem xét kết 

quả thực hiện trong một giai đoạn dài. 

- Đối với chương trình, dự án thực thi chính sách công: 

+ Đánh giá giữa kỳ: là đánh giá tiến hành vào giữa thời gian thực hiện chương 

trình, dự án để xem xét tình hình thực hiện đến thời điểm đánh giá để có các điều 

chỉnh cần thiết, nhằm rút ra những bài học tập kinh nghiệm cho quá trình thực hiện 

tiếp theo. Các đánh giá giữa kỳ là loại đánh giá chính thức và được tiến hành trong 

thời gian thực hiện và nhằm cải thiện kết quả thực hiện.  

+ Đánh giá kết thúc: là đánh giá được tiến hành ngay sau khi chương trình, 

dự án thực thi chính sách công kết thúc, nhằm đánh giá kết quả thực hiện, tính hiệu 

quả và bền vững của chương trình, dự án, các bài học kinh nghiệm về quản lý, đề 

xuất những giải pháp cần thiết trong giai đoạn tiếp theo để duy trì kết quả của 

chương trình, dự án, trong trường hợp việc thực hiện chương trình, dự án không đạt 

kết quả dự kiến thì tiến hành phân tích các nguyên nhân của việc không đạt kết quả. 

Về bản chất, đánh giá kết thúc giống đánh giá giữa kỳ, trừ một điều là đánh giá cuối 

kỳ sẽ xem xét kết quả đạt được và việc thực hiện chương trình từ đầu tới khi kết thúc 
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chương trình, dự án. Để cung cấp số liệu đầu vào cho đánh giá cuối kỳ, cơ quan thực 

hiện điều tra cơ sở sẽ được huy động để cập nhật thông tin cơ sở đầy đủ thông qua 

điều tra kết thúc chương trình, dự án. 

- Đánh giá tác động hay đánh giá sau: Sau khi việc thi hành các văn bản thực 

thi chính sách đã tạo ra những tác động đối với xã hội hoặc sau khi chương trình, dự 

án thực thi chính sách công kết thúc khoảng 3-5 năm, chủ thể thực thi chính sách tổ 

chức đánh giá tác động. Mục đích là đánh giá các tác động và tính bền vững của 

chính sách, xác định những thách thức, từ đó rút ra những kết luận hữu ích cho việc 

thiết kế văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách tiếp theo. Đánh giá tác động 

là loại đánh giá nhằm phát hiện những thay đổi đã xảy ra, và chúng có thể được quy 

cho cái gì. Thực hiện loại đánh giá này rất khó vì nó phải xác định được tỉ phần tác 

động do thực thi chính sách tạo ra. Để giải quyết vấn đề này, người đánh giá có thể 

sử dụng cả thiết kế thực nghiệm và bán thực nghiệm, sử dụng phân bố ngẫu nhiên, 

nhóm kiểm soát hoặc so sánh. Tuy nhiên, cách tốt nhất là lập kế hoạch đánh giá tác 

động trước khi can thiệp chính sách bắt đầu. Xác định những đối tượng nào sẽ nhận 

được sự can thiệp chính sách và đối tượng nào thì không, và thiết lập thông tin cơ sở 

về tất cả các đơn vị đánh giá. 

3.3.3.3. Tiêu chí xác định chất lượng của đánh giá kết quả 

 Một đánh giá kết quả thỏa mãn sáu tiêu chí dưới đây sẽ bảo đảm rằng thông 

tin đánh giá là có chất lượng, đó là: 

 - Không thiên vị: Thông tin đánh giá phải bảo đảm không thiên vị chính trị 

hoặc thiên vị khác, và cố ý bóp méo. Thông tin đánh giá cần mô tả những điểm mạnh 

và yếu. Trình bày tất cả các thông tin phù hợp. 

 - Hữu dụng: Thông tin đánh giá cần phải phù hợp, kịp thời, được diễn đạt và 

được trình bày dưới hình thức dễ hiểu. 

 - Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: Thông tin đánh giá cần đáp ứng các tiêu chuẩn 

kỹ thuật như: thiết kế phù hợp, thủ tục mẫu chính xác, diễn đạt chính xác các hướng 

dẫn bảng hỏi và phỏng vấn, phân tích nội dung hoặc thống kê thích hợp, hỗ trợ đầy 

đủ cho các kết luận và các khuyến nghị. 

 - Sự tham gia của các bên liên quan: Các bên liên quan thích hợp được tham 

vấn và tham gia vào nỗ lực đánh giá.  
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 - Thông tin phản hồi và phổ biến thông tin: Chia sẻ thông tin theo cách thích 

hợp, có mục đích, và kịp thời là một đặc điểm nổi bật về tính hữu dụng của đánh giá. 

Sẽ có những thất bại truyền thông, sự mất tin tưởng, sự thờ ơ hoặc nghi ngờ về các 

kết quả đánh giá nếu: (1) thông tin đánh giá không được chia sẻ thích hợp và cung 

cấp cho những người phù hợp; (2) người đánh giá không lập kế hoạch để phổ biến 

thông tin một cách có hệ thống; (3) không cố gắng hướng thông tin thích hợp tới 

những người cần chúng. 

 - Tiết kiệm: Chỉ sử dụng những nguồn lực cần thiết đủ để có được thông tin 

mong muốn. Thu thập dữ liệu tốn kém mà không được sử dụng là lãng phí, hoặc sử 

dụng các phương tiện tốn kém để thu thập dữ liệu trong khi sẵn có các phương tiện ít 

tốn kém hơn. Chi phí của đánh giá cần cân xứng với toàn bộ chi phí cho thực thi 

chính sách. 

3.3.3.4. Báo cáo kết quả thực hiện 

Phương pháp tiếp cận tổng thể báo cáo kết quả thực hiện cần được xem như là 

một phần mở rộng khung lô gích của đánh giá kết quả thực hiện. Tất cả các báo cáo 

nội bộ và bên ngoài về kết quả thực hiện, trình bày thông tin tóm tắt trên cơ sở phân 

tích hệ thống dữ liệu đã thu thập được về các chỉ số kết quả thực hiện.  

- Yêu cầu đối với báo cáo kết quả thực hiện:  

Các báo cáo kết quả thực hiện cần bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng sau: 

+ Mô tả rõ ràng môi trường hoạt động và phương pháp đã áp dụng; 

+ Những mong đợi kết quả thực hiện dự kiến; 

+ Những thành tựu kết quả thực hiện so với kỳ vọng; 

+ Các phương pháp thu thập thông tin kết quả thực hiện có giá trị và tin cậy; 

+ Khả năng cho học tập kinh nghiệm. 

+ Xác định các yêu cầu báo cáo nội bộ và bên ngoài. 

Có rất nhiều chủ thể sử dụng thông tin về kết quả thực hiện của một can thiệp 

chính sách. Do đó, cần xây dựng kế hoạch xác định những loại báo cáo nào cần được 

tạo ra, tần suất báo cáo, ai sẽ tạo ra chúng và ai là người nhận. Trong đó, báo cáo nội 

bộ cung cấp nguồn thông tin kết quả thực hiện có giá trị. Báo cáo nội bộ bao gồm: 

báo cáo về sự tiến triển và báo cáo tài chính từ đối tác đồng cung cấp, nhà thầu, các 

đối tác khác, thậm chí cả những người thụ hưởng, báo cáo kiểm toán, đánh giá và 
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báo cáo nghiên cứu đặc biệt. 

Các báo cáo bên ngoài cho những chủ thể bên ngoài phạm vi của các đối tác 

tham gia can thiệp chính sách cần được xác định trong giai đoạn lập kế hoạch. Tùy 

thuộc vào chính sách, các báo cáo bên ngoài có thể bao gồm: báo cáo kết quả thực 

hiện hằng năm để đệ trình cơ quan cấp trên hoặc cơ quan quyền lực nhà nước và 

cung cấp cho công chúng. Tất cả các báo cáo nội bộ và bên ngoài cần có một lịch 

trình xác định. Các yêu cầu báo cáo bên trong và bên ngoài như được trình bày ở 

Bảng 3.13 (Phụ lục III). 

Thông tin về kết quả thực hiện được sử dụng như là một công cụ quản lý. Do 

đó, thông tin về kết quả thực hiện có được từ theo dõi và đánh giá. Cả theo dõi và 

đánh giá có thể cung cấp thông tin phản hồi quan trọng, liên tục, theo thời gian thực 

về sự tiến triển của việc thực hiện văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách 

công. 

Khi cung cấp thông tin về kết quả thực hiện cần phải làm sáng tỏ những vấn 

đề dưới đây: 

 + Ai sẽ nhận thông tin nào? 

 + Dưới hình thức nào? 

 + Khi nào? 

 + Ai sẽ chuẩn bị thông tin? 

 + Ai sẽ cung cấp thông tin? 

 - Hình thức trình bày kết quả đánh giá: 

 + Báo cáo tóm tắt: Báo cáo tóm tắt gồm phần giới thiệu tổng quan (mục đích 

của báo cáo, các câu hỏi đánh giá, bối cảnh, các mục đích và mục tiêu chương trình); 

mô tả đánh giá (trọng tâm đánh giá, phương pháp luận, những hạn chế của phương 

pháp luận, chủ thể thực hiện đánh giá, thời gian thực hiện đánh giá); trình bày dữ 

liệu về các kết quả đánh giá chọn lọc và theo cách thức có thể hiểu được; tổ chức dữ 

liệu xoay quanh các câu hỏi nghiên cứu, những chủ đề hoặc thành phần chương trình 

chính; sử dụng các biểu đồ và bảng để minh họa. Các kết luận trong báo cáo cần liên 

hệ rõ ràng với bằng chứng về kết quả thực hiện, và cần trình bày các bằng chứng để 

hỗ trợ các khuyến nghị. 
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 + Báo cáo điều hành: Báo cáo điều hành cần ngắn gọn, trong đó các kết quả 

đánh giá và khuyến nghị chính cần được trình bày theo mẫu. Báo cáo điều hành 

gồm: phần tổng quan ngắn gọn (bối cảnh và mục đích của đánh giá); mô tả ngắn gọn 

các câu hỏi chính, vấn đề, phương pháp đánh giá; phần phụ lục chi tiết hơn.  

Trong các báo cáo có sử dụng biểu đồ, bảng, bản đồ sẽ giúp làm sáng tỏ 

những điểm chính và các phát hiện về kết quả thực hiện, giúp minh họa những xu 

hướng và các phương diện một cách trực quan. Các loại biểu đồ có thể được sử dụng 

trong các báo cáo như: hình tròn, dòng, cột, chuỗi thời gian, hình khối, dãy số… 

Việc sử dụng các biểu đồ cho phép các nhà quản lý xem xét nhanh thực trạng của 

việc thực hiện một chương trình bao gồm: xu hướng, các phương diện, những sự trì 

hoãn, vấn đề, những thành công, và những triển vọng.  

3.3.4. Xem xét kết quả thực hiện và đưa ra những điều chỉnh 

Bước cuối cùng trong quản lý thực thi chính sách công theo kết quả là xem 

xét kết quả và đưa ra những điều chỉnh. Trong bước này, các nhà quản lý chương 

trình tiến hành xem xét các kết quả có được từ theo dõi và đánh giá, từ đó chuẩn 

đoán những thiếu sót trong kết quả thực hiện và trong thiết kế, và đưa ra những giải 

pháp điều chỉnh cần thiết để cải thiện kết quả thực hiện.  

3.3.4.1. Chuẩn đoán những thiếu sót trong kết quả thực hiện 

Kết quả theo dõi và đánh giá bổ sung cho nhau. Theo dõi kết quả thực hiện 

phù hợp cho việc thu thập dữ liệu tài chính, hành chính và người hưởng lợi hàng 

ngày. Tất cả những dữ liệu đó đều có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về mức 

độ đạt được các kết quả. Một hệ thống theo dõi kết quả thực hiện được thiết kế tốt 

cung cấp các dấu hiệu tin cậy về việc đạt được kết quả. Nếu các kết quả thực hiện về 

một hoặc nhiều kết quả liên quan không như mong đợi, thì chúng báo hiệu rằng có 

vấn đề trong chuỗi nhân quả. Khi đó nhà quản lý cần thực hiện các phân tích và giải 

thích khi kết hợp dữ liệu kết quả thực hiện này với dữ liệu rủi ro thu thập từ xem xét 

môi trường định kỳ. 

Do khi theo dõi kết quả thực hiện tự nó không thể nói nhiều về mối quan hệ 

nhân quả, nên nhà quản lý cần sử dụng các đánh giá định kỳ để sắp xếp các yếu tố 

đóng góp và cung cấp các tài liệu giải thích để tăng cường chẩn đoán vấn đề. Bằng 
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cách truy tìm và kiểm tra các mối liên hệ nhân quả ngược từ các kết quả đầu ra, sau 

đó là các đầu ra và các hoạt động, từ đó có thể phát hiện những vấn đề trong mô hình 

lô gích. Các đánh giá định kỳ thích hợp cho việc kiểm tra vấn đề quản lý xung quanh 

chất lượng thực hiện hoạt động và tạo ra đầu ra, mà thường phát sinh trong vài năm 

đầu thực hiện. Mặt khác, đánh giá kết thúc có thể tạo ra thông tin mở rộng về mọi 

vấn đề quy kết cho việc đạt được các đầu ra và kết quả đầu ra. 

Hơn nữa, các đánh giá kiểm toán cũng có thể được sử dụng như một phương 

tiện để nâng cao khả năng chuẩn đoán của hệ thống theo dõi và đánh giá kết quả thực 

hiện thông qua việc chúng tạo ra các chỉ số kết quả thực hiện hữu ích và phù hợp, 

hoặc qua việc kiểm tra chất lượng và tính chính xác của dữ liệu kết quả thực hiện. 

Các nhà quản lý sẽ chuẩn đoán tốt các vấn đề kết quả thực hiện nếu được cung cấp 

dữ liệu kết quả thực hiện và rủi ro tốt, cũng như đánh giá định kỳ chuyên sâu. 

3.3.4.2. Thiết kế giải pháp điều chỉnh 

Thông tin về kết quả thực hiện có thể được sử dụng để thiết kế và phát triển 

các giải pháp theo ba cách chính: ở đâu các kết quả đang đạt được, thì xác định các 

hành động có thể được thực hiện để củng cố chúng; ở đâu sự tiến triển là khó khăn, 

thì có để thử nghiệm các giải pháp mới hoặc các hoạt động bổ sung; ở đâu mối quan 

hệ các hoạt động và đầu ra được coi là không đúng, thì nên loại bỏ chúng. Thông tin 

kết quả thực hiện cần được sử dụng để kiểm tra sự cân bằng giữa sử dụng nguồn lực, 

tiếp cận của người thụ hưởng, và các kết quả đầu ra.  

Các nhà quản lý thực thi cần đưa ra những câu hỏi dưới đây: 

- Các kết quả đầu ra có thể được cải thiện với các nguồn lực đã được phân bổ 

không? 

- Sự tiếp cận của người thụ hưởng sẽ được tăng lên hoặc giảm đi để có được 

các kết quả đầu ra tốt hơn không? 

- Các nguồn lực có thể được giảm bớt hoặc tái phân bổ để cải thiện kết quả - 

chi phí không? 

Các câu trả lời cho những câu hỏi này phụ thuộc vào bối cảnh của mỗi can 

thiệp chính sách, nhưng trong mỗi trường hợp chúng đòi hỏi một sự kiểm tra chặt 

chẽ và quyết định về cách thức cân bằng giữa các nguồn lực, sự tiếp cận của người 
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thụ hưởng và các kết quả đầu ra. Quá trình chuẩn đoán, thiết kế và phát triển này sẽ 

tăng cường học tập kinh nghiệm. Việc thiết kế các giải pháp nhằm đạt kết quả thực 

hiện chương trình tối ưu như được minh họa ở hình 3.7. 

Hình 3.7: Thiết kế các giải pháp nhằm đạt kết quả thực hiện 

 chương trình tối ưu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tham khảo từ [102, tr 30] 

3.3.4.3. Sử dụng thông tin kết quả thực hiện cho học tập liên tục 

Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả là một phương pháp tiếp cận 

quản lý lặp đi lặp lại. Thông tin phản hồi liên tục về các kết quả thực hiện cho quá 

trình lập kế hoạch và quản lý. Dựa trên thông tin phản hồi kết quả thực hiện liên tục 

từ: kiểm toán, xem xét lại quản lý, các hoạt động theo dõi và đánh giá kết quả thực 

hiện, nhà quản lý chương trình có thể điều chỉnh các yếu tố đầu vào và các hoạt 

động, và đưa ra các điều chỉnh thực hiện khác. Điều này tương ứng với hai hoạt động 

quản lý là theo dõi kết quả thực hiện liên tục và thực hiện lặp đi lặp lại. Hai hoạt 

động quản lý này được trình bày bởi các vòng thông tin phản hồi lồng nhau thể hiện 

sự thu thập thông tin kết quả thực hiện và các quyết định quản lý dựa trên sự phân 

tích các thông tin này. Bằng cách quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, tất 

cả các đối tác can thiệp chính sách có thể đóng góp vào học tập liên tục và cải thiện 

quản lý. Việc sử dụng thông tin thực hiện phục vụ cho học tập kinh nghiệm và quản 

lý thực thi chính sách được minh họa như Hình 3.8. 
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Hình 3.8: Sử dụng thông tin kết quả thực hiện cho học tập và quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tham khảo từ [102, tr 31] 

3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ ÁP DỤNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH 

SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ Ở VIỆT NAM 

3.4.1. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

 3.4.1.1. Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả 

Như đã phân tích ở Chương 2, về cơ bản chúng ta đã có khung pháp lý để 

quản lý thực thi chính sách công. Tuy nhiên, xét từ phương diện quản lý thực thi 

chính sách công theo kết quả, thì khung pháp lý này còn một số hạn chế và bất cập 

cần được bổ sung và hoàn thiện. Do đó, để áp dụng quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả, trong thời gian tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần hoàn thiện 

khung pháp lý với những nội dung dưới đây: 

 - Một là, hoàn thiện khung pháp lý về xây dựng, ban hành, thi hành, theo 

dõi thi hành và đánh giá văn bản: 

 Hợp nhất Luật Ban hành VBQPPL 2008 và Luật Ban hành VBQPPL của 

HĐND & UBND 2004, và Nghị định 59/2012/NĐ-CP thành Luật Ban hành và Thi 

hành VBQPPL. Theo đó Luật này không chỉ điều chỉnh việc xây dựng, ban hành 

VBQPPL, mà điều chỉnh việc xây dựng, ban hành và thi hành các văn bản cá biệt 

Quản lý thực thi chính 
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như Nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của 

Bộ trưởng, quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh; đồng thời, nó cũng điều chỉnh 

cả hoạt động thi hành, theo dõi và đánh giá thi hành văn bản.  

 Bên cạnh việc kế thừa những quy định hợp lý trong các văn bản hiện hành, 

Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành cần bổ sung và hoàn thiện theo hướng: 

 + Khái niệm VBQPPL nên được tiếp cận từ góc độ khoa học quản lý nhà 

nước (ở góc độ này, VBQPPL là hình thức thể hiện quyết định hay ý chí của chủ thể 

quản lý nhà nước, có tính bắt buộc thi hành đối với đối tượng). 

 + Quy định cụ thể và rõ ràng trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, thẩm định và 

ban hành văn bản. Xác lập cơ chế đủ mạnh và hiệu quả trong việc xử lý trách nhiệm 

(gồm cả tài phán hành chính) đối với cán bộ, công chức tham mưu soạn thảo, thẩm 

định, trình, thông qua và ký ban hành văn bản trái pháp luật và xử lý đối với cơ quan, 

người có thẩm quyền không xử lý hoặc xử lý không đúng quy định pháp luật đối với 

văn bản trái pháp luật đã được phát hiện [44, tr 15]. 

 + Quy định cụ thể các tiêu chí xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản. Các 

tiêu chí cụ thể về tính khả thi văn bản nên bao gồm: khả thi kỹ thuật, khả thi tài 

chính, khả thi hành chính và sự chấp nhận của nhân dân. 

 + Quy định cụ thể những trường hợp bắt buộc phải tiến hành đánh giá tác 

động kinh tế - xã hội của văn bản. Việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội không chỉ 

bắt buộc đối với nghị định của Chính phủ, mà áp dụng bắt buộc đối với các văn bản 

của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh mà có tác động đến 

lợi ích của Nhà nước và xã hội. Việc đánh giá tác động của văn bản không chỉ trong 

giai đoạn dự thảo mà cả ngay trong thi hành văn bản. 

 + Quy định phương pháp đánh giá tác động được sử dụng là phương pháp 

đánh giá tác động văn bản RIA (Regulatory Impact Assessment). Đồng thời, ban 

hành hướng dẫn thực hành phương pháp này. 

 + Quy định một tỷ lệ ngân sách thích hợp cho việc đánh giá tác động kinh tế - 

xã hội của văn bản trong quá trình dự thảo, thẩm định, thi hành và đánh giá. Cần có 

cơ chế thích hợp để huy động nguồn lực từ xã hội (các tổ chức phi chính phủ, các tổ 

chức quốc tế, các hiệp hội…) cho công tác phân tích và đánh giá tác động kinh tế - 
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xã hội của các văn bản trong quá trình xây dựng và thi hành (Xem kết quả khảo sát ý 

kiến chuyên gia ở Bảng II.1.20). 

 - Hai là, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý chương trình, dự án 

công: 

 Hệ thống pháp luật về quản lý chương trình, dự án công phải cung cấp cơ sở 

pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh cho việc quản lý các chương trình, dự án 

công (trong đó có chương trình, dự án thực thi chính sách công) nhằm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả của các chương trình, dự án thực thi chính sách công, phù hợp với định 

hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; chống thất 

thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý chương trình, dự 

án. Hệ thống pháp luật này phải đáp ứng được các yêu cầu: 

 + Thứ nhất, bao quát được việc quản lý sử dụng tất cả các nguồn vốn cho 

chương trình, dự án công. 

 + Thứ hai, quy định rõ quy trình phê duyệt chương trình, dự án nhằm bảo 

đảm lựa chọn chương trình, dự án đúng đắn, có hiệu quả. Tiêu chí lựa chọn chương 

trình, dự án phải được quy định cụ thể và toàn diện. 

 + Thứ ba, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ và xuyên suốt trong toàn bộ quá 

trình thực hiện chương trình, dự án từ khâu đề xuất chương trình, dự án, lựa chọn và 

phê duyệt, triển khai thực hiện, đến khâu đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội thực tế và 

quản lý chương trình, dự án khi hoàn thành. 

 + Thứ tư, chuyển từ việc lập ngân sách ngắn hạn, hằng năm sang lập ngân 

sách theo thời gian thực hiện chương trình, dự án. 

 + Thứ năm, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra thực 

hiện chương trình, dự án, đặc biệt là đánh giá sau. Quy định hệ thống theo dõi và 

đánh giá chương trình, dự án là hệ thống theo dõi và đánh giá theo kết quả. 

 + Thứ sáu, quy định một cách có hệ thống về quyền hạn và trách nhiệm của 

các cấp trong toàn bộ quá trình đầu tư của các chương trình, dự án, từ lập, phê duyệt, 

đến triển khai, theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình, dự án. 
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 + Thứ bảy, quy định việc đánh giá tác động của chương trình, dự án không 

chỉ trong quá trình lập, thẩm định, mà còn quy định việc đánh giá tác động sau khi 

chương trình, dự án hoàn thành để xác định tính bền vững của chương trình, dự án. 

 + Thứ tám, bảo đảm sự tham gia thực chất của các bên liên quan trong quá 

trình đề xuất, lập và tổ chức thực hiện chương trình, dự án. 

 + Thứ chín, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình lập, thẩm định và 

phê duyệt chương trình, dự án (Xem thêm kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia ở Bảng 

II.2.19, Phụ lục II). 

 Ngoài ra, pháp luật về quản lý chương trình, dự án cũng cần quy định cụ thể 

phương pháp lập và đánh giá hiệu quả chương trình, dự án công phù hợp với chuẩn 

mực quốc tế như: phương pháp khung lô gích, phương pháp phân tích lợi ích - chi 

phí, phương pháp kết quả - chi phí. 

 - Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý ngân sách và tài chính: 

 Sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, và các văn bản có liên quan theo 

hướng:  

 + Việc lập và phân bổ ngân sách cho các chương trình, dự án công theo đầu 

ra, gắn với kết quả đầu ra và chỉ tiêu [37 tr 15], và theo thời gian thực hiện chương 

trình, dự án, bao gồm cả ngân sách cho vận hành và bảo trì sản phẩm của dự án. 

 + Quy định cơ chế chịu trách nhiệm về ngân sách của các cơ quan quản lý và 

thực hiện chương trình, dự án công đối với đầu ra và kết quả đầu ra. 

 + Quy định cơ chế khuyến khích đối với những cơ quan, tổ chức sử dụng 

ngân sách tiết kiệm trong toàn bộ quá trình thực hiện chương trình, dự án. 

 - Bốn là, hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát thực thi chính sách 

công: 

 Sửa đổi Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội 2003 và Luật Tổ chức 

HĐND và UBND 2003 (hoặc ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương), Luật 

Kiểm toán Nhà nước 2005 theo hướng:  

+ Phạm vi giám sát của Quốc hội bao gồm cả các thông tư, thông tư liên tịch 

do các bộ, ngành ban hành, nghị quyết của Chính phủ, các quyết định phê duyệt 

chương trình, dự án của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ trưởng. 
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+ Phạm vi giám sát của HĐND các cấp đối với cả các quyết định phê duyệt 

các chương trình, dự án của Chủ tịch UBND và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cùng cấp. 

+ Phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gồm cả kiểm toán theo kết quả 

đối với các chương trình, dự án công. 

- Năm là, xây dựng khung pháp lý về quản lý theo kết quả: 

Ban hành luật về thực hành quản lý và đánh giá theo kết quả hoặc nghị định 

của Chính phủ về thực hành quản lý và đánh giá theo kết quả. Văn bản pháp lý này 

quy định việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trong các cơ quan hành chính 

nhà nước từ cấp tỉnh trở lên; quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành 

chính nhà nước trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trong 

cơ quan mình quản lý; quy định việc xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá theo 

kết quả trong các cơ quan hành chính nhà nước; quy định nguồn lực và các điều kiện 

cần thiết để thực hành quản lý và đánh giá theo kết quả; quy định nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan đánh giá kết quả thực thi chính sách; quy định cơ chế khuyến khích 

tài chính đối với những cơ quan, tổ chức áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả. 

3.4.1.2. Thành lập cơ quan đánh giá kết quả thực thi chính sách công 

 Để thực hiện quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, đòi hỏi phải có 

một cơ quan đánh giá kết quả thực thi chính sách công. Cơ quan này có chức năng 

xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về quản lý theo kết quả, xây dựng các chuẩn mực 

đánh giá, xây dựng hệ thống theo dõi và đánh giá theo kết quả, xây dựng bộ công cụ 

quản lý theo kết quả và tiến hành đánh giá hằng năm. 

Theo kinh nghiệm của nhiều nước thuộc OECD, việc áp dụng hệ thống quản 

lý theo kết quả thành công đòi hỏi thiết lập cơ cấu tổ chức thực hiện chức năng đánh 

giá kết quả. Các quốc gia khác nhau lựa chọn các phương án khác nhau trong 

việc thiết lập các khuôn khổ tổ chức để thực hiện quản lý theo kết quả như Bộ 

Tài chính và Ngân sách, các bộ hoặc uỷ ban khác, các cơ quan quản lý đặc biệt. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam chức năng đánh giá kết quả thực thi chính sách công nên 

trao cho một cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bởi những lý do dưới đây: 
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 - Thứ nhất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ 

thích hợp với chức năng đánh giá kết quả thực thi chính sách công. Theo Nghị 

định 116/2008/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch & Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê, bao gồm: 

tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; 

quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ 

thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam 

ra nước ngoài; khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, khu 

công nghệ cao và các loại hình khu kinh tế khác); quản lý nguồn hỗ trợ phát triển 

chính thức và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; thành lập, phát triển 

doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các 

dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định 

của pháp luật. 

- Thứ hai, theo Quyết định 135//2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối để giúp Chính phủ quản lý và điều hành các 

CTMTQG; là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan tổ chức thẩm định các CTMTQG; chủ trì, 

phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng cơ chế về 

quản lý và điều hành các CTMTQG; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp các 

tiêu chí, định mức phân bổ CTMTQG. Như vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có kinh 

nghiệm trong quản lý nhà nước các chương trình, dự án công. 

Tuy nhiên, để thực hiện tốt chức năng này, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cần phối 

hợp với các Bộ ngành liên quan, và chính quyền địa phương, đặc biệt là sự tham gia 

của Bộ Tư pháp (trong việc thẩm định, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi thi hành và đánh 

giá tác động của văn bản thực thi chính sách công), Bộ Tài chính (trong lập ngân 

sách theo kết quả) và Kiểm toán Nhà nước (trong kiểm toán theo kết quả). 

3.4.1.3. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả 

 Phương thức quản lý theo kết quả đã được đưa vào áp dụng thí điểm ở Việt 

Nam trong gần một thập kỷ qua (bắt đầu thực hiện thí điểm ở một số cơ quan nhà 
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nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắc Lắc, tỉnh Lâm Đồng từ năm 2005 dưới 

sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc – UNDP); và được các tổ chức 

quốc tế và các nhà tài trợ quốc tế áp dụng trong quản lý các chương trình, dự án hỗ 

trợ phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên, phương thức quản lý này vẫn còn mới đối với 

hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước, đối với quản lý hầu hết các chương trình, 

dự án công sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện ở Việt Nam; nó 

đặc biệt mới đối với quản lý văn bản thực thi chính sách công. Do đó, để tạo thuận 

lợi và bảo đảm tính thống nhất trong việc thực hành quản lý theo kết quả trong thực 

thi chính sách công, Nhà nước cần ban hành những tài liệu hướng dẫn về thực hành 

hệ thống quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. Tài liệu hướng dẫn này cần 

mô tả chi tiết các nội dung dưới đây: 

 - Mô tả đầy đủ và chi tiết quy trình quản lý thực thi chính sách công theo kết 

quả, bao gồm từ việc lập kế hoạch thực thi chính sách công, lập ngân sách, quản lý 

thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả, và đưa ra những điều chỉnh. 

 - Trong mỗi một bước hoặc giai đoạn của quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả cần chỉ ra được những phương pháp và các công cụ được sử dụng để 

tiến hành. 

 - Đưa ra hướng dẫn việc áp dụng các phương pháp và công cụ, cũng như các 

ví dụ minh họa để tạo thuận lợi cho việc hiểu và sử dụng các phương pháp và công 

cụ này. Các phương pháp và công cụ cần hướng dẫn bao gồm: các phương pháp 

phân tích và thiết kế như: khung lô gích (LFA), phân tích tác động văn bản (RIA), 

phân tích lợi ích - chi phí (CBA), phân tích kết quả - chi phí (ECA); các phương 

pháp đánh giá tác động định lượng như: thực nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, phương 

pháp sai biệt kép, phương pháp bán thực nghiệm; các công cụ thu thập thông tin như 

khảo sát, phỏng vấn, quan sát, thảo luận, các phần mềm xử lý thông tin… 

 - Thiết lập một hệ thống các biểu mẫu để áp dụng thống nhất trong hệ thống 

quản lý theo kết quả. 

 3.4.1.4. Xây dựng đội ngũ chuyên gia về phân tích và đánh giá chính sách 

công 

  Việc xây dựng đội ngũ nhân sự và những điều kiện cần thiết để thiết lập hệ 

thống quản lý theo kết quả ở các cơ quan có trách nhiệm thực thi chính sách công là 
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một bước đi đặc biệt quan trọng, thể hiện cả tầm nhìn chiến lược và khả năng điều 

hành cụ thể. Nó có ý nghĩa quyết định đến việc khởi đầu thành công của nỗ lực đưa 

quản lý theo kết quả vào quản lý thực thi chính sách công. Việc đào tạo đội ngũ nhân 

sự trong các cơ quan thực thi chính sách công bao gồm cả những kiến thức về hệ 

thống quản lý theo kết quả, những kiến thức và kỹ năng về phân tích và đánh giá 

chính sách công. 

Để đào tạo đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu về quản lý thực thi chính sách  

công theo kết quả, trong thời gian tới cần phải: 

 - Thứ nhất, bên cạnh việc quy định mã ngành chính sách công mà Bộ Giáo 

dục & Đạo tạo đã công bố, thì Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ có liên quan ban hành 

văn bản quy định ngành học chính sách công là một ngành được ưu tiên tuyển dụng 

đối với một số chức vụ, vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước. Điều 

này giúp khẳng định sự cần thiết của chuyên ngành chính sách công trong hệ thống 

giáo dục quốc dân và trong hệ thống tuyển dụng công chức, viên chức nhà nước; nó 

định hướng cho các thí sinh trong lựa chọn ngành chính sách công khi dự tuyển các 

trường đại học và cao đẳng. Đồng thời, nó cung cấp cơ sở pháp lý cho các cơ quan 

hành chính nhà nước trong việc tuyển dụng, bố trí và sử dụng những người được đào 

tạo về chính sách công. 

 - Thứ hai, các chương trình đào tạo chính sách công cần được thiết kế theo 

hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Đây là xu hướng chung của các chương 

trình đào tạo và bồi dưỡng chính sách công của hầu hết các trường trên thế giới. 

Chương trình đào tạo chính sách công theo hướng thực hành bao gồm nhiều môn học 

cung cấp các phương pháp kỹ thuật, các công cụ phân tích và đánh giá chính sách 

nhằm trang bị năng lực thực hành cho người học; việc giảng dạy cần kết hợp giữa 

giảng viên lý thuyết và giảng viên thực hành là những người đang công tác tại các cơ 

quan nhà nước. 

 - Thứ ba, thiết kế và tổ chức khóa bồi dưỡng chính sách công nhằm trang bị 

những kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá chính sách công cho đội ngũ công 

chức, viên chức đang đảm nhiệm các vị trí tham mưu cho các nhà lãnh đạo, quản lý 

trong các cơ quan nhà nước, trước hết là cấp Trung ương, sau đó mở rộng cho cấp 

tỉnh và cấp huyện. 
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 - Thứ tư, thiết kế và tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý 

theo kết quả, và cung cấp những hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng hệ thống quản lý 

theo kết quả trong thực thi chính sách công cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, 

quản lý của các cơ quan nhà nước. 

 3.4.2. Kiến nghị đối với cơ quan thực thi và cơ quan quản lý thực thi 

chính sách công 

Để hệ thống quản lý thực thi chính sách công theo kết quả có thể được áp 

dụng và phát huy được những tác dụng của nó, thì các cơ quan thực thi và quản lý 

thực thi chính sách công cần thực hiện tốt các giải pháp dưới đây: 

3.4.2.1. Xây dựng văn hoá quản lý theo kết quả trong cơ quan 

Thực hiện thành công quản lý theo kết quả phụ thuộc vào khả năng của cơ 

quan, tổ chức trong việc tạo ra một nền văn hoá quản lý định hướng kết quả mà sẽ hỗ 

trợ và khuyến khích sử dụng các phương pháp tiếp cận quản lý mới. Nền hành chính 

công truyền thống đã có một nền văn hoá hành chính nhấn mạnh việc quản lý và đo 

lường các yếu tố đầu vào, hoạt động và các đầu ra, trong khi nền văn hoá định hướng 

kết quả tập trung vào quản lý để đạt được kết quả đầu ra và/ tác động. Điều này có 

nghĩa là các cơ quan, tổ chức phải thiết lập một tập hợp các giá trị và hành vi mong 

muốn và có những hành động để thúc đẩy những giá trị và hành vi này trong khi 

tránh được những giá trị và hành vi không mong muốn. Sự khác biệt giữa các nền 

văn hoá hiện tại và nền văn hoá định hướng kết quả càng lớn, thì đòi hỏi những nỗ 

lực càng lớn. Nền văn hóa hiện tại yêu cầu các nhà quản lý công làm quen với việc 

áp dụng các luật, quy định và thủ tục thích hợp, trong khi đó nền văn hoá quản lý 

theo kết quả đòi hỏi các nhà quản lý công chuẩn đoán các vấn đề, thiết lập các giải 

pháp và phát triển các phương pháp thực hiện thích hợp.  

Theo kết quả khảo sát ý kiến chuyên gia cho thấy việc áp dụng hệ thống quản 

lý theo kết quả ở nước ta có thể gặp phải những rào cản đó là: sức ì và tâm lý ngại 

thay đổi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước (77,2%); 

nhận thức về quản lý theo kết quả của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước còn hạn 

chế (49%); các nhà lãnh đạo của cơ quan nhà nước có kết quả hoạt động yếu kém 

thường không ủng hộ (35,1); sự cản trở của tham nhũng và lợi ích nhóm trong các cơ 
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quan nhà nước (49%); thiếu cơ chế khuyến khích những người đổi mới và đi tiên 

phong trong bộ máy nhà nước (57,9%) (Bảng II.3.3, Phụ lục II).  

Do đó, để xây dựng nền văn hóa quản lý theo kết quả trong các cơ quan, tổ 

chức,  cần thực hiện tốt những giải pháp dưới đây: 

- Một là, tuyên truyền về quản lý theo kết quả thông qua các phương tiện 

truyền thông nhằm tạo ra nhận thức của xã hội và các cơ quan, tổ chức về hệ thống 

quản lý theo kết quả và giúp họ thấy rõ tác dụng của nó trong kinh nghiệm của nhiều 

nước trên thế giới.  

- Hai là, thiết lập và thực hiện chương trình quản lý thay đổi để chuyển đổi 

các cơ quan có văn hoá quản lý thứ bậc, kiểm soát và tuân thủ thành cơ quan có văn 

hóa quản lý theo kết quả, sử dụng thông tin kết quả trong quá trình quản lý. 

- Ba là, xây dựng cơ chế đào tạo những người lãnh đạo giỏi và đề bạt những 

cá nhân có năng lực vào vị trí lãnh đạo có tính quyết định, mở đường cho ứng dụng 

hệ thống quản lý theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước. 

- Bốn là, xây dựng cơ chế khuyến khích các bộ phận, đơn vị áp dụng hệ thống 

quản lý theo kết quả, và sử dụng kết quả áp dụng quản lý theo kết quả làm tiêu chí 

đánh giá thi đua của bộ phận, đơn vị và của người đứng đầu. 

3.4.2.2. Quán triệt thực hiện đầy đủ các nguyên tắc quản lý thực chính sách 

công theo kết quả 

Như đã trình bày ở Chương 1, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 

phải tuân thủ đầy đủ 6 nguyên tắc, trong đó việc tuân thủ nguyên tắc bảo đảm sự 

tham gia của các bên liên quan, nguyên tắc bảo đảm minh bạch và nguyên tắc bảo 

đảm trách nhiệm giải trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của thực thi 

chính sách công, góp phần phòng chống tham nhũng trong thực thi chính sách công, 

nâng cao hiệu lực và hiệu quả của thực thi chính sách công.  

Quá trình thực thi chính sách công là quá trình phức tạp với sự tham gia của 

nhiều bên liên quan như: các đối tác, đối tượng thụ hưởng, và các cá nhân, tổ chức 

có lợi ích liên quan khác. Sự tham gia của các bên liên quan trong thực thi chính 

sách công cần được thể hiện ở những nội dung dưới đây: 
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 - Thứ nhất, các bên liên quan cần được tham gia vào quá trình thực thi chính 

sách công ngay từ giai đoạn thiết kế văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách 

công. Sự tham gia của các bên liên quan trong giai đoạn này sẽ giúp cho việc thiết kế 

văn bản, chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của các bên liên 

quan, trực tiếp hướng tới giải quyết những vấn đề mà họ đang đối mặt. Hơn nữa, khi 

các bên liên quan được tham gia vào quá trình thiết kế văn bản, chương trình, dự án 

sẽ gia tăng tính hợp pháp của chúng. Ngoài ra, thông qua sự tham gia này, các cơ 

quan thực thi chính sách công có thể huy động được các nguồn lực trí tuệ và vật chất 

của xã hội vào quá trình thực thi chính sách công. Điều này góp phần giảm bớt gánh 

nặng về ngân sách của Nhà nước. Thực tiễn thực thi chính sách công theo hướng này 

ở nhiều địa phương đã chứng minh được những lợi ích này. 

 - Thứ hai, người dân địa phương nên được giao thực hiện những công việc 

của dự án và những hoạt động mà phù hợp với năng lực và điều kiện của người dân 

địa phương. Điều này giúp tăng được tinh thần trách nhiệm của người dân đối với 

các công trình công cộng và những hoạt động cộng đồng. Hơn nữa, thông qua việc 

tham gia thực hiện, người dân sẽ có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết và hữu 

ích cho sinh kế sau này khi chương trình, dự án kết thúc. Một lợi ích quan trọng khác 

là cuộc sống của người dân sẽ được cải thiện bởi vì người dân có thể gia tăng được 

thu nhập, hoặc bán các nguồn lực cho dự án. 

 - Thứ ba, người dân địa phương nơi diễn ra hoạt động thực hiện văn bản, 

chương trình, dự án thực thi chính sách công cần được tham gia vào giám sát và 

đánh giá quá trình thực hiện. Điều này bảo đảm được tính công khai, minh bạch của 

quá trình thực thi chính sách công, góp phần chống lãng phí, tham nhũng trong thực 

thi chính sách công. 

 - Thứ tư, người dân địa phương cũng cần được tham gia vào quá trình quản lý 

các sản phẩm đầu ra của dự án như giám sát và đóng góp vào quỹ vận hành và bảo 

trì cơ sở hạ tầng. Điều này sẽ góp phần vào việc duy trì tính bền vững của chương 

trình, dự án thực thi chính sách công, duy trì tác động của chính sách công. 

Việc tham gia của các bên liên quan vào quá trình thực thi chính sách công 

chỉ có hiệu lực và hiệu quả thực sự khi quá trình thực thi chính sách công bảo đảm 

được sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.  



 

186 

 

- Minh bạch trong thực thi chính sách công đòi hỏi các cơ quan thực thi chính 

sách công cung cấp những thông tin về thực thi chính sách công cho các bên liên 

quan kịp thời, đầy đủ và dưới hình thức dễ sử dụng. Cụ thể là cung cấp thông tin về 

nội dung văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công, về tiến độ thực hiện, 

về các kết quả theo dõi và kết quả đánh giá thực hiện văn bản, chương trình, dự án 

đó cho các bên liên quan kịp thời trên các phương tiện truyền thông, tại trụ sở các cơ 

quan, tổ chức, tại các cuộc họp, tiếp xúc với người dân...  

- Trách nhiệm giải trình trong thực thi chính sách công đòi hỏi các cơ quan, tổ 

chức thực thi chính sách công có nghĩa vụ trả lời về những hành động hoặc nhiệm vụ 

đã thực hiện trước các bên liên quan, người dân và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Cụ thể, cơ quan thực thi chính sách công có trách nhiệm báo cáo về thực hiện nhiệm 

vụ với các bên liên quan; cùng với các bên liên quan thảo luận về những kết quả đạt 

được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn trong quá trình thực hiện; và 

cùng với các bên liên quan đưa ra những giải pháp để khắc phục khó khăn, sửa chữa 

những khuyết điểm; đồng thời, cơ quan thực thi chính sách công sẵn sàng nhận trách 

nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm và vi phạm pháp luật của mình. 

Tiểu kết chương 3, với mục đích đề xuất áp dụng quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả ở Việt Nam, dựa trên cơ sở lý luận về quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả ở Chương 1 và những đánh giá thực trạng quản lý thực thi chính 

sách công ở nước ta ở Chương 2, trong chương này tác giả tập trung vào những nội 

dung cụ thể dưới đây: 

1. Trên cơ sở lý luận về quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, kinh 

nghiệm quản lý theo kết quả ở một số quốc gia trên thế giới, và căn cứ vào kết quả 

nghiên cứu thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Viêt Nam, tác giả cho rằng 

việc áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam là cần thiết 

để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm giải trình trong thực thi chính sách công, 

góp phần phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong 

quản lý và sử dụng nguồn lực của Nhà nước, nhà tài trợ và xã hội. Đồng thời, tác giả 

cũng chỉ ra rằng Việt Nam đã sẵn sàng cho việc áp dụng quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả. 

2. Trên cơ sở đối chiếu nội dung quản lý thực thi chính sách công ở nước ta 

với các yêu cầu của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, tác giả xác định 
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những nội dung cần bổ sung và hoàn thiện để áp dụng quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả ở nước ta trong thời gian tới.  

Theo tác giả, trong một mức độ nhất định, quản lý thực thi chính sách công ở 

nước đã đáp ứng được các yêu cầu của mô hình quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả như đã hình thành tư duy quản lý theo kết quả, phù hợp với xu thế của 

nhiều nước trên thế giới và khu vực. Tuy nhiên, để có thể áp dụng quản lý thực thi 

chính sách công theo kết quả, theo tác giả cần bổ sung và hoàn thiện những nội dung 

như: hoàn thiện khung pháp lý cho quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; có 

khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; có một cơ quan chịu trách 

nhiệm về áp dụng quản lý theo kết quả; có một bộ tài liệu hướng dẫn thực hành quản 

lý thực thi chính sách công theo kết quả; xây dựng được đội ngũ nhân sự trong các 

cơ quan quản lý thực thi chính sách công đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu của quản 

lý thực thi chính sách công theo kết quả; hình thành được văn hóa quản lý theo kết 

quả trong cơ quan hành chính nhà nước; các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả được thể chế hóa và quán triệt thực hiện tốt. 

3. Tác giả đề xuất khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả nhằm 

cung cấp hướng dẫn thực hành quản lý thực thi chính sách công theo kết quả phù 

hợp với bối cảnh thực thi chính sách công ở Việt Nam, và xu hướng của thế giới. 

Khung quản lý này gồm 4 nội dung chính: lập kế hoạch thực thi chính sách công; 

theo dõi kết quả thực hiện và quản lý rủi ro; đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo; 

xem xét kết quả thực hiện và đưa ra những điều chỉnh. Trong từng nội dung, tác giả 

trình bày những nội dung chính cần phải thực hiện, giới thiệu phương pháp và công 

cụ hỗ trợ. 

4. Tác giả kiến nghị các giải pháp để áp dụng quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả ở Việt Nam, gồm: thiết lập khung quản lý thực thi chính sácg công theo 

kết quả; hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; 

thành lập cơ quan đánh giá kết quả thực thi chính sách công; xây dựng bộ tài liệu 

hướng dẫn quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; xây dựng đội ngũ chuyên 

gia về phân tích và đánh giá chính sách công; xây dựng văn hóa quản lý theo kết quả 

trong cơ quan hành chính nhà nước; quán triệt thực hiện đầy đủ các nguyên tắc quản 

lý thực thi chính sách công theo kết quả. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Chính sách công là một công cụ được Nhà nước sử dụng để giải quyết 

những vấn đề công nhằm thúc đẩy xã hội phát triển. Thông qua ban hành và thực thi 

chính sách công, những mục tiêu phát triển của đất nước và địa phương được hiện 

thực hóa. Thực thi chính sách công là một giai đoạn quan trọng của chu trình chính 

sách công và là giai đoạn đưa chính sách công vào thực tiễn đời sống xã hội nhằm 

hiện thực hóa mục tiêu và mục đích chính sách công. Để đạt mục đích nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong việc thực thi chính sách công ở Việt 

Nam, việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức quản lý thực thi chính sách 

công trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học của thế giới, phù hợp 

với bối cảnh của đất nước là cần thiết.  

2. Cơ sở khoa học làm nền tảng cho Luận án là các lý thuyết về quản lý theo 

kết quả, về thực thi chính sách công và quản lý thực thi chính sách công theo kết 

quả, vì vậy, Luận án đã nghiên cứu các nội dung lý luận về quản lý theo kết quả và 

thực thi chính sách công như: khái niệm, đặc trưng, mục tiêu và lợi ích của quản lý 

theo kết quả, quy trình quản lý theo kết quả; khái niệm chính sách công, khái niệm 

và vai trò của thực thi chính sách công, chủ thể thực thi chính sách công, quy trình 

triển khai thực thi chính sách công, những điều kiện và nhân tố ảnh hưởng đến thực 

thi chính sách thành công. Dựa trên lý luận về quản lý theo kết quả và lý luận về 

thực thi chính sách công, Luận án tiếp cận quản lý thực thi chính sách công theo kết 

quả như là một phương thức quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách 

nhiệm giải trình trong thực thi chính sách công ở Việt Nam trong thời gian tới.  

3. Trên cơ sở nền tảng lý luận về quản lý theo kết quả và thực thi chính sách 

công, Luận án đã giải quyết những vấn đề lý luận về quản lý thực thi chính sách 

công theo kết quả, gồm: khái niệm quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, mô 

hình quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, các yếu tố cấu thành quản lý thực 

thi chính sách công theo kết quả, những lợi ích của quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả và các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. 

4. Với mục đích chứng minh lợi ích và tính thực tiễn của quản lý theo kết quả 

trong khu vực công, Luận án đã nghiên cứu thực tiễn quản lý theo kết quả ở một số 
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quốc gia thuộc OECD – những quốc gia đi tiên phong và có nhiều kinh nghiệm trong 

việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả vào khu vực công trên thế giới, từ đó rút 

ra những bài học kinh nghiệm cho việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả vào 

thực thi chính sách công ở Việt Nam. 

5. Trên cơ sở những tiền đề lý luận về quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả, tác giả phân tích thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam từ  

2006 đến 2013 trên các phương diện như: quản lý văn bản thực thi chính sách công; 

quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công. Qua đó, tác giả đưa ra đánh giá 

về những kết quả đạt được và hạn chế trong quản lý thực thi chính sách công ở nước 

ta thời gian qua; đồng thời, tác giả cũng xác định nguyên nhân của những kết quả đạt 

được và của những hạn chế trong quản lý thực thi chính sách công ở nước ta. 

6. Trên cơ sở phân tích những đòi hỏi của bản thân quá trình thực thi chính 

sách công và các yêu cầu của quản lý nhà nước, tác giả khẳng định việc áp dụng 

quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam là cần thiết. Đồng thời, tác 

giả cũng chứng minh rằng Việt Nam đã có những tiền đề nhất định để sẵn sàng áp 

dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả trong thời gian tới. 

7. Trên cơ sở đối chiếu với các yêu cầu của quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả, tác giả xác định những nội dung quản lý cần bổ sung và hoàn thiện để 

áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta trong thời gian tới. 

Theo tác giả, quản lý thực thi chính sách công ở nước ta bước đầu đã hình thành tư 

duy quản lý theo kết quả, phù hợp với xu thế của nhiều nước trên thế giới. Tuy 

nhiên, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở nước ta còn những điểm cần 

bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới như: hoàn thiện khung pháp lý cho quản lý 

thực thi chính sách công theo kết quả; có khung quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả; có một cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý theo kết quả; có một bộ tài 

liệu hướng dẫn thực hành quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; xây dựng 

được đội ngũ nhân sự trong các cơ quan quản lý thực thi chính sách công đủ năng 

lực để đáp ứng yêu cầu của quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; hình thành 

được văn hóa quản lý theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước; các nguyên 
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tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả được thể chế hóa và quán triệt thực 

hiện tốt. 

8. Trên cơ sở mô hình quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, thực 

trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam, kinh nghiệm quản lý theo kết quả 

ở một số nước trên thế giới, tác giả đề xuất khung quản lý thực thi chính sách công 

theo kết quả ở Việt Nam, gồm 4 nội dung chính: lập kế hoạch thực thi chính sách 

công; theo dõi kết quả thực hiện và quản lý rủi ro; đánh giá kết quả và báo cáo; xem 

xét kết quả thực hiện và đưa ra những điều chỉnh. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất  

những kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan quản lý 

và thực thi chính sách công là: hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thực thi chính 

sách công theo kết quả; thành lập cơ quan đánh giá kết quả thực thi chính sách công; 

xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý thực thi chính sách công theo kết quả; xây 

dựng đội ngũ chuyên gia về phân tích và đánh giá chính sách công; xây dựng văn 

hoá quản lý theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước; quán triệt thực hiện 

đầy đủ các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả. 
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PHỤ LỤC I 

THỰC TIỄN QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ Ở MỘT SỐ NƯỚC OECD 

(Tham khảo từ In Search of Results: Performance Management Practices, PUMA) 

1. Kinh nghiệm của Anh 

Vương Quốc Anh thực hiện quản lý theo kết quả thông qua: 

- Chương trình các bước kế tiếp, bao gồm thành lập các cơ quan cung 

cấp dịch vụ tự chủ về quản lý, được xem là sáng kiến quản lý theo kết quả toàn 

diện nhất ở Anh. Các cải cách các bước kế tiếp bắt đầu vào năm 1988, bao gồm 

thành lập các cơ quan cung cấp dịch vụ tự chủ về quản lý tách ra khỏi cơ cấu bộ 

truyền thống, hoạt động theo những mục đích và mục tiêu rõ ràng. 

- Hiến chương công dân bắt đầu năm 1991, cung cấp các tiêu chuẩn về dịch 

vụ khách hàng và đo lường kết quả thực hiện so với các tiêu chuẩn này. 

- Sáng kiến cạnh tranh vì chất lượng khởi đầu vào tháng 11 năm 1991 với 

việc xuất bản Sách trắng cạnh tranh vì chất lượng: Mua các dịch vụ công tốt hơn. 

Vương Quốc Anh mở rộng các nguyên tắc các bước kế tiếp cho các bộ, bao 

gồm việc khuyến khích các thực tiễn quản lý tốt như: thiết lập các mục tiêu và chỉ 

tiêu, đo lường kết quả thực hiện, chuẩn bị các báo cáo tài chính dồn tích và áp dụng 

các kỹ thuật kiểm nghiệm hiệu quả, cạnh tranh, các kế hoạch hiệu quả hằng năm. 

1.1. Mục tiêu của quản lý theo kết quả 

Quản lý theo kết quả ở Vương Quốc Anh hướng tới các mục tiêu dưới 

đây: 

- Đảm bảo trách nhiệm giải trình rõ ràng về kết quả thực hiện, bao gồm 

kết quả thực hiện tài chính, hiệu quả và chất lượng dịch vụ. 

- Tách việc cung cấp dịch vụ ra khỏi xây dựng chính sách, và nhiệm vụ 

của từng cơ quan được xác định rõ ràng, hoặc các nhiệm vụ được trình bày 

trong một văn kiện thống nhất. 

- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu lực, có trách nhiệm và 

chất lượng cao. 

- Tăng cường trách nhiệm giải trình về việc đạt được các mục tiêu kết 

quả thực hiện quan trọng, bao gồm kết quả thực thi tài chính, hiệu quả và chất 
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lượng dịch vụ, thông qua thành lập các cơ quan đơn mục tiêu. 

1.2. Phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả 

Phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả của Vương Quốc Anh là toàn 

diện, bao trùm phần lớn khu vực công và áp dụng hàng loạt các công cụ quản 

lý theo kết quả. Với tư cách là một chương trình toàn diện, quản lý theo kết 

quả được khởi xướng từ cấp cao. Tất cả các sáng kiến quan trọng được khởi 

xướng và tham gia từ trung ương chứ không phải ở cấp thẩm quyền của các bộ 

và các cơ quan. Các kết quả của các cơ quan do các bộ trưởng thiết lập sau khi 

tham vấn với các cơ quan. Các nhà quản lý chịu trách nhiệm giải trình theo các 

cơ chế và sáng kiến do cấp trung ương khởi xướng. Việc thành lập các cơ quan 

theo một khuôn mẫu thống nhất cho phép thực thi linh hoạt và các kết quả 

được xác định thông qua đối thoại giữa các bộ và các cơ quan. 

1.3. Cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý theo kết quả 

Ở Vương Quốc Anh, Phòng Dịch vụ công (OPS) là một bộ phận của Văn 

phòng Nội các, và Bộ Tài chính là những cơ quan tiên phong trong quản lý 

theo kết quả. Các đơn vị quản lý và cải cách được thành lập trong phạm vi 

OPS để phát triển và thực hiện các chương trình cải cách trung ương (Đơn vị 

hiệu quả, Nhóm các bước kế tiếp, Đơn vị hiến chương công dân). 

1.4. Các kỹ thuật và giải pháp thực hiện quản lý theo kết quả 

Các kỹ thuật và giải pháp được sử dụng để quản lý theo kết quả bao gồm: 

- Trao quyền tự chủ về tài chính và nhân sự. Các cơ quan được phép 

linh hoạt trong những vấn đề tài chính và nhân sự, và chúng được quy định 

trong một văn kiện thống nhất. Văn kiện này xác định rõ mục đích và các mục 

tiêu của cơ quan, trách nhiệm tương ứng của bộ trưởng và người điều hành. 

Từng cơ quan được phép linh hoạt về các vấn đề tài chính và quản lý tài chính, 

được thay đổi phù hợp với các nhu cầu và điều kiện đặc biệt. Nhiều cơ quan 

chịu trách nhiệm hoàn toàn về thương lượng tiền lương và nhiều cơ quan hoạt 

động dưới sự kiểm soát chi phí hoạt động thực tế. Bộ trưởng có trách nhiệm 

thiết lập các kết quả mong đợi và phân bổ nguồn lực hằng năm. Các kết quả 

mong đợi được công bố công khai và có thể được trình bày trong thoả thuận 
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kết quả thực hiện hằng năm giữa bộ trưởng và người điều hành. Từng cơ quan 

chuẩn bị kế hoạch tổng thể và kế hoạch công tác. Người điều hành báo cáo kết 

quả thực hiện trước bộ trưởng trên cơ sở hằng quý và công khai báo cáo hằng 

năm cho Nghị viện. Các báo cáo kế toán cơ quan được chuẩn bị trên cơ sở dồn 

tích và được kiểm toán bởi Văn phòng Kiểm toán Quốc gia (NAO). Sự tiến 

triển theo các bước kế tiếp được xem xét lại hằng năm trong Xem xét lại các 

bước kế tiếp, được trình bày trước Nghị viện.  

- Áp dụng cơ chế thị trường. Việc áp dụng các cơ chế kiểu thị trường, đặc biệt 

là thử nghiệm thị trường, là một bộ phận thống nhất của quản lý theo kết quả. Sáng 

kiến cạnh tranh vì chất lượng khởi đầu vào tháng 11 năm 1991 với việc xuất bản 

Sách trắng cạnh tranh vì chất lượng: Mua các dịch vụ công tốt hơn. Thông qua cạnh 

tranh, các bộ và các cơ quan có cơ hội xác định rõ ràng các tiêu chuẩn kết quả thực 

hiện, và các nhà cung cấp dịch vụ có thể đứng ra đề xuất về cách thức cung cấp dịch 

vụ hiệu lực nhất. 

1.5. Sử dụng thông tin về kết quả 

Thông tin về kết quả có thể được sử dụng vào những lĩnh vực dưới đây: 

- Lập ngân sách theo kết quả. Những đo lường và chỉ số kết quả thực hiện 

được sử dụng trong quá trình ngân sách để thiết lập và xem xét lại ngân sách, và để 

tạo thuận lợi cho việc đánh giá định kỳ về những thành tựu so với mục tiêu. Việc 

phân bổ nguồn lực được kết hợp với việc thiết lập các chỉ tiêu kết quả thực hiện của 

bộ trưởng. Tính khách quan của các chỉ tiêu và thước đo là bắt buộc để tăng khả 

năng áp dụng các thước đo kết quả thực hiện vào phân bổ ngân sách. 

- Trả lương theo kết quả. Thông tin kết quả thực hiện được xem là một khía 

cạnh quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả dịch vụ công. Một nguyên tắc của Hiến 

chương Công dân là cần có sự liên hệ rõ ràng giữa tiền lương của cá nhân và những 

đóng góp của cá nhân vào việc đạt được các mục tiêu của tổ chức. Đồng thời, cũng 

trả lương theo kết quả thực hiện của nhóm. Công việc và tiền lương của nhà điều 

hành cơ quan gắn với kết quả thực hiện của cơ quan so với các chỉ tiêu do bộ trưởng 

thiết lập. Tất cả các bộ và cơ quan phải áp dụng trả lương và phân loại cho nhân viên 

gắn chặt chẽ với nhu cầu công việc của họ. 



 

203 

 

2. Kinh nghiệm của Đan Mạch 

Ở Đan Mạch, quản lý theo kết quả là thành tố trung tâm trong các cải 

cách khu vực công từ khi bắt đầu “Chương hiện đại hoá” vào năm 1983. Các 

mục tiêu của chương trình là nhằm tăng hiệu quả, cải thiện động lực và sự thoả 

mãn công việc của nhân viên, và cải thiện chất lượng dịch vụ. 

2.1. Các mục tiêu của quản lý theo kết quả 

Quản lý theo kết quả ở Đan Mạch nhằm: 

-  Tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan; 

- Tập trung vào khách hàng và chất lượng dịch vụ; 

- Tập trung vào các kết quả; 

- Kiểm soát chính trị đối với chính sách; 

- Tiết kiệm ngân sách là một mục tiêu quan trọng trước đây, và hiện nay nhấn 

mạnh vào tái phân bổ các nguồn lực trong phạm vi ngân sách. 

2.2. Phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả 

Phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả của Đan Mạch dựa trên các sáng 

kiến không theo thể thức và thực nghiệm, không thực hiện những thay đổi toàn diện 

trên toàn khu vực công. Thúc đẩy đo lường kết quả thông qua các sáng kiến khác 

nhau nhằm hỗ trợ quá trình ngân sách, cải thiện hiệu quả và chất lượng dịch vụ. Đan 

Mạch bắt đầu thành lập các cơ quan hợp đồng vào năm 1992. Các cơ quan hợp đồng 

được hưởng những điều kiện đặc biệt thông qua các hợp đồng kết quả với các bộ 

trưởng như: sự linh hoạt, thiết lập các mục tiêu kết quả, phân bổ ngân sách nhiều 

năm. Áp dụng nhiều sáng kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ, cả ở cấp trung ương 

và chính quyền địa phương. Nói chung, các cải cách được khởi xướng trong khuôn 

khổ pháp lý hiện hành, bởi vì hệ thống pháp luật hiện hành đã cung cấp đủ sự linh 

hoạt để trao quyền hoặc áp dụng các yêu cầu mới. 

Trong Báo cáo Phúc lợi cho công dân: những nỗ lực công hiệu lực, 1995, Bộ 

Tài chính xác định 3 nguyên tắc cải cách then chốt: 

- Bộ trưởng phải thiết lập các mục tiêu và ưu tiên. Bộ trưởng chịu trách nhiệm 

trước Nghị viện và nhân dân, do đó, phải thiết lập các mục tiêu toàn diện về số lượng 

và chất lượng dịch vụ. 
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- Các tổ chức hiệu lực đòi hỏi tương tác với nhau giữa nhà quản lý và nhân 

viên. Các cải cách sẽ chỉ thành công nếu những người lao động chia sẻ trách nhiệm 

của mình. 

- Các mục tiêu phải được thiết lập và các kết quả phải đạt được. Hệ thống 

kiểm soát tài chính sẽ tập trung vào các mục tiêu và kết quả với sự tập trung vào đo 

lường năng suất và chất lượng dịch vụ. 

2.3. Cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý theo kết quả 

Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện về các cải cách quản lý 

theo kết quả và phát triển các sáng kiến cải cách chung. Các bộ, ngành có được mức 

độ tự chủ cao và chịu trách nhiệm chính đối với việc thực hiện các cải cách. Cơ quan 

quản lý tài chính là một bộ phận của Bộ, chịu trách nhiệm chung về quản lý tài chính 

và quản lý theo kết quả. Bộ Tài chính chuẩn bị “bộ công cụ” để hướng dẫn và trợ 

giúp các cơ quan chính phủ trong các nỗ lực cải cách. Các công cụ được phát triển 

liên quan đến các chiến lược cải cách được xác định trong Báo cáo Phúc lợi cho 

công dân: Các tổ chức công hiệu lực. Các công cụ này hỗ trợ các nỗ lực cải cách từ 

dưới - lên trong khuôn khổ cải cách toàn diện. Phương pháp tiếp cận này sử dụng 

phương pháp dưới - lên có cấu trúc để thực thi chiến lược cải cách toàn diện. 

2.4. Các kỹ thuật và giải pháp quản lý theo kết quả 

Các kỹ thuật và giải pháp được sử dụng để quản lý theo kết quả bao gồm: 

- Tách biệt giữa chính sách và quản lý. Đây là biện pháp quan trọng của các 

cải cách, nó không làm giảm đi sự kiểm soát chính trị, mà tăng cường sự kiểm soát 

đối với các mục tiêu và các kết quả; đồng thời, sự chia tách không có nghĩa là các cơ 

quan không có ảnh hưởng đối với chính sách: bộ trưởng phải phát triển các chiến 

lược và các mục tiêu trong đối thoại với các cơ quan. 

- Tiến hành thử nghiệm. Các bộ và các cơ quan tham gia thử nghiệm được 

khuyến khích đưa ra những sáng kiến, và khi các thử nghiệm được chứng minh có 

giá trị, thì chúng được thực hiện phổ biến hơn. Những sáng kiến dưới – lên được ủng 

hộ tích cực thông qua phát triển những hướng dẫn và sự trợ giúp thực tiễn tốt nhất 

cho các bộ và các cơ quan. Các cơ quan có địa vị pháp lý của một tập đoàn công 

(phải bù đắp các chi phí bằng các khoản thu từ khách hàng) và địa vị của cơ quan 
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hợp đồng. 

Các trách nhiệm được trao cho các cơ quan thông qua: 

+ Thứ nhất, trao trách nhiệm chung cho toàn khu vực công. Trao quyền 

chung, bao gồm: tăng sự linh hoạt cho các tổ chức trong các lĩnh vực quản lý nguồn 

nhân lực, quản lý tài chính, ngân sách. Thông thường, các cơ quan có một khoản 

phân bổ ngân sách cho tiền lương và một khoản phân bổ ngân sách cho các chi phí 

hoạt động khác; tuy nhiên, một số cơ quan chỉ có một khoản phân bổ ngân sách bao 

gồm: cả tiền lương và chi phí hoạt động. Điều này cho phép các cơ quan linh hoạt 

trong việc chuyển các nguồn lực từ loại chi tiêu này sang loại chi tiêu khác. Tất cả 

các cơ quan có thể tự do sử dụng các khoản thu tăng thêm không quan trọng, và một 

số cơ quan có khoản phân bổ ngân sách  cho phép họ linh hoạt trong việc tạo ra các 

khoản thu thông qua các sáng kiến mới. Các cơ quan có thể chuyển các khoản tiết 

kiệm sang năm tài chính tiếp theo đến 10%, nếu các khoản tiết kiệm vượt quá 10%, 

thì Bộ Tài chính sẽ yêu cầu giải thích. 

+ Thứ hai, cung cấp những điều kiện đặc biệt thông qua các hợp đồng. 

Phương pháp tiếp cận quản lý hợp đồng, bao gồm thành lập các cơ quan hợp đồng tự 

quản, được xem là một sự đóng góp quan trọng vào quản lý theo kết quả ở Đan 

Mạch. Nó bao gồm nhiều thành tố của quản lý theo kết quả, đó là: (1) trao quyền; (2) 

xác định mục tiêu và chỉ tiêu; (3) các chỉ số và thước đo kết quả; (4) trách nhiệm giải 

trình đối với kết quả; (5) các sáng kiến chất lượng dịch vụ; (6) trả lương theo kết 

quả; (7) ngân sách nhiều năm. Các hợp đồng được thương lượng giữa cơ quan và bộ 

chủ quản, trong đó Bộ Tài chính tham gia vào các thương lượng, và trong một chừng 

mực nhất định giữ vai trò tư vấn. Các hợp đồng thường bao gồm giai đoạn 4 năm 

nhưng được Bộ Tài chính và Bộ chủ quản giám sát hằng năm. Các mục tiêu của hợp 

đồng là nhằm bảo đảm tính kinh kế, hiệu quả và chất lượng dịch vụ; chúng phải có ý 

nghĩa đối với bộ trưởng, thể hiện các khía cạnh chính trị và chiến lược hoạt động 

quan trọng của cơ quan; đồng thời, cũng phải có ý nghĩa đối với nhân dân, đối với 

quản lý của cơ quan trong các hoạt động điều hành hằng ngày, và thúc đẩy người lao 

động đạt được các mục tiêu. 

- So sánh kết quả của các tổ chức theo điểm chuẩn. Đan Mạch đã quan tâm 
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đặc biệt vào việc sử dụng điểm chuẩn để phân tích và so sánh kết quả của các quá 

trình, của các đơn vị vùng, của các cơ quan trung ương. Đồng thời, sử dụng điểm 

chuẩn quốc tế cho các khu vực mà khó so sánh các hoạt động và kết quả trong phạm 

vi quốc gia. 

- Áp dụng phương pháp thị trường. Xem các cơ chế kiểu thị trường là một 

công cụ quan trọng đối với việc gia tăng kết quả trong khu vực công. Phương pháp 

thị trường là bộ phận thống nhất của quản lý theo kết quả, và áp dụng các phương 

pháp thị trường như: kiểm nghiệm thị trường và tập đoàn hoá được sử dụng trên cơ 

sở có lựa chọn. 

2.5. Sử dụng thông tin về kết quả 

- Lập ngân sách theo kết quả. Đan Mạch đã có nhiều sáng kiến nhằm tạo ra 

các thước đo kết quả có hệ thống và sử dụng chúng vào các quá trình ngân sách, 

quản lý hợp đồng, và báo cáo hằng năm của các cơ quan và tổ chức. Báo cáo tài 

chính dồn tích và báo cáo hằng năm định hướng kết quả có ý nghĩa quan trọng trong 

cải thiện thông tin về các chi phí và kết quả. Các báo cáo này cho biết về quá trình 

ngân sách, thiết lập sự liên hệ chặt chẽ giữa kết quả và phân bổ nguồn lực. 

- Trả lương theo kết quả. Có một sự quan tâm đáng kể đến trả lương theo kết 

quả ở Đan Mạch. Thiết lập các hợp đồng cá nhân gắn với kết quả với các nhà điều 

hành (CEO). Việc trả lương gắn với việc đạt được các chỉ tiêu kết quả. Áp dụng hợp 

đồng ngắn hạn (3-6 năm) đối với các nhà quản lý cấp cao nhằm tăng sự năng động 

và linh hoạt trong việc thuê các nhà quản lý có năng lực (thường có mức lương cao 

hơn 20-30% so với hợp đồng truyền thống). Những người lao động được hưởng lợi 

ích từ việc tăng năng xuất của nhóm. Ngoài ra, các cá nhân và nhóm còn được hưởng 

phụ cấp lương trên cơ sở kết quả, giới hạn 1% tổng quỹ lương, nhưng đối với các 

nhà quản lý có thể tăng đến 2%. 

3. Kinh nghiệm của Mỹ 

Quản lý theo kết quả ở Mỹ bắt đầu với việc thực hiện Đạo luật Kết quả 

và Kết quả thực thi Chính phủ (GPRA) và Xem xét lại Kết quả thực thi Quốc 

gia (NPR), Thông tư của Bộ trưởng Tài chính năm 1990. 
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3.1. Mục tiêu của quản lý theo kết quả 

Mục tiêu của quản lý theo kết quả là nhằm chuyển đổi các cơ quan nhà 

nước thành các tổ chức linh hoạt, trong sạch, nhấn mạnh kết quả và trách nhiệm 

giải trình về việc tiêu tiền của Chính phủ, thông qua việc đo lường các kết quả 

thay vì chỉ đo lường số lượng tiền đã tiêu. 

Cải thiện dịch vụ cung cấp cho công chúng theo 4 nguyên tắc: đặt người 

tiêu dùng lên trên hết, trao quyền cho người lao động để thu được các kết quả, 

giảm tệ quan liêu, và trở lại những vấn đề thiết yếu.  

Tiết kiệm cũng là một phần quan trọng của các cải cách quản lý theo kết 

quả thông qua cắt giảm lực lượng lao động liên bang, với mục tiêu là làm cho 

Chính phủ nhỏ hơn nhưng cũng được quản lý tốt hơn, và hiệu quả hơn, tạo ra 

một Chính phủ mà “làm tốt hơn và chi phí ít hơn”. 

3.2. Phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả 

Quản lý theo kết quả ở Mỹ được thực hiện thông qua hỗn hợp các nỗ lực 

cải cách toàn diện và không theo thể thức. GPRA cố gắng áp dụng đo lường kết 

quả trong Chính phủ liên bang, bao trùm tất cả các bộ của Chính phủ, gần như 

tất cả các cơ quan và các tập đoàn của Chính phủ (các yêu cầu có thể được sửa 

đổi cho các cơ quan nhỏ hơn). NPR bao trùm các nổ lực cải cách khác nhau và 

nhấn mạnh các thử nghiệm, những nơi thử nghiệm sáng tạo lại. Những sáng 

kiến quản lý theo kết quả dựa vào văn bản pháp lý khác như Thông tư của Bộ 

trưởng Tài chính. 

3.3. Cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý theo kết quả 

Phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) là bộ phận của Văn phòng Điều 

hành của Tổng thống, chịu trách nhiệm đối với việc cải thiện quản lý trong 

chính phủ liên bang, bao gồm thực thi GPRA, và hướng dẫn toàn bộ đối với các 

chính sách quản lý tài chính của Chính phủ, bao gồm báo cáo tài chính, hệ 

thống tài chính, và kiểm soát nội bộ. 

 Cơ quan Kiểm toán Quốc hội, Văn phòng Tổng kế toán (GAO) có trách 

nhiệm trong việc đánh giá hiệu quả của tổ chức và hiệu lực của chương trình, 

đồng thời giám sát sự tiến triển của các chương trình cải cách chính yếu, như 
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GPRA và NPR, đưa ra những khuyến nghị và hướng dẫn về thực thi các chương 

trình này. 

3.4. Các kỹ thuật và giải pháp quản lý theo kết quả 

Các kỹ thuật và giải pháp được sử dụng để quản lý theo kết quả bao gồm: 

- Lập kế hoạch chiến lược. Đạo luật Kết quả và Kết quả thực thi Chính 

phủ yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang phát triển các kế hoạch chiến lược 

nhiều năm, các kế hoạch kết quả hằng năm và báo cáo về kết quả, trong đó kế 

hoạch chiến lược là nền tảng. Kế hoạch chiến lược là cơ sở cho việc đo lường 

kết quả dựa vào một sứ mệnh được xác định rõ ràng, tuyên bố mục đích và định 

hướng dài hạn của cơ quan. Kế hoạch chiến lược có thời gian ít nhất 6 năm, 

được sửa đổi và cập nhật ít nhất 3 năm một lần. Nó bao gồm những thành tố sau 

đây: (1) tuyên bố sứ mệnh toàn diện; (2) các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể 

của cơ quan, và mô tả cách thức đạt được chúng; (3) mô tả những mối liên hệ 

giữa các mục tiêu kết quả trong các kế hoạch kết quả hằng năm với các mục 

tiêu chung và mục tiêu cụ thể của kế hoạch chiến lược; (4) các nhân tố bên 

ngoài quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu chung và 

mục tiêu cụ thể; (5) các đánh giá chương trình được sử dụng và một lịch trình 

cho các đánh giá tương lai. 

- Xem xét lại Kết quả thực thi Quốc gia. NPR là một sáng kiến cải thiện 

quản lý toàn bộ Chính phủ được Phó Tổng Thống AL Gore đề xuất, nhằm mục 

đích “sáng tạo lại” Chính phủ liên bang. Sáng kiến này bao gồm tập trung nhiều 

hơn vào kết quả thay vì tập trung vào quá trình; cải thiện dịch vụ khách hàng; 

uỷ quyền và trách nhiệm; sử dụng nhiều hơn các cơ chế thị trường. Đồng thời, 

NPR bao gồm rất nhiều thử nghiệm sáng tạo lại và các dự án thí điểm khác. Sự 

tập trung ban đầu vào cách thức quản lý của Chính phủ đã được thay thế bằng 

nhấn mạnh nhiều hơn vào xem xét lại những hoạt động nào Chính phủ cần tham 

gia. Theo sáng kiến này, các giải pháp thực hiện bao gồm: (1) tăng quyền tự 

chủ quản lý và tập trung vào các kết quả thay vì tập trung vào quá trình; (2) 

thành lập các tổ chức theo kết quả; (3) thiết kế lại các quá trình và các hoạt 

động thông qua các cơ quan thí điểm sáng tạo lại; (4) quan hệ đối tác liên chính 
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quyền theo kết quả; (5) áp dụng điểm chuẩn các kết quả và những thực tiễn tốt 

nhất. 

3.5. Sử dụng thông tin về kết quả 

- Lập ngân sách theo kết quả. Ngân sách hằng năm được thiết lập dựa 

vào thông tin về mối quan hệ giữa các mức chi tiêu và hoạt động chương trình 

hoặc thành tích. Thông tin kết quả sẽ cung cấp cho quá trình ngân sách và có 

thể ảnh hưởng đến nhiều người ra quyết định và Quốc hội trong phân bổ các 

nguồn lực.  

- Trả lương theo kết quả. Chính phủ liên bang đã sử dụng nhiều kế hoạch 

trả lương theo kết quả khác nhau. Các hình thức thanh toán bao gồm: thưởng 

bằng tiền, trả lương theo thành tích, tiền thưởng năng suất. 

4. Kinh nghiệm của Niu Di Lân 

Niu Di Lân tập trung vào quản lý theo kết quả bắt đầu từ khi thông qua Đạo 

luật Khu vực nhà nước năm 1988, Đạo luật Tài chính 1989 và Đạo luật Trách nhiệm 

tài chính 1994.  

4.1. Mục tiêu của quản lý theo kết quả 

Mục tiêu của quản lý theo kết quả ở Niu Di Lân là nhằm đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân với dịch vụ chất lượng cao hơn trong khi vẫn duy trì trách nhiệm tài chính. 

Do đó, hầu hết các cải cách tập trung vào việc làm rõ trách nhiệm giải trình và trách 

nhiệm; tập trung vào các đầu ra được xem là cung cấp trách nhiệm giải trình rõ ràng 

hơn. 

4.2. Phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả 

 Các cải cách ở Niu Di Lân là toàn diện, áp dụng rất nhiều phương pháp tiếp 

cận quản lý theo kết quả trên khắp khu vực công để bảo đảm những thay đổi cần 

thiết trong tổ chức và quản lý của khu vực công. Các cải cách này là bắt buộc và 

được khởi xướng từ cấp cao.  

4.3. Cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý theo kết quả 

Bộ Tài chính, Uỷ ban Dịch vụ nhà nước và Văn phòng Thủ tướng và Nội các 

là những cơ quan chịu trách nhiệm chính trong các cải cách cách quản lý theo kết 

quả. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, bao gồm báo cáo tài chính 
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và kết quả thực thi tài chính của các tổ chức khu vực công. Uỷ ban Dịch vụ nhà nước 

thúc đẩy và phối hợp việc thực thi Đạo luật Khu vực nhà nước và xem xét lại kết quả 

thực thi của người điều hành và bộ. Văn phòng Thủ tướng và Nội các phối hợp phát 

triển các lĩnh vực kết quả chiến lược của Chính phủ và hằng năm xem xét lại kết quả 

thực thi so sánh với chúng. 

4.4. Các kỹ thuật và giải pháp quản lý theo kết quả 

 Các kỹ thuật và giải pháp thực hiện quản lý theo kết quả quan trọng nhất là: 

 - Lập kế hoạch chiến lược. Quá trình quản lý chiến lược tập trung vào trung 

hạn và bao gồm sự tương tác giữa các bộ trưởng, các nhà điều hành và các cơ quan 

trung ương. Điều này được thể hiện thông qua: 

 + Các lĩnh vực kết quả chiến lược (SRAs) – gồm một số lượng hạn chế các 

kết quả đầu ra mong mốn chủ yếu đối với nền công vụ, liên kết sự thể hiện mục đích 

chính trị cao (tầm nhìn mong muốn của Chính phủ) đối với hoạt động công vụ. 

 + Các lĩnh vực kết quả then chốt (KRAs) trong thoả thuận kết quả thực thi của 

các nhà điều hành và các bộ phận riêng biệt và các bộ. 

- Trao quyền ra quyết định. Trao quyền ra quyết định trong phạm vi khuôn 

khổ trách nhiệm giải trình thích hợp cho phép các nhà quản lý có sự linh hoạt trong 

khuôn khổ cải cách để thực hiện công việc theo các nhu cầu địa phương. Các bộ và 

các cơ quan phát triển các phương pháp tiếp cận riêng trong khuôn khổ cải cách, đặc 

biệt là các sáng kiến chất lượng dịch vụ. 

- Phân bổ ngân sách theo đầu ra. Phân bổ ngân sách theo đầu ra thay vì đầu 

vào đã thay đổi sự tập trung từ đầu vào và quá trình sang kết quả. Điều này giúp đạt 

được sự minh bạch lớn hơn và thông tin chất lượng tốt hơn về những gì đang được 

sử dụng (chi tiêu). Những người điều hành được quyền lựa chọn sự kết hợp các đầu 

vào mà họ cho là thích hợp nhất.   

- Linh hoạt về nhân sự. Những người điều hành có quyền thuê và sa thải nhân 

viên, thương lượng tiền lương riêng biệt, và linh hoạt chuyển các nguồn lực.  

- Linh hoạt trong quản lý tài sản. Người điều hành cũng có sự linh hoạt đáng 

kể trong quản lý các tài sản. Tất cả các nhà điều hành đều ký các thoả thuận kết quả 

thực thi, và chúng buộc họ phải chịu trách nhiệm giải trình trực tiếp trước bộ trưởng 
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về kết quả thực thi của bộ hoặc bộ phận. Thỏa thuận kết quả thực thi bao gồm các 

nội dung dưới đây: 

 + Các lĩnh vực kết quả chiến lược, đối với các lĩnh vực này người điều hành 

sẽ có vai trò chính trong việc xác định và đóng góp vào việc đạt được các kết quả 

này. 

 + Các lĩnh vực kết quả then chốt (KPAs): đây là những đóng góp chủ yếu mà 

người điều hành và các bộ phận vào việc làm cho các mục tiêu trung hạn của Chính 

phủ thành các mục tiêu dài hạn. KRAs có thời hạn 3 năm và tập trung vào các điểm 

đòn bẩy then chốt, và phác hoạ các kết quả mong đợi, kỳ hạn mục tiêu, các tiêu 

chuẩn chất lượng và số lượng cần đạt được. KRAs cũng có thể bao gồm việc mua 

dịch vụ, các lĩnh vực ưu tiên cao của quản lý bộ phận (như quản trị, các quyết định 

đầu tư hoặc từ bỏ, phát triển tổ chức, quản lý mối quan hệ và quản lý nguồn lực). 

 + Kết quả thực thi bộ phận. Người điều hành chịu trách nhiệm giải trình về: 

(1) việc cung cấp các đầu ra như được xác định trong thoả thuận mua đầu ra; (2) 

quản lý và ban hành chính sách đóng góp vào những lợi ích chủ sở hữu tập thể của 

Chính phủ trình bày trong phụ lục của thoả thuận; (3) đạt được những sáng kiến 

quản lý bộ phận quan trọng. 

 - Các thoả thuận mua đầu ra của bộ phận. Thoả thuận mua đầu ra hằng năm 

giữa bộ trưởng và bộ phận hoặc cơ quan thể hiện các đầu ra cần được cung cấp bởi 

cơ quan, phản ánh các quyết định mua đầu ra của bộ trưởng được ban hành trong 

suốt quá trình ngân sách.  

 Mục đích của các thoả thuận mua đầu ra là nhằm cho phép bộ trưởng: (1) xác 

định những đầu ra nào cần mua; (2) đồng ý mua với chi phí thích hợp, số lượng và 

các tiêu chuẩn chất lượng cho các đầu ra mong muốn; (3) đưa ra những so sánh với 

các nhà cung cấp khác có thể có; (4) đánh giá các rủi ro và nghĩa vụ liên quan đến 

việc cung cấp; (5) bảo đảm nhà cung cấp chịu trách nhiệm giải trình về việc cung 

cấp đầu ra xác định. 

Cạnh tranh là vốn có trong thoả thuận mua đầu ra, Bộ trưởng có thể 

quyết định mua các đầu ra từ một nguồn cung cấp khác, có thể quyết định 

không cần đến các đầu ra nhất định đã mua trước đây. Các thoả thuận mua 
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đầu ra cũng xác định rõ những điều kiện và điều khoản xunh quanh việc mua 

như: thủ tục giám sát, sửa đổi và báo cáo. 

- Tách biệt giữa ban hành chính sách và thực thi chính sách. Các hoạt 

động chính sách và cung cấp dịch vụ được tách biệt ra ở mức độ lớn. Trong 

một số trường hợp, có các cơ quan ban hành chính sách và giám sát riêng biệt. 

Trong khi các chức năng chính sách và cung cấp một số dịch vụ vẫn là phần 

quan trọng của nền công vụ “lõi”, thì một số dịch vụ khác được giao cho các 

cơ quan đặc biệt - “cách một sải tay” từ bộ trưởng và gần hơn với cộng đồng 

hoặc thị trường. Các cơ quan đặc biệt thường được thiết lập theo pháp luật và 

bị kiểm soát bởi một uỷ ban được Thủ tướng thành lập. Các uỷ ban bổ nhiệm 

người điều hành các cơ quan đặc biệt. Đôi khi chức năng chính sách thuộc 

nền công vụ, còn việc thực thi chính sách trao cho cơ quan đặc biệt. Sự chia 

tách chính sách và thực thi chính sách là nhằm mục đích giảm bớt khả năng 

mâu thuẫn giữa các chức năng này. Các hoạt động thực thi chính sách được 

thực hiện trong khu vực cơ quan đặc biệt bao gồm: cung cấp dịch vụ, một số 

hoạt động can thiệp, các hoạt động thương mại và trao đổi. Các doanh nghiệp 

nhà nước (SOEs) theo đuổi các mục tiêu thương mại và hoạt động vì lợi 

nhuận và hiệu quả. 

4.5. Sử dụng thông tin về kết quả 

- Lập ngân sách theo kết quả. Các đo lường kết quả được gắn trực tiếp 

với quá trình ngân sách thông qua hợp đồng mua và lập ngân sách theo đầu 

ra. Theo Đạo luật Tài chính công, các bộ trưởng có trách nhiệm xác định các 

kết quả đầu ra mà Chính phủ mong muốn đạt được. Sau đó, Chính phủ lựa 

chọn các đầu ra mà sẽ cung cấp các kết quả đầu ra tốt nhất và phân bổ nguồn 

lực cho các đầu ra. Ngân sách được dựa trên cơ sở khối lượng và giá của các 

đầu ra, thay vì đầu vào, nhằm liên kết việc phân bổ nguồn lực càng gắn với 

các đầu ra càng tốt. 

- Trả lương theo kết quả. Cơ chế trả lương theo kết quả là một bộ phận 

của các cải cách toàn diện ở Niu Di Lân. Kế hoạch trả lương linh hoạt trên cơ 

sở đánh giá kết quả thực thi được áp dụng cho hầu hết nhân viên, nhưng 
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không được tiêu chuẩn hóa. Nhà điều hành và nhà quản lý cấp cao được thuê 

theo hợp đồng công việc cá nhân. Tuy nhiên, tiền lương theo kết quả của các 

nhà điều hành chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong tiền công của họ.  

5. Kinh nghiệm của Pháp 

Khu vực công Pháp được định hình bởi những phát triển chính trị từ đầu 

những năm 1980. Vào năm 1982 – 1983, Quốc hội Pháp đã ban hành những luật 

quan trọng về phân quyền và tản quyền nền hành chính Pháp. Trong bối cảnh nước 

Pháp, phân quyền có nghĩa là chuyển giao quyền hành từ Nhà nước trung ương cho 

các chính quyền vùng và địa phương. Tản quyền có nghĩa là trao năng lực và sự tự 

chủ quản lý cho các đơn vị hành chính địa phương của chính quyền trung ương cho 

các cơ quan công. Những thay đổi này ban đầu có mục tiêu chính trị, nhưng nó góp 

phần thúc đẩy những phát triển quản lý sau này.  

Vào những năm cuối 1980 và những năm đầu 1990,  khu vực công Pháp đã 

tiến hành những cải cách quan trọng, chủ yếu thông qua Thông tư Cải cách Công vụ 

ngày 23-02-1989. Một đổi mới quan trọng nhất là thành lập các trung tâm trách 

nhiệm. Mục tiêu của các cải cách là cho phép sự tự chủ quản lý cho các trung tâm 

trách nhiệm, đổi lại các trung tâm này có trách nhiệm giải trình lớn hơn về các kết 

quả. Đồng thời, Hiến chương Tản quyền năm 1992 cũng trao các trách nhiệm cho bộ 

máy nhà nước ở cấp địa phương. Năm 1995, Thủ tướng A. Juppé tạo ra những động 

lực mới cho cải cách của Nhà nước, bao gồm: (1) mở rộng các trung tâm trách nhiệm 

cho tất cả các dịch vụ tản quyền; (2) thử nghiệm “các hợp đồng dịch vụ” trên cơ sở 

kinh nghiệm từ các trung tâm trách nhiệm; (3) mở rộng phương pháp hợp đồng về 

phạm vi và nội dung; (4) cải thiện việc đo lường kết quả; (5) tăng sự tập trung vào 

khách hàng và chất lượng dịch vụ. 

5.1. Mục tiêu của quản lý theo kết quả 

Một trong những mục tiêu quan trọng của quản lý theo kết quả ở Pháp là 

nhằm tăng trách nhiệm giải trình của khu vực công thông qua cải thiện kết quả và 

trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với các kết quả. Chất lượng dịch vụ cần được tăng 

lên, đặc biệt giảm bớt việc loại trừ xã hội và cải thiện tình hình của các lĩnh vực chưa 

cung cấp đầy đủ. Kết quả của các cơ quan và các dịch vụ nhà nước ở địa phương cần 
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được đo lường, các chức năng chính sách của bộ máy nhà nước trung ương được hợp 

lý hoá. Sử dụng các nguồn lực tốt hơn cũng là một mục tiêu quan trọng trong bối 

cảnh suy giảm ngân sách. Theo Thông tư Cải cách Công vụ 1989, mục tiêu chính 

của quản lý theo kết quả gồm: (1) cải thiện mối quan hệ giữa nhà quản lý và nhân 

viên; (2) tăng cường trách nhiệm và trách nhiệm giải trình; (3) cải thiện chất lượng 

dịch vụ; (4) áp dụng đánh giá chương trình bắt buộc. 

5.2. Phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả 

Các chương trình quản lý theo kết quả được khởi xướng từ cấp trung ương 

thông qua các công cụ pháp lý, nhưng không cứng nhắc, vì vậy các tổ chức có sự 

linh hoạt trong việc đưa ra các sáng kiến cải cách. Do đó, nội dung thực sự của các 

cải cách phần lớn được xác định ở cấp các cơ quan và dịch vụ địa phương. Vì thế, 

phương pháp tiếp cận là phương pháp dưới - lên trong phạm vi khuôn khổ trung 

ương. Các chương trình quản lý theo kết quả là toàn diện về phạm vi, nhưng dựa trên 

sự phát triển tăng dần hướng tới các mục tiêu chung, chứ không áp đặt những thay 

đổi nhanh chóng và có phạm vi rộng khắp khu vực công. Tuy nhiên, các sáng kiến 

cải cách gần đây nhằm tạo ra những thay đổi nhanh và toàn diện hơn so với trước 

đây. 

5.3. Cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý theo kết quả 

Thủ tướng giữ vai trò lãnh đạo, thể hiện cam kết và tầm quan trọng chính trị 

của các cải cách. Bộ Công vụ và Bộ Tài chính là những bộ chính tham gia vào các 

cải cách khu vực công. Bộ Công vụ có vai trò chủ đạo trong quản lý nhân sự, với 

những tên gọi khác nhau như Bộ Công vụ và Cải cách hành chính năm 1989, và Bộ 

Công vụ và Cải cách nhà nước năm 1995. Bộ Tài chính tham gia rộng rãi vào việc 

thiết lập các ưu tiên và thay đổi phương tiện kiểm soát quản lý. Bộ Tài chính thiết 

lập khuôn khổ cho quản lý tài chính, cho việc lập và thực hiện ngân sách. Cơ quan 

Kiểm toán thực thi pháp luật đối với các báo cáo của các nhân viên kế toán công và 

kiểm toán việc sử dụng tài chính đúng đắn; chuyển từ kiểm soát chính thức và hợp 

pháp sang kiểm soát định hướng kết quả; cung cấp thông tin đầu vào quan trọng cho 

các cải cách. Các đơn vị khác giữ vai trò tư vấn gồm: Hội đồng Khoa học về đánh 

giá – cung cấp sự tư vấn về chất lượng của các phương pháp sử dụng trong các đánh 
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giá được tài trợ bởi Quỹ Phát triển đánh giá quốc gia, công bố công khai thông tin về 

các thực tiễn và các phương pháp; Uỷ ban Lập kế hoạch tổng thể - giữ vai trò quan 

trọng trong đánh giá các hợp đồng kế hoạch được ký bởi Nhà nước và các vùng, dự 

báo và đánh giá chi tiêu và chính sách công; Uỷ ban Cải cách nhà nước được thành 

lập năm 1995, do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, có nhiệm vụ phối hợp việc thực thi 

các cải cách và trợ giúp bộ trưởng về cải cách nhà nước. 

5.4. Các kỹ thuật và giải pháp quản lý theo kết quả 

Các kỹ thuật và giải pháp thực hiện quản lý theo kết quả là: 

- Phân quyền và tản quyền. Phân quyền và tản quyền các trách nhiệm, phát 

triển các cơ chế kiểm soát phù hợp. Các chính quyền địa phương phân quyền có 

được sự tự do tài chính và quản lý đáng kể trong phạm vi thẩm quyền của mình. Họ 

chỉ lệ thuộc vào hậu kiểm việc tuân thủ pháp luật. 

Các cơ quan cung cấp dịch vụ địa phương (cơ quan tản quyền) được phép linh 

hoạt trong quản lý hơn. Giám sát nhà nước đối với hành chính tản quyền được thực 

hiện bởi các quận trưởng – những người đại diện của trung ương và phối hợp các cơ 

quan địa phương. Các quận trưởng phối hợp thực thi chính sách nhưng không có 

thẩm quyền về các vấn đề tài chính. 

- Thành lập các trung tâm trách nhiệm. Các dự án thành lập các trung tâm 

trách nhiệm đòi hỏi phải có cách thức mới về quản lý chi tiêu ngân sách của Nhà 

nước, chúng mở đường cho cải cách quản lý theo kết quả. Mục tiêu là cải thiện trách 

nhiệm của những người lao động thông qua hợp đồng giữa đơn vị hành chính và bộ 

chủ quản. Tuy các trung tâm trách nhiệm có các phương pháp tiếp cận khác nhau, 

nhưng chúng có những đặc điểm chung là: sự tham gia mạnh mẽ của tất cả các nhân 

viên ở cấp địa phương; áp dụng các công cụ đánh giá chi phí và quản lý hiệu quả; 

quản lý linh hoạt hơn; cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng. 

Các trung tâm trách nhiệm có quyền tự chủ theo một khuôn khổ hợp đồng 

kép: một hợp đồng được ký bởi bộ liên quan đến dịch vụ và bộ chủ quản; Tiếp theo, 

một hợp đồng khác thiết lập khuôn khổ về sự linh hoạt của các trung tâm riêng biệt 

được ký bởi bộ chủ quản và Bộ Tài chính, và sau đó được ký bởi Bộ Công vụ. Tất cả 

các hợp đồng và những sửa đổi hằng năm, cũng như những thoả thuận giữa các bộ, 
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được thương lượng bởi các bên liên quan.  

- Phát triển hợp đồng dịch vụ. Các hợp đồng dịch vụ cho phép các nhà quản 

lý địa phương chịu trách nhiệm hơn đối với ngân sách của mình, người sử dụng được 

hưởng lợi từ dịch vụ hiệu quả hơn và nhân viên được tham gia vào cải thiện quản lý. 

Công cụ quản lý kết quả này có những đặc điểm dưới đây: 

+ Các kết quả mong đợi và nhiệm vụ phục vụ được xác định rõ. Các kết quả 

đạt được sẽ được đo lường, phân tích, có thể được so sánh với các kết quả của các 

khu hành chính thực hiện cùng nhiệm vụ và với các kết quả của bất kỳ một công việc 

có thể so sánh nào trong khu vực cạnh tranh. 

+ Chất lượng dịch vụ được cải thiện. Chất lượng của các dịch vụ sẽ được xác 

định và kiểm tra, đặc biệt thông qua khảo sát sự thoả mãn của người sử dụng. 

+ Trách nhiệm ngân sách lớn hơn đối với các nhà quản lý. Hằng năm, những 

người đứng đầu khu hành chính sẽ thương lượng với các cơ quan hành chính trung 

ương về nhân sự toàn bộ và ngân sách hoạt động được phân bổ cho năm sau. Ngân 

sách toàn bộ này sẽ bao gồm khả năng tái phân bổ các nguồn lực và đề xuất các 

khoản tiết kiệm.  

+ Sự tham gia của nhân viên vào cải thiện quản lý và khen thưởng tài chính. 

Những người đứng đầu khu hành chính yêu cầu nhân viên chịu trách nhiệm đối với 

các đơn vị trực thuộc trong các đề xuất phân bổ nguồn lực. Các khen thưởng tài 

chính cho nhân viên có thể được thực hiện trên cơ sở các khoản tiết kiệm. 

+ Phát triển các công cụ quản lý theo kết quả. Các khu hành chính sẽ được 

tăng thêm sự linh hoạt qua việc sử dụng các công cụ quản lý theo kết quả. Chẳng 

hạn, các công cụ nhận thức chi phí và đo lường hiệu lực tương ứng của một dịch vụ 

sẽ bao hàm những phân bổ cho chi tiêu nhân sự và hoạt động. 

5.5. Sử dụng thông tin kết quả 

Thông tin về kết quả được sử dụng vào những việc dưới đây: 

- Lập ngân sách theo kết quả. Sử dụng thông tin kết quả trong quá trình phân 

bổ nguồn lực và ngân sách bắt đầu được áp dụng vào năm 1997 dưới hình thức hợp 

đồng dịch vụ. Các hợp đồng dịch vụ thiết lập mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa các 

nguồn lực được phân bổ và các mục tiêu của bộ. Bộ Dịch vụ công là bộ đi đầu trong 
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việc thiết lập các tiêu chuẩn đo lường kết quả gắn với việc phân bổ các nguồn lực. 

Vào năm 1986, Bộ này thiết lập một chương trình đặc biệt giúp các bộ có thể ước 

tính toàn bộ chi phí cho từng đơn vị trực thuộc, xây dựng phần mềm máy tính hỗ trợ 

các quyết định dựa trên kết quả thông qua đánh giá các hoạt động và tính toán chi 

phí trong lĩnh vực bảo trì đường bộ. 

- Trả lương theo kết quả. Thông tin kết quả cũng được sử dụng để hỗ trợ trả 

lương theo kết quả. Các trung tâm trách nhiệm có quyền linh hoạt trong việc khen 

thưởng theo mức độ đóng góp của người lao động dưới hình thức phi tài chính tập 

thể, ví dụ trang bị phương tiện làm việc tốt hơn. Người đứng đầu các bộ có quyền tự 

quyết rộng lớn trong việc khen thưởng tài chính theo kết quả. Tuy nhiên, họ không 

thường xuyên sử dụng quyền này bởi vì các hợp đồng dịch vụ đã quy định những 

phần thưởng tài chính cho người lao động thông qua gắn kết trực tiếp giữa cơ chế 

khen thưởng với mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, với các khoản tiết kiệm được trong 

hoạt động của bộ và cải thiện hiệu quả trong cung cấp dịch vụ cho người dân. Các 

thanh toán theo kết quả bao gồm: phụ cấp thêm giờ, phụ cấp lương, và tiền thưởng 

kết quả. 

6. Kinh nghiệm của Úc 

Chính phủ Úc đã sớm thông qua quản lý theo kết quả vào giữa những năm 

1980, nhưng nó chỉ trở thành chủ đề ngày càng quan trọng trong quản lý khu vực 

công vào những năm 1990. Quản lý theo kết quả ở Úc tập trung vào việc trao trách 

nhiệm quản lý, đồng thời vừa bảo đảm trách nhiệm giải trình thông qua việc thiết lập 

các mục tiêu cụ thể và báo cáo về kết quả. Mọi bộ và cơ quan hành chính phải báo 

cáo thông tin về kết quả trong báo cáo hằng năm cho Nghị viện. Ngoài ra, quản lý 

theo kết quả cũng tập trung vào đánh giá hiệu lực của chương trình (các kết quả đầu 

ra) thông qua yêu cầu các bộ phải có kế hoạch đánh giá liên tục và hợp nhất chúng 

vào quá trình ngân sách và quản lý. 

6.1. Các mục tiêu của quản lý theo kết quả 

Quản lý theo kết quả ở Úc hướng vào các mục tiêu chính dưới đây: 

- Cải thiện các kết quả của khu vực công. Mục tiêu quan trọng của quản lý 

theo kết quả là cải thiện năng suất và hiệu quả khu vực công, tăng cường sự đáp ứng 
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dịch vụ công. Quản lý theo kết quả tập trung nhiều hơn vào hỗ trợ việc phân bổ các 

nguồn lực, làm cho chúng được sử dụng hiệu lực hơn, chứ không phải tìm ra các 

khoản tiết kiệm ngân sách trực tiếp. 

- Cải thiện trách nhiệm giải trình. Nhiệm vụ chính là làm sáng tỏ và diễn giải 

các khái niệm trách nhiệm giải trình làm cơ sở cho các cải cách, đưa ra một tuyên bố 

chính thức về trách nhiệm giải trình trong khu vực công. Tuyên bố này xem xét trách 

nhiệm giải trình khu vực công trong bối cảnh rộng, bao gồm Nghị viện và các quá 

trình xem xét lại bên ngoài. Đồng thời, nó cũng tuyên bố lại nguyên tắc cơ bản của 

hệ thống chính phủ Úc là Chính phủ chịu trách nhiệm về chính sách, chứ không phải 

các công chức được bổ nhiệm (không do bầu cử). Do đó, các công chức chịu trách 

nhiệm giải trình trước Chính phủ, còn Chính phủ chịu trách nhiệm giải trình trước 

Nghị viện. Nội dung trách nhiệm giải trình này không chỉ hàm ý việc cung cấp thông 

tin và trả lời những câu hỏi, mà còn bao gồm việc thiết lập các mục tiêu, báo cáo về 

các kết quả và chịu trách nhiệm về những việc làm đúng hoặc sai, bao gồm khen 

thưởng hoặc trừng phạt khi thích hợp. 

6.2. Phương pháp tiếp cận quản lý theo kết quả 

Các thực tiễn quản lý theo kết quả đã được phát triển thông qua nhiều sáng 

kiến cải cách quan trọng. Những sáng kiến này kết hợp hàng loạt phương pháp tiếp 

cận đã được thực hiện rộng khắp khu vực công. Những cải cách toàn diện này được 

phát triển từ quản lý cấp cao, nhưng linh hoạt trong thực hiện. Phương pháp này cho 

phép các bộ chịu trách nhiệm đối với việc phát triển hệ thống quản lý và đo lường 

kết quả. Cho dù các cải cách quản lý theo kết quả không được xem là tuân thủ pháp 

luật một cách tuyệt đối, nhưng pháp luật được xem là cần thiết để cung cấp một cơ 

sở pháp lý vững chắc. Luật Trách nhiệm giải trình và Quản lý tài chính yêu cầu kiểm 

soát tài chính, tăng cường cả trách nhiệm giải trình bên trong và bên ngoài, theo đó 

người điều hành phải: 

- Thành lập các uỷ ban kiểm toán trong các cơ quan của mình; 

- Thực hiện các kế hoạch kiểm soát gian lận; 

- Thực hiện giải trình về kết quả trong việc quản lý các cơ quan một cách hiệu 

lực, hiệu quả và có đạo đức. 
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6.3. Cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý theo kết quả 

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chính đối với việc phát triển và thực hiện các 

chương trình quản lý theo kết quả chính yếu, gồm: Chương trình cải thiện quản lý tài 

chính (FMIP), Lập ngân sách và quản lý chương trình (PMB). Uỷ ban Tư vấn quản 

lý (MAB) và uỷ ban cấp dưới là Uỷ ban Tư vấn cải thiện quản lý (MIAC) giữ vai trò 

quan trọng trong các cải cách quản lý và thúc đẩy thực tiễn tốt nhất trong toàn khu 

vực công. Những sáng kiến gần đây của MIAC gồm: thực hiện đánh giá so sánh 

điểm chuẩn liên quan đến các dịch vụ nhân sự và quản lý tài chính, tiếp tục ký hợp 

đồng trong nền công vụ Úc (APS), phát triển và sử dụng các thước đo chất lượng. 

MIAC cũng thiết lập các đổi mới APS trực tuyến - đây là một cơ sở dữ liệu có thể 

tiếp cận bằng điện tử về các thực tiễn đổi mới và nhiều triển vọng trong APS. 

6.4. Các kỹ thuật và giải pháp quản lý theo kết quả 

Các kỹ thuật và giải pháp thực hiện quản lý theo kết quả là: 

- Trao quyền tự chủ. Các bộ được trao quyền ngân sách đáng kể thông qua 

các phân bổ ngân sách toàn bộ cho các chi phí hoạt động, gồm: các chi phí tiền 

lương, hoạt động và tài sản. Các bộ ban hành các quyết định về sử dụng các phân bổ 

chi phí hoạt động. Đổi lại, các bộ có sự linh hoạt quản lý trong phạm vi số lượng đã 

cung cấp và đã chỉ ra trong hệ thống ước tính cho tương lai. Các bộ có thể chuyển 

các chi phí hoạt động không sử dụng hết sang cho các năm sau (trong phạm vi giới 

hạn) và mọi khoản chi tiêu vượt được xem là khoản vay cho các phân bổ ngân sách 

của các năm tiếp theo. Các bộ cũng được khuyến khích tạo ra các khoản thu bằng 

việc bán những tài sản dư thừa. Những thay đổi này cung cấp sự linh hoạt lớn hơn 

cho các cơ quan, đơn giản hoá việc tính toán các chi phí vận hành và tăng cường 

xem xét ngân sách của các đấu thầu chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, các bộ được 

trao quyền đáng kể về các quyết định quản lý nhân sự. 

- Tách chức năng hoạch định chính sách và thực thi chính sách. Tách hoạt 

động cung cấp dịch vụ ra khỏi hoạt dộng hoạch định chính sách thông qua thành lập 

các cơ quan điều hành đặc biệt. Chẳng hạn, Cơ quan cung cấp dịch vụ an sinh xã hội 

và trợ giúp thị trường lao động được tách ra khỏi Bộ An sinh xã hội và Việc làm; Bộ 

Giáo dục, Đào tạo và Công tác thanh niên. Các bộ này chỉ tập trung vào cung cấp tư 
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vấn chính sách và hoạt động như những người mua các dịch vụ. Cơ quan cung cấp 

dịch vụ hoạt động theo các thoả thuận dịch vụ với các bộ chính sách quốc gia tương 

ứng.  

- Xây dựng kế hoạch tổng thể. Kế hoạch tổng thể là một thành tố quan trọng 

của quản lý theo kết quả, giúp tăng sự tập trung vào các kết quả đầu ra và quản lý 

chiến lược hơn. Kế hoạch này cần vạch ra sự phát triển tương lai của bộ, thiết lập các 

mục tiêu và các ưu tiên. Bên cạnh đó, các bộ lập kế hoạch hoạt động để tập trung 

hơn vào các mục tiêu chi tiết hằng năm. 

- Chương trình dịch vụ chéo. Cung cấp dịch vụ chương trình chéo và thiết kế 

chương trình được áp dụng để phù hợp với công việc của Chính phủ ngày càng phức 

tạp, những mong đợi của khách hàng tăng lên về các dịch vụ cá nhân hoá hơn, các 

nhà quản lý tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu chính sách thay vì chỉ tập trung 

vào các yếu tố đầu vào hoặc đầu ra. Phương pháp chương trình chéo (liên ngành) mở 

rộng cho hàng loạt các hoạt động để cố gắng hợp nhất tốt hơn các chương trình ở 

giai đoạn thiết kế, cung cấp và thông tin phản hồi từ khách hàng trong phạm vi các 

cơ quan hành chính hoặc các cơ quan có liên quan. Các chương trình này bao trùm 

các vấn đề từ một cửa sang cùng địa điểm cung cấp các dịch vụ, từ hợp nhất hành 

chính sang hợp nhất chương trình. 

- Thúc đẩy cạnh tranh. Cạnh tranh được thực hiện dưới những hình thức khác 

nhau, bao gồm kiểm nghiệm thị trường, đấu thầu cạnh tranh, hợp đồng với bên ngoài 

- là những phương tiện để cải thiện tính kinh tế, hiệu lực và sự đáp ứng các dịch vụ. 

Cạnh tranh được xem là một công cụ ngày càng quan trọng trong khuôn khổ quản lý 

nguồn lực. Nó cung cấp sự linh hoạt cho các nhà quản lý và người sử dụng dịch vụ 

bằng việc mở ra triển vọng về các cách thức thực hiện công việc khác nhau và tốt 

hơn. Nó không chỉ bao gồm việc chuyển giao các dịch vụ cho khu vực tư nhân mà 

trong một số trường hợp chuyển việc cung cấp dịch vụ từ cấp liên bang cho ngành, 

cấp bang, cấp địa phương. Các lợi ích của cạnh tranh là tăng trách nhiệm giải trình, 

cải thiện sự đáp ứng khách hàng và chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm. 

- Tách biệt người mua và người cung cấp. Mô hình phân biệt giữa người mua 

và người cung cấp được áp dụng rất rộng rãi ở Úc. Người mua là người quyết định 

cái gì sẽ được sản xuất hoặc cung cấp. Người cung cấp là người sản xuất hoặc cung 
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cấp các đầu ra thoả thuận, nhưng không nhất thiết chịu trách nhiệm về việc xác định 

nhu cầu hoặc sự thích hợp của dịch vụ, thậm chí tham gia vào việc xác định nhu cầu 

hoặc sự thích hợp của dịch vụ. Kế hoạch người mua và người cung cấp được xem là 

củng cố thêm sự tập trung vào các kết quả và cung cấp cơ hội để xem xét phạm vi 

cho cạnh tranh. 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Cam kết cải thiện chất lượng dịch vụ và thay 

đổi quan điểm của các chương trình để đạt sự tập trung khách hàng tốt hơn là những 

thành tố trung tâm trong các quyết định của Chính phủ. Điều này đòi hỏi phát triển 

các hợp đồng dịch vụ của Chính phủ.  

- Ngoài ra, Úc áp dụng điểm chuẩn về kết quả, thông qua một số sáng kiến. 

6.5. Sử dụng thông tin về kết quả 

- Lập ngân sách theo kết quả. Thông tin kết quả được sử dụng rộng rãi cho 

các quyết định ngân sách. Các đánh giá kết quả được sử dụng để hỗ trợ các đề xuất 

mới và các khoản tiết kiệm. Các kế hoạch nguồn lực được sử dụng như là một công 

cụ bổ sung trong quá trình ngân sách. Thông tin kết quả không chỉ được sử dụng cho 

quản lý ngân sách của các bộ mà còn cho những thương thuyết giữa bộ với Bộ Tài 

chính. 

- Trả lương theo kết quả. Trả lương theo kết quả cho nhân sự cấp cao là một 

đặc trưng của nền công vụ Úc. Để cải thiện năng suất lao động, các cơ quan được 

phép khen thưởng theo kết quả cá nhân và phạt đối với những người thực hiện kém. 

Tuy nhiên, việc trả lương theo kết quả cho những người thực hiện cao nhất cũng có 

giới hạn. Các nhà điều hành có quyền linh hoạt trong việc thiết lập tỉ lệ tiền lương 

cho các vị trí điều hành cấp cao (trong phạm vi giới hạn). 

Từ thực tiễn quản lý theo kết quả ở một số nước OECD nêu trên, có 

thể rút ra một số nhận xét sau đây: 

- Thứ nhất, thông thường, các cải cách khu vực công ở các quốc gia OECD 

được định hướng và theo hướng dẫn bởi các quyết định lập pháp hoặc quyết định 

hành pháp. Chẳng hạn, Đạo luật Kết quả và Thực thi Chính phủ (1993) là một trong 

những định hướng chính cho cải cách Chính phủ liên bang ở Mỹ; ở Úc, định hướng 

chính cho những thay đổi là việc áp dụng Lập ngân sách Đầu ra và Kết quả đầu ra 

theo Dồn tích; ở Anh, sự ra đời Sách Trắng 1995 về Giải thích tốt hơn đối với Tiền 
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của Người đóng thuế là một mốc lịch sử quan trọng thể hiện cam kết của chính phủ 

đối với việc áp dụng lập ngân sách và giải thích nguồn lực.  

- Thứ hai, việc phát triển hệ thống quản lý theo kết quả tuân theo một số 

nguyên tắc cơ bản, đó là: (1) thiết lập được các thước đo kết quả tốt; (2) các quốc 

gia phải xác định các mục tiêu và phát triển những thực tiễn tương ứng với các 

mục tiêu; (3) lựa chọn phương pháp tiếp cận để thực hiện quản lý theo kết quả 

phải theo những nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi nước; (4) quản lý theo kết quả 

phải tạo sự khác biệt và cần phải chấp nhận “hy sinh một cái gì đó”. 

- Thứ ba, mục tiêu của quản lý theo kết quả. Các quốc gia khác nhau có 

những mục tiêu khác nhau trong việc phát triển, thực hiện, theo đuổi, và đánh 

giá quản lý theo kết quả. Tuy nhiên, các quốc gia đều hướng tới các mục tiêu 

chính như: cải thiện liên tục kết quả; kiểm soát và trách nhiệm giải trình, đặc biệt 

giải trình với bên ngoài; tiết kiệm ngân sách. Và từng quốc gia có mục tiêu ưu 

tiên riêng, chẳng hạn Đan Mạch, Mỹ, Úc chú ý nhiều hơn đến mục tiêu quản lý 

và cải thiện kết quả nội bộ; Anh, Niu Di Lân, Pháp, và Úc nhấn mạnh mục tiêu 

trách nhiệm giải trình và kiểm soát; Anh, Mỹ, Niu Di Lân tập trung chủ yếu vào 

tiết kiệm ngân sách. 

- Thứ tư, về phương pháp tiếp cận. Các quốc gia khác nhau áp dụng 

phương pháp tiếp cận khác nhau để thực hiện quản lý theo kết quả như phương 

pháp trên - xuống, phương pháp dưới - lên, phương pháp toàn diện, phương pháp 

tăng dần, phương pháp không chính thức (dựa vào pháp luật hiện có), phương 

pháp chính thức (ban hành các luật mới), phương pháp không theo thể thức, và 

phương pháp hệ thống. Ví dụ, Niu Di Lân áp dụng hoàn toàn phương pháp trên - 

xuống, toàn diện có hệ thống; Pháp áp dụng phương pháp dưới – lên, tăng dần 

và không theo thể thức; Anh kết hợp phương pháp trên - xuống và dưới – lên. 

- Thứ năm, cơ quan chịu trách nhiệm về cải cách quản lý theo kết quả. Các 

quốc gia khác nhau cũng đưa ra những phương án khác nhau trong việc thiết lập 

các khuôn khổ tổ chức để thực hiện quản lý theo kết quả như Bộ Tài chính và 

Ngân sách, các bộ hoặc uỷ ban, các cơ quan quản lý đặc biệt. Chẳng hạn, cơ 

quan chịu trách nhiệm về cải cách quản lý theo kết quả ở Pháp là Bộ Công vụ và 

Cải cách nhà nước; Niu Di Lân là Ủy ban Dịch vụ nhà nước, Anh là Ủy ban 

Kiểm toán, Úc là Ủy ban Tư vấn Cải thiện Quản lý. 
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- Thứ sáu, về lập và phân bổ ngân sách. Trong quản lý theo kết quả, ngân 

sách được chuyển từ định hướng đầu vào sang ngân sách theo kết quả, hệ thống 

kế toán theo tiền mặt được chuyển thành hệ thống kế toán chi phí dồn tích hoặc 

hệ thống báo cáo kết quả, kiểm toán tài chính; bổ sung thêm kiểm toán và đánh 

giá kết quả nhằm bảo đảm sự tuân thủ. Do đó, lập ngân sách đã trở thành một 

công cụ quản lý, không đơn giản chỉ là một công cụ chi tiêu. 

- Thứ bảy, các kỹ thuật và giải pháp quản lý theo kết quả. Có nhiều kỹ 

thuật quản lý theo kết quả được phát triển và mở rộng để tạo ra đòn bẩy cho quản 

lý theo kết quả hiệu lực hơn, như: hợp đồng kết quả, hợp đồng mua dịch vụ, tách 

biệt giữa người mua và người cung cấp (hay còn gọi là tách người cầm lái ra 

khỏi người chèo thuyền), tách biệt giữa chức năng hoạch định chính sách và thực 

thi chính sách (cung cấp dịch vụ), chương trình chéo, quản lý rủi ro, điểm chuẩn, 

kiểm nghiệm thị trường và cạnh tranh, thiết lập các thiết chế và quản lý nội bộ, 

thống nhất các chu trình chính sách, thành lập các cơ quan tự quản phân quyền 

và trao quyền. Chẳng hạn, ở Niu Di Lân và Anh có hợp đồng kết quả thực thi 

giữa bộ trưởng và nhà điều hành; ở Đan Mạch áp dụng phương pháp quản lý hợp 

đồng. Phương pháp điểm chuẩn được một số quốc gia áp dụng như Úc, Đan 

Mạch… 

- Thứ tám, về hệ thống đo lường kết quả. Nội dung của hệ thống đo lường 

kết quả phụ thuộc vào triết lý về sự thay đổi. Chẳng hạn, Niu Di Lân nhấn mạnh 

hơn vào các đầu ra, Úc và Mỹ tập trung vào các kết quả đầu ra, Đan Mạch tập 

trung vào các kết quả tài chính, chất lượng dịch vụ hoặc các khảo sát khách hàng 

về sự thỏa mãn của khách hàng. Tuy nhiên, có một số xu hướng có thể nhận thấy 

ở các quốc gia là việc thực hiện đo lường kết quả ngày càng mở rộng về phạm vi 

(từ địa phương đến trung ương); ngày càng nhiều lĩnh vực hơn (cả các hoạt động 

hữu hình và vô hình); ngày càng chuyên sâu hơn để phục vụ cho nhiều chức 

năng quản lý (ra quyết định, kiểm soát, trách nhiệm giải trình bên trong và với 

bên ngoài); phục vụ cho tất cả các cấp quản lý (quản lý cấp cao, quản lý chương 

trình, hoặc cung cấp dịch vụ).  

- Thứ chín, về hệ thống thông tin kết quả. Các quốc gia khác nhau cũng có 

các hệ thống thông tin kết quả khác nhau, nhưng thường bao gồm hệ thống đo 

lường kết quả (tức là thông tin về các hoạt động, đầu ra, kết quả đầu ra, chất 
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lượng), chu trình quản lý tài chính phù hợp (lập ngân sách, kế toán, kiểm toán, 

xem xét lại và đánh giá), các cơ chế báo cáo và tình trạng thông tin kết quả (mức 

độ công khai, báo cáo hằng năm, báo cáo ngân sách, kế hoạch tổng thể, hợp đồng 

kết quả), các cơ chế sử dụng thông tin kết quả này (lập ngân sách theo kết quả và 

trả lương theo kết quả), các kỹ thuật hỗ trợ quản lý định hướng kết quả (quản lý 

rủi ro, điểm chuẩn, thử nghiệm thị trường và cạnh tranh). 

- Thứ mười, về trả lương theo kết quả. Một sáng kiến chung để cải thiện 

kết quả là cung cấp các khuyến khích tài chính hoặc sự ổn định công việc cho 

những cá nhân hoặc tổ chức đạt được các chỉ tiêu kết quả cá nhân hoặc tổ chức. 

Tuy nhiên, ở một số quốc gia, trả lương theo kết quả bị hạn chế do những trở 

ngại tài chính.  

- Cuối cùng, cho dù mỗi quốc gia đạt được mức độ thành công khác nhau, 

nhưng đánh giá chung tất cả các quốc gia áp dụng quản lý theo kết quả trong khu 

vực công đều thành công, đang tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống quản lý 

theo kết quả. 

Như vậy, đặc điểm trung tâm nhất của quản lý theo kết quả ở một số quốc 

gia OECD là tập trung vào việc cải thiện kết quả và bảo đảm rằng các hoạt động của 

Nhà nước đạt được các kết quả mong muốn. Quản lý theo kết quả bao gồm lập kế 

hoạch theo kết quả, lập ngân sách theo kết quả, theo dõi và đánh giá theo kết 

quả, sử dụng thông tin kết quả cho ra quyết định quản lý, trách nhiệm giải trình 

với bên ngoài, tạo ra và duy trì lòng tin của nhân dân vào Nhà nước, trả lương 

cho người lao động và các nhà quản lý. Việc cải thiện kết quả khu vực công là 

một yếu tố trung tâm trong việc duy trì phúc lợi của các cá nhân và khả năng 

cạnh tranh của nền kinh tế. Quản lý theo kết quả được thực hiện thông qua một 

tập hợp các cải cách nhằm tăng quyền tự chủ quản lý cho các tổ chức công; đổi 

lại các tổ chức công này chịu trách nhiệm về kết quả. Các tổ chức công phải xác 

định các mục tiêu và các chỉ tiêu, đo lường và báo cáo kết quả thực tế. Thông tin 

kết quả được sử dụng để cải thiện việc thiết lập các ưu tiên công và các chương 

trình công. Các mối quan hệ trong khu vực công, mối quan hệ giữa Nhà nước và 

nhân dân được dựa trên trách nhiệm giải trình rõ ràng về kết quả. 
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PHỤ LỤC II 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

1. Mô tả quá trình khảo sát 

1.1. Mục đích 

Tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, thẩm định, kiểm 

tra và theo dõi thi hành VBQPPL, và các chuyên gia quản lý các chương trình, dự án 

công về: (1) thực trạng thực thi chính sách công và quản lý thực thi chính sách (gồm kết 

quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân); (2) các giải pháp đổi mới và hoàn thiện 

phương thức quản lý thực thi chính sách công trong thời gian tới. 

1.2. Phương pháp khảo sát 

Để tham vấn ý kiến của các chuyên gia, tác giả sử dụng phương pháp khảo sát 

nhóm trọng tâm; tức là tiến hành khảo sát ý kiến của một số chuyên gia có kiến thức và 

kinh nghiệm về các nội dung liên quan đến quản lý thực thi chinh sách công. Cụ thể gồm: 

các nhà quản lý và công chức chuyên môn trực tiếp làm công tác xây dựng, thẩm tra, 

kiểm tra và theo dõi thi hành VBQPPL ở Trung ương và địa phương cấp tỉnh; các nhà 

quản lý và công chức chuyên môn làm việc trong các ban quản lý chương trình, dự án 

công ở Trung ương và địa phương cấp tỉnh. 

1.3. Tiến trình thực hiện 

- Thiết kế phiếu khảo sát: Vì thực thi chính sách được thực hiện thông qua hai hình 

thức là: văn bản thực thi chính sách công, và chương trình, dự án thực thi chính sách 

công. Do đó, cần hai loại phiếu khảo sát: một phiếu khảo sát ý kiến của các chuyên gia 

trình lĩnh vực ban hành và thi hành văn bản (Phiếu khảo sát ý kiến 1); một phiếu khảo sát 

ý kiến của các chuyên gia về quản lý chương trình, dự án công (Phiếu khảo sát ý kiến 2). 

- Lựa chọn đối tượng khảo sát:  

+ Đối tượng thứ nhất: Các chuyên gia giữ chức vụ quản lý và chuyên môn ở Cục 

Kiểm tra VBQPPL, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Quản lý xử phạt vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Bộ Tư pháp; các chuyên gia giữ chức vụ 

quản lý và chuyên môn ở Phòng Xây dựng và Thi hành VBQPPL, Phòng Kiểm soát thủ 

tục hành chính thuộc Sở Tư pháp, Phòng Pháp chế và Thanh tra một số sở chuyên môn ở 

tỉnh Bắc Kạn, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hà 

Giang. Số lượng phiếu khảo sát gửi đi 100, số phiếu thu về 78 phiếu. 
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+ Đối tượng thứ hai: Các chuyên gia đang công tác tại các Ban quản lý chương 

trình, dự án công ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 

lượng phiếu gửi đi 100, số phiếu thu về 62 phiếu. 

- Thời gian khảo sát: từ ngày 15/07/2014-20/08/2014 

- Phát phiếu và thu phiếu: Các phiếu điều tra được gửi cho các chuyên gia theo thư 

điện tử, các chuyên gia được yêu cầu đánh dấu mực đỏ hoặc khoanh tròn phương án lựa 

chọn đối với câu hỏi đóng, và đánh máy ý kiến hoặc viết ý kiến đối với câu hỏi mở, sau 

đó gửi lại phiếu qua thư điện tử hoặc bưu điện. Đối với phiếu khảo sát gửi qua thư điện 

tử, tác giả chuyển câu trả lời từ bản mềm sang phiếu khảo sát ý kiến đã in sẵn.  

- Phương pháp xử lý kết quả: Tác giả sử dụng phương pháp thủ công để tổng hợp 

kết quả, trình bày trên bảng và tính toán các tỉ lệ phần trăm. 

2. Kết quả khảo sát ý kiến 1 (Theo Phiếu khảo sát ý kiến 1) 

Bảng II.1.1: Cấp độ kết quả được xem xét khi xây dựng VBQPPL 

Cấp độ kết quả Kết quả (%) 

1. Đầu ra 65,4% 

2. Kết quả đầu ra 15,3% 

3. Tác động 88,5% 

Bảng II.1.2: Mức độ đáp ứng các yêu cầu xây dựng VBQPPL 

Yêu cầu Kết quả (%) 

Đáp 

ứng 

Chưa 

đáp ứng 

1. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn 65,4% 34,6% 

2. Đáp ứng yêu cầu quản lý, giải quyết các vấn đề của xã hội và 

các vấn đề đó phải cần thiết phải điều chỉnh bằng VBQPPL 

80,8% 9,2% 

3. Bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 84,6% 15,4% 

4. Đánh giá tác động sơ bộ của văn bản 61,5% 38,5% 

5. Phù hợp với đường lối, chủ truơng, chính sách của Đảng và Nhà 

nước 

88,5% 11,5% 

6. Phù hợp với nội dung cam kết trong các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên 

80,8% 9,2% 

7. Xác định rõ các điều kiện bảo đảm thi hành văn bản 30,7% 69,3% 

8. Bảo đảm tính khả thi của văn bản. 30,7% 69,3% 
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Bảng II.1.3: Đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ soạn thảo VBQPPL 

Nhiệm vụ Kết quả (%) 

 Tốt  Chưa tốt 

1. Tổng kết việc thi hành luật, đánh giá các VBQPPL hiện 

hành có liên quan đến dự thảo 

96,1% 3,9% 

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến 

nội dung chính của dự thảo 

61,5% 38,5% 

3. Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu và các điều ước quốc 

tế có liên quan đến dự thảo 

69,2% 30,8% 

4. Đánh giá tác động của văn bản 23,1% 76,9% 

5. Tổ chức lấy ý kiến, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, 

xây dựng tờ trình, báo cáo giải trình tiếp thu y kiến…và đăng 

tải trên tin điện tử. 

69,2 30,8% 

 

Bảng II.1.4: Phương pháp sử dụng để đánh giá tác động khi soạn thảo VBQPPL 

Phương pháp phân tích Kết quả (%) 

  Sử dụng  Không sử dụng 

1. Phương pháp đánh giá tác động văn bản (RIA) 61,5% 38,5% 

2. Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích (CBA) 19,2 80,8% 

 

Bảng II.1.5: Thu hút sự tham gia của các bên liên quan khi soạn thảo VBQPPL 

Tần suất thu hút tham gia Kết quả (%) 

1. Thường xuyên 42,3% 

2. Không thường xuyên 57,7% 

 

Bảng II.1.6: Đánh giá chất lượng công tác thẩm định dự thảo VBQPPL 

Mức độ đánh giá  Kết quả (%) 

1. Tốt 19,2% 

2. Đạt yêu cầu 61,5% 

3. Chưa đạt yêu cầu 15,5% 

4. Không biết 3,8% 
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Bảng II.1.7: Nguyên nhân của thẩm định dự thảo VBQPPL chưa đạt yêu cầu 

 

Nguyên nhân   % đồng ý 

1. Tiêu chí thẩm định chưa cụ thể và toàn diện 100% 

2. Năng lực của người thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu 75% 

3. Xem nhẹ công tác thẩm định 75% 

4. Nể nang, ngại va chạm 0% 

5. Chỉ thẩm định dựa trên văn bản của cơ quan soạn thảo, không 

tiến hành tìm hiểu thực tế 

100% 

6. Nguồn lực tài chính hạn chế 100% 

7. Nguyên nhân khác: thời gian gấp gáp 25% 

 

Bảng II.1.8: Đánh giá chất lượng công tác kiểm tra VBQPPL 

 

Mức độ đánh giá  Kết quả (%) 

1. Tốt 11,5% 

2. Đạt yêu cầu 65,4% 

3. Chưa đạt yêu cầu 23,1% 

4. Không biết  

 

Bảng II.1.9: Nguyên nhân của kiểm tra VBQPPL chưa đạt yêu cầu 

Nguyên nhân   % đồng ý 

1. Bộ tiêu kiểm tra chưa cụ thể và toàn diện 83,3% 

2. Năng lực của người làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu 33,3% 

3. Xem nhẹ công tác kiểm tra 66,7% 

4. Nể nang, ngại va chạm 16,7 

5. Kinh phí hạn chế 50,0% 

6. Nguyên nhân khác: Nhân sự thiếu, ở địa phương chưa thực hiện tốt 16,7 
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Bảng II.1.10: Xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân ban hành văn bản trái 

pháp luật 

Mức độ xử lý Kết quả (%) 

1. Xử lý nghiêm 42,3% 

2. Xử lý chưa nghiêm 57,3 

Bảng II.1.11: Nguyên nhân của xử lý trách nhiệm chưa nghiêm 

Nguyên nhân   % đồng ý 

1. Quy định về chế tài xử lý trách nhiệm chưa cụ thể, rõ ràng 100% 

2. Nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý 53,3% 

3. Bao che 13,3% 

4. Nguyên nhân khác  

 

Bảng II.1.12: Đánh giá chất lượng của VBQPPL 

Mức độ đánh giá  Kết quả (%) 

1. Tốt 0% 

2. Đạt yêu cầu 76,9% 

3. Chưa đạt yêu cầu 19,1% 

4. Không biết 3,8% 

 

Bảng II.1.13: Những nội dung bị sai trái của VBQPPL 

Những nội dung bị sai trái % đồng ý 

1. Nội dung trái pháp luật  

2. Sai thể thức và kỹ thuật trình bày 20% 

3. Sai thẩm quyền 20% 

4. Không phù hợp với thực tiễn 100% 

Bảng II.1.14: Tuyên truyền, phổ biến VBQPPL đến các bên liên quan 

         Tần suất thực hiện Kết quả (%) 

1. Thường xuyên 69,2% 

2. Không thường xuyên 30,8% 
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Bảng II.1.15: Đánh giá chất lượng công tác theo dõi thi hành VBQPPL 

   Mức độ đánh giá  Kết quả (%)  

1. Tốt 7,7% 

2. Đạt yêu cầu 46,2% 

3. Chưa đạt yêu cầu 42,3% 

4. Không biết 3,8% 

 

Bảng II.1.16: Nguyên nhân của theo dõi thi hành VBQPPL chưa đạt yêu cầu 

Nguyên nhân   % đồng ý  

1. Nhân sự theo dõi thiếu 54,5% 

2. Năng lực của người theo dõi chưa đáp ứng yêu cầu 45,5% 

3. Kinh phí hạn chế 54,5% 

4. Xem nhẹ công tác theo dõi thi hành văn bản 72,7% 

5. Nguyên nhân khác: Quy định trong văn bản chưa rõ ràng  

 

Bảng II.1.17: Phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động kinh tế - xã hội thực 

tế của VBQPPL 

Phương pháp phân tích   Sử dụng  Không sử dụng 

 1. Các phương pháp đánh giá định tính (khảo sát, 

phỏng vấn, quan sát….) 

50,0% 50,0% 

 2. Các phương pháp định lượng (chọn mẫu ngẫu 

nhiên, sai biệt kép, điểm tương đồng….) 

3,8% 96,2% 

 

Bảng II.1.18: Lợi ích nhóm trong đề xuất, xây dựng, ban hành VBQPPL 

Tần suất xảy ra Kết quả (%) 

1. Rất phổ biến 7,7% 

2. Phổ biến 7,7% 

3. Không phổ biến 57,7% 

4. Không 26,9% 
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Bảng II.1.19: Trục lợi chính sách để thu lợi bất chính 

Tần suất xảy ra Kết quả (%)  

1. Rất phổ biến 0% 

2. Phổ biến 7,7% 

3. Không phổ biến 50,0% 

4. Không 42,3% 

 

Bảng II.1.20: Giải pháp để nâng cao chất lượng VBQPPL 

Các giải pháp % đồng ý 

1. Quy định cụ thể và rõ ràng trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, 

thẩm định và ban hành văn bản 

76,9% 

2. Quy định cụ thể và rõ ràng chế tài xử lý (gồm cả tài phán hành 

chính) đối với cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật 

92,3% 

3. Quy định cụ thể các tiêu chí xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn 

bản 

65,4% 

4. Quy định cụ thể trường hợp phải tiến hành đánh giá tác động kinh 

tế - xã hội của văn bản 

53,8% 

5. Quy định rõ ràng các công cụ và phương pháp cần sử dụng trong 

xây dựng đề xuất và soạn thảo văn bản 

57,7% 

6. Bảo đảm sự tham gia thực chất của các bên liên quan trong xây 

dựng đề xuất và soạn thảo văn bản 

80,8% 

7. Bảo đảm công khai minh, bạch trong quá trình soạn thảo văn bản 65,4% 

8. Nâng cao năng lực của các cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định 

và kiểm tra văn bản 

88,5% 

9. Nâng cao chất lượng của công tác thẩm định và kiểm tra văn bản 76,9% 

10. Phân bổ kinh phí thỏa đáng cho công tác đề xuất, soạn thảo, 

thẩm định, kiểm tra văn bản 

73,1% 

11. Các giải pháp khác: Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, quy định 

phụ cấp nghề 

5,8% 
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Bảng II.1.21: Giải pháp để thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành VBQPPL 

Các giải pháp % đồng ý 

1. Hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành VBQPPL 80,8% 

2. Tăng số lượng nhân sự làm công tác theo dõi thi hành VBQPPL 65,4% 

3. Nâng cao năng lực nhân sự làm công tác theo dõi thi hành 

VBQPPL 

84,6% 

4. Phân bổ kinh phí thỏa đáng cho công tác theo dõi thi hành 

VBQPPL 

76,9% 

5. Các giải pháp khác  

 
3. Kết quả khảo sát ý kiến 2 (Theo Phiếu khảo sát ý kiến 2) 
 

Bảng II.2.1: Cấp độ kết quả được xem xét lập và thực hiện CT, DA công 

Cấp độ kết quả Kết quả (%) 

1. Đầu ra 93,5% 

2. Kết quả đầu ra 74,2% 

3. Tác động 87,1% 

 

Bảng II.2.2: Đánh giá chất lượng thực hiện các nội dung lập CT, DA công 

Nội dung thực hiện Kết quả (%) 

Tốt Chưa tốt 

1. Sự cần thiết phải thực hiện CT, DA 77,4% 22,6% 

2. Mục tiêu của CT, DA 83,4% 16,6% 

3. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ và kết quả chủ yếu 58,1% 41,9% 

4. Thời gian, đối tượng, phạm vi thực hiện, tiến độ và địa 
bàn triển khai 

41,9% 58,1% 

5. Cơ quan quản lý dự án, cơ quan thực hiện, cơ quan phối 
hợp 

29% 71% 

6. Các giải pháp thực hiện, nhu cầu tổng mức vốn và cơ 
cấu vốn 

38,7% 61,3% 

7. Phạm vi thực hiện và đối tượng thụ hưởng 45,2% 54,8% 

8. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của CT, DA 29% 71% 

9. Khung giám sát, đánh giá và hệ thống các chỉ số theo 
dõi, giám sát và đánh giá CT, DA. 

6,5% 93,5% 
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Bảng II.2.3: Thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào đề xuất và lập CT, DA  

Tần suất tham gia Kết quả (%)  

1. Thường xuyên 41,9% 

2. Không thường xuyên 54,8% 

3. Không 3,3% 

 

Bảng II.2.4: Đánh giá chất lượng công tác thẩm định CT, DA 

Mức độ đánh giá  Kết quả (%) 

1. Tốt 3,2% 

2. Đạt yêu cầu 45,5 

3. Chưa đạt yêu cầu 41,2% 

4. Không biết 10,1% 

 

Bảng II.2.5: Nguyên nhân của thẩm định chưa đạt yêu cầu 

Nguyên nhân   % đồng ý 

1. Bộ tiêu chí thẩm định chưa cụ thể và toàn diện 61,5% 

2. Năng lực của người thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu 30,7% 

3. Phương pháp thẩm định chưa phù hợp 46,2% 

4. Xem nhẹ công tác thẩm định 23,1 

5. Lợi ích nhóm chi phối 38,5% 

6. Kinh phí hạn chế 30,7% 

7. Nguyên nhân khác  

 

Bảng II.2.6: Xử lý trách nhiệm đối với người phê duyệt và quản lý CT, DA không 

hiệu quả 

Mức độ xử lý Kết quả (%) 

1. Xử lý nghiêm 22,6% 

2. Xử lý chưa nghiêm 77,4% 
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Bảng II.2.7: Nguyên nhân của xử lý trách nhiệm chưa nghiêm 

Nguyên nhân   % đồng ý 

1. Quy định về chế tài xử lý chưa cụ thể, rõ ràng 75,0% 

2. Do bao che 41,7% 

3. Do lợi ích nhóm hoặc tham nhũng 54,2% 

4. Nguyên nhân khác: Không muốn gặp rắc rối 2,1% 

 

Bảng II.2.8: Phương pháp được sử dụng để lập và thẩm định CT, DA công 

Phương pháp phân tích Kết quả (%) 

Sử dụng Không sử dụng 

1. Phương pháp Khung lô gích (LFA) 48,4% 51,6% 

2. Phương pháp Phân tích chi phí – lợi ích (CBA) 51,6% 48,4% 

3. Phương pháp Đánh giá tài chính (FV) 29% 71% 

4. Phương pháp Phân tích kết quả - chi phí (ECA). 35,5% 64,5% 

 

Bảng II.2.9: Thu hút sự tham gia của các bên liên quan trong thực hiện CT, DA 

 

         Tần suất thực hiện Kết quả (%) 

1. Thường xuyên 61,3% 

2. Không thường xuyên 35,5% 

3. Không 3,2% 

 

Bảng II.2.10: Đánh giá chất lượng công tác theo dõi và đánh giá CT, DA 

 

   Mức độ đánh giá  Kết quả (%)  

1. Tốt 0 % 

2. Đạt yêu cầu 58,1% 

3. Chưa đạt yêu cầu 32,3% 

4. Không biết 9,6% 
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Bảng II.2.11: Nguyên nhân của theo dõi và đánh giá CT, DA chưa đạt yêu cầu 

 

Nguyên nhân   % đồng ý  

1. Chưa có hệ thống theo dõi và đánh giá 70% 

2. Năng lực theo dõi và đánh giá của cơ quan thực hiện chưa đáp ứng 

yêu cầu 

50% 

3. Phương pháp theo dõi và đánh giá chưa phù hợp 70% 

4. Xem nhẹ công tác theo dõi và đánh giá 50% 

5. Lợi ích nhóm hoặc tham nhũng chi phối 30% 

6. Nguồn lực tài chính hạn chế 20% 

7. Nguyên nhân khác:  

 

Bảng II.2.12: Đánh giá chất lượng quản lý và điều hành CT, DA 

   Mức độ đánh giá  Kết quả (%) 

1. Tốt 3,2 % 

2. Đạt yêu cầu 64,5% 

3. Chưa đạt yêu cầu 32,3% 

4. Không biết 0 % 

 

Bảng II.2.13: Nguyên nhân của quản lý và điều hành CT, DA chưa đạt yêu cầu 

Nguyên nhân   % đồng ý  

1. Năng lực của chủ đầu tư 50% 

2. Năng lực của ban quản lý dự án 50% 

3. Sự thiếu hợp tác và phối hợp của các bên hữu quan 90% 

4. Thiếu hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu lực 70% 

5. Thiếu công khai, minh bạch 60% 

6. Tham nhũng hoặc lợi ích nhóm 40% 

7. Kinh phí hạn chế 20% 

8. Nguyên nhân khác:  
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Bảng II.2.14: Phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động kinh tế - xã hội thực 

tế của CT, DA sau khi kết thúc 

Phương pháp phân tích Kết quả (%) 

  Sử dụng  Không sử dụng 

1. Các phương pháp đánh giá định tính (khảo sát, 

phỏng vấn, quan sát….) 

83,4% 16,6% 

2. Các phương pháp định lượng (chọn mẫu ngẫu 

nhiên, sai biệt kép, điểm tương đồng….) 

32,3% 67,7% 

 

Bảng II.2.15: Lợi ích nhóm trong lập, thẩm định, phê duyệt CT, DA công 

Tần suất xảy ra Kết quả (%) 

1. Rất phổ biến 6,5% 

2. Phổ biến 19,5% 

3. Không phổ biến 41,9% 

4. Không 32,1% 

 

Bảng II.2.16: Tham nhũng trong đấu thầu và quản lý thực hiện CT, DA công 

Tần suất xảy ra Kết quả (%)  

1. Rất phổ biến 6,5% 

2. Phổ biến 25,8% 

3. Không phổ biến 38,7% 

4. Không 29% 

 

Bảng II.2.17: Đánh giá chất lượng giám sát của Nhà nước và xã hội đối với CT, DA  

   Cấp độ đánh giá  Kết quả (%)  

1. Tốt 0 % 

2. Đạt yêu cầu 43,5% 

3. Chưa đạt yêu cầu 52,2% 

4. Không biết 3,3% 
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Bảng II.2.18: Nguyên nhân của giám sát chưa đạt yêu cầu 

Nguyên nhân   % đồng ý  

1. Năng lực của các chủ thể giám sát còn hạn chế 54,5% 

2. Thiếu công khai, minh bạch thông tin 66,7% 

3. Hình thức giám sát chưa phù hợp 54,5% 

4. Xem nhẹ công tác giám sát 30,3% 

5. Lợi ích nhóm hoặc tham nhũng chi phối 30,3% 

6. Kinh phí hạn chế 15,2% 

7. Nguyên nhân khác:  

 

Bảng II.2.19: Giải pháp để nâng cao chất lượng CT, DA công 

Các giải pháp % đồng ý 

1. Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn CT, DA công cụ thể và toàn diện 77,4% 

2. Ứng dụng các công cụ và phương pháp phù hợp trong lập, thẩm 

định CT, DA công 

51,2% 

3. Bảo đảm sự tham gia thực chất của các bên liên quan trong quá 

trình đề xuất và lập CT, DA 

61,3% 

4. Bảo đảm công khai minh, bạch trong quá trình lập, thẩm định và 

phê duyệt CT, DA công 

83,9% 

5. Nâng cao năng lực của người lập, thẩm định CT, DA công 58,1% 

6. Nâng cao chất lượng của công tác thẩm định CT, DA công 58,1% 

7. Phân bổ kinh phí thỏa đáng cho công tác lập, thẩm định CT, DA 

công 

25,8% 

8. Thực hiện lập và phân bổ ngân sách 25,8% 

9. Các giải pháp khác:  

4. Kết quả khảo sát 1 và 2 (Theo Phiếu khảo sát ý kiến 1 và 2) 

Bảng II.3.1: Đổi mới và hoàn thiện phương thức quản lý thực thi chính sách công 

Phương thức quản lý % đồng ý 

Văn bản quy 
phạm pháp luật 

Chương trình, 
dự án  

1. Áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả 98,1% 98,4% 

2. Hoàn thiện phương thức quản lý hiện có 1,9% 1,6% 
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Bảng II.3.2: Điều kiện cần để áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả ở nước ta 

Các điều kiện % đồng ý 

1. Có khung pháp lý về quản lý theo kết quả 82,5% 

2. Có một cơ quan ở Trung ương chịu trách nhiệm về áp dụng quản 

lý theo kết quả 

52,6% 

3. Có bộ tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý theo kết quả 59,6% 

4. Có một đội ngũ các chuyên gia về phân tích và đánh giá chính 

sách công 

50,9% 

5. Hình thành được nền văn hóa quản lý theo kết quả trong các cơ 

quan nhà nước 

45,6% 

6. Thể chế hóa và quán triệt thực hiện các nguyên tắc quản lý theo 

kết quả. 

64,9% 

7. Các giải pháp khác: Bộ tiêu chí đánh giá theo kết quả  

 

Bảng II.3.3: Trở ngại đối với áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả ở nước ta 

Các trở ngại % đồng ý 

1. Sức ì và tâm lý ngại thay đổi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức trong bộ máy nhà nước. 

77,2% 

2. Nhận thức về quản lý theo kết quả của đội ngũ cán bộ, công chức 

nhà nước còn hạn chế. 

49,0% 

3. Nhà lãnh đạo của cơ quan nhà nước có kết quả hoạt động yếu kém 

thường không ủng hộ. 

35,1% 

4. Sự cản trở của tham nhũng và lợi ích nhóm trong các cơ quan nhà 

nước 

49,0% 

5. Thiếu cơ chế khuyến khích những người đổi mới và đi tiên phong 

trong bộ máy nhà nước. 

57,9% 

6. Nguồn lực tài chính hạn chế 49,0% 

7. Các trở ngại khác  

 
 
 



 

239 

 

5. Mẫu phiếu khảo sát ý kiến 
 

5.1. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN 1 

(Dành cho công chức xây dựng, thẩm định, kiểm tra, theo thi hành VBQPPL) 

Để phục vụ cho một nghiên cứu về “Quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam”, 

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến quý báu của ông/bà về các nội dung sau bằng cách 

khoanh tròn vào những phương án ông/bà lựa chọn. Đối với những câu hỏi mở, xin 

ông/bà ghi rõ ý kiến của mình. Những ý kiến của quý ông/bà chúng tôi cam kết chỉ sử 

dụng cho mục đích nghiên cứu. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác nhiệt tình của 

quý ông/bà. 

Xin ông/bà vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân: 

Họ và tên:..................................................................................................................... 

Chức vụ: ……………………...................................................................................... 

Cơ quan công tác:…………………………….…………………............................. 
 

Câu 1. Chính sách công được thực hiện thông qua những hình thức nào dưới đây? 

1. Văn bản quy phạm pháp luật (để quy định các biện pháp, thủ tục thực thi chính sách) 

2. Chương trình, dự án, đề án (để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho xã hội) 

3. Hình thức khác (nêu tên hình thức đó):……………………………………………… 

…………………………………………….……………………………………………. 

Câu 2. Khi xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là 

VBQPPL), các cơ quan nhà nước đã xem xét đến những cấp độ kết quả nào dưới đây? 

1. Đầu ra (lợi ích trực tiếp mang lại cho đối tượng) 

2. Kết quả đầu ra (những thay đổi mong đợi của đối tượng do đầu ra mang lại) 

3. Tác động (tác động đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội) 

Câu 3. Các đề xuất xây dựng VBQPPL của các cơ quan nhà nước đã đáp ứng được 

những yêu cầu nào dưới đây?   

1. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn 

2. Đáp ứng yêu cầu quản lý, giải quyết các vấn đề của xã hội và các vấn đề đó phải cần 

thiết phải điều chỉnh bằng VBQPPL 

3. Bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

4. Đánh giá tác động sơ bộ của văn bản 
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5. Phù hợp với đường lối, chủ truơng, chính sách của Đảng và Nhà nước 

6. Phù hợp với nội dung cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

7. Xác định rõ các điều kiện bảo đảm thi hành văn bản 

8. Bảo đảm tính khả thi của văn bản. 

Câu 4. Các cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện tốt những nhiệm vụ soạn thảo nào dưới 

đây? 

1. Tổng kết việc thi hành luật, đánh giá các VBQPPL hiện hành có liên quan đến dự thảo; 

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự thảo; 

3. Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu và các điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo; 

4. Đánh giá tác động của văn bản 

5. Tổ chức lấy ý kiến, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, xây dựng tờ trình, báo cáo 

giải trình tiếp thu y kiến,… và đăng tải trên tin điện tử. 

Câu 5. Khi soạn thảo VBQPPL, các cơ quan chủ trì soạn thảo có tiến hành đánh giá tác 

động kinh tế - xã hội của văn bản không? 

  1.  Có                                                             2.  Không  

 Nếu có, thì họ sử dụng những phương pháp nào dưới đây: 

1. Phương pháp đánh giá tác động văn bản (RIA) 

2. Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích (CBA) 

Câu 6. Khi soạn thảo các VBQPPL, cơ quan chủ trì soạn thảo có thu hút sự tham gia của 

các bên liên quan không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không     

Nếu có, thì mức độ thu hút như thế nào? 

1. Thường xuyên 2. Không thường xuyên 

Câu 7. Ông/bà đánh giá như thế nào về công tác thẩm định dự thảo VBQPPL trong thời 

gian gần đây? 

1. Tốt                     2. Đạt yêu cầu            3. Chưa đạt yêu cầu       4. Không biết 

Nếu chưa đạt yêu cầu, thì do nhưng nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Tiêu chí thẩm định chưa cụ thể và toàn diện 

2. Năng lực của người thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu 

3. Xem nhẹ công tác thẩm định 
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4. Nể nang, ngại va chạm 

5. Chỉ thẩm định dựa trên văn bản của cơ quan soạn thảo, không tiến hành tìm hiểu thực 

tế 

6. Nguồn lực tài chính hạn chế 

7. Các nguyên nhân khác:................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Câu 8. Ông/bà đánh giá như thế nào về công tác kiểm tra VBQPPL trong thời gian gần 

đây? 

1. Tốt                2. Đạt yêu cầu       3. Chưa đạt yêu cầu      4. Không biết 

Nếu chưa đạt yêu cầu, thì do những nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Bộ tiêu chí kiểm tra chưa cụ thể và toàn diện 

2. Năng lực của những người làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu 

3. Xem nhẹ công tác kiểm tra 

4. Nể nang, ngại va chạm 

5. Kinh phí hạn chế 

6. Các nguyên nhân khác:.................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Câu 9. Ông/bà đánh giá như thế nào về việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân 

ban hành văn bản trái pháp luật trong thời gian gần đầy? 

1. Xử lý nghiêm                                                  2. Xử lý chưa nghiêm 

Nếu xử lý chưa nghiêm, thì do những nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Quy định về chế tài xử lý trách nhiệm chưa cụ thể, rõ ràng  

2. Nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý 

3. Bao che 

4. Các nguyên nhân khác:................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Câu 10. Ông/bà đánh giá như thế nào về chất lượng (gồm tính hợp pháp và tính hợp lý) 

của các VBQPPL ở nước ta trong thời gian gần đây? 

1. Tốt                2. Đáp ứng yêu cầu       3. Chưa đáp ứng yêu cầu     4. Không biết 

         Nếu chưa đáp ứng yêu cầu, thì thường vi phạm những yêu cầu nào dưới đây: 
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1. Nội dung trái pháp luật 

2. Sai thể thức và kỹ thuật trình bày 

3. Sai thẩm quyền 

4. Không phù hợp với thực tiễn.              

Câu 11. Khi tổ chức triển khai thực hiện VBQPPL, các cơ quan thực hiện có tiến hành 

tuyên truyền, phổ biến đến các bên liên quan không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không   

Nếu có, thì mức độ tuyên truyền như thế nào? 

1. Thường xuyên 2. Không thường xuyên 

Câu 12. Ông/bà đánh giá như thế nào về công tác theo dõi tình hình thực hiện VBQPPL 

trong thời gian gần đây? 

1. Tốt              2. Đáp ứng yêu cầu         3. Chưa đáp ứng yêu cầu        4. Không biết 

Nếu chưa đạt ứng yêu cầu, thì do những nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Nhân sự theo dõi thiếu 

2. Năng lực của người theo dõi chưa đáp ứng yêu cầu 

3. Kinh phí hạn chế 

4. Xem nhẹ công tác theo dõi thi hành văn bản. 

5. Các nguyên nhân khác:…………………….…………………………………….. 

       ………………………………………………………………………………………... 

Câu 13. Các cơ quan tổ chức thực hiện VBQPPL có tiến hành đánh giá tác động kinh tế - 

xã hội thực tế của văn bản sau một khoảng thời gian tổ chức thực hiện không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không  

 Nếu có, thì họ sử dụng phương pháp đánh giá nào dưới đây: 

1. Các phương pháp đánh giá định tính (khảo sát, phỏng vấn, quan sát….) 

2. Các phương pháp định lượng (chọn mẫu ngẫu nhiên, sai biệt kép, điểm tương 

đồng….) 

Câu 14. Theo ông/bà có tình trạng lợi ích nhóm trong đề xuất, xây dựng, thẩm định, ban 

hành VBQPPL không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không   

Nếu có, thì mức độ như thế nào? 
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1. Rất phổ biến 2. Phổ biến 3. Không phổ biến 

Câu 15. Theo ông/bà có tình trạng trục lợi chính sách để thu lợi bất chính không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không   

Nếu có, thì mức độ như thế nào? 

1. Rất phổ biến 2. Phổ biến 3. Không phổ biến 

Câu 16. Theo ông/bà để nâng cao chất lượng của VBQPPL trong thời gian tới cần thực 

hiện tốt những giải pháp nào dưới đây? 

1. Quy định cụ thể và rõ ràng trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, thẩm định và ban hành 

văn bản. 

2. Quy định cụ thể và rõ ràng chế tài xử lý (gồm cả tài phán hành chính) đối với cơ quan 

ban hành văn bản trái pháp luật. 

3. Quy định cụ thể các tiêu chí xây dựng, thẩm định và kiểm tra văn bản. 

4. Quy định cụ thể trường hợp phải tiến hành đánh giá tác động kinh tế - xã hội của văn 

bản 

5. Quy định rõ ràng các công cụ và phương pháp cần sử dụng trong xây dựng đề xuất và 

soạn thảo văn bản. 

6. Bảo đảm sự tham gia thực chất của các bên liên quan trong xây dựng đề xuất và soạn 

thảo văn bản 

7. Bảo đảm công khai minh, bạch trong quá trình soạn thảo văn bản 

8. Nâng cao năng lực của các cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm định và kiểm tra văn bản 

9. Nâng cao chất lượng của công tác thẩm định và kiểm tra văn bản 

10. Phân bổ kinh phí thỏa đáng cho công tác đề xuất, soạn thảo, thầm định, kiểm tra văn 

bản 

11. Các giải pháp khác:………………………………………………….…….………… 

………………………………………………………………………………………. 

Câu 17. Theo ông/bà để thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành VBQPPL trong thời gian 

tới cần thực hiện những giải pháp nào dưới đây? 

1. Hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành VBQPPL 

2. Tăng số lượng nhân sự làm công tác theo dõi thi hành VBQPPL 

3. Nâng cao năng lực nhân sự làm công tác theo dõi thi hành VBQPPL 

4. Phân bổ kinh phí thỏa đáng cho công tác theo dõi thi hành VBQPPL 

5.  Các giải pháp khác:…………………………………………………………...... 



 

244 

 

……………………………………………………………………………………… 

Câu 18. Theo ông/bà để nâng cao hiệu lực, hiệu quả ban hành và thi hành VBQPPL thực 

thi chính sách công trong thời gian tới cần thay đổi phương thức quản lý theo hướng nào 

dưới đây? 

1. Áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả 

2. Hoàn thiện phương thức quản lý hiện có 

Câu 19. Theo ông/bà để áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả ở nước ta cần những điều 

kiện nào dưới đây? 

1. Có khung pháp lý về quản lý theo kết quả 

2. Có một cơ quan ở Trung ương chịu trách nhiệm về áp dụng quản lý theo kết quả 

3. Có bộ tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý theo kết quả 

4. Có một đội ngũ các chuyên gia về phân tích và đánh giá chính sách công 

5. Hình thành được nền văn hóa quản lý theo kết quả trong các cơ quan nhà nước 

6. Thể chế hóa và quán triệt thực hiện các nguyên tắc quản lý theo kết quả. 

7. Các điều kiện khác:…………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………..……. 

Câu 20. Theo ông/bà việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả ở nước ta sẽ gặp phải 

những trở ngại nào dưới đây? 

1. Sức ì và tâm lý ngại thay đổi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy 

nhà nước. 

2. Nhận thức về quản lý theo kết quả của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước còn hạn 

chế. 

3. Nhà lãnh đạo của cơ quan nhà nước có kết quả hoạt động yếu kém thường không 

ủng hộ. 

4. Sự cản trở của tham nhũng và lợi ích nhóm trong các cơ qaun nhà nước. 

5. Thiếu cơ chế khuyến khích những người đổi mới và đi tiên phong trong bộ máy nhà 

nước. 

6. Nguồn lực tài chính hạn chế 

7. Các trở ngại khác:……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 Xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của quý ông/ bà! 
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5.2. PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN 2 

(Dành cho các bộ, công chức quản lý chương trình, dự án) 

Để phục vụ cho một nghiên cứu về “Quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam”, 

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến quý báu của ông/bà về các nội dung sau bằng cách 

khoanh tròn vào những phương án ông/bà lựa chọn. Đối với những câu hỏi mở, xin 

ông/bà ghi rõ ý kiến của mình. Những ý kiến của quý ông/bà chúng tôi cam kết chỉ sử 

dụng cho mục đích nghiên cứu. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác nhiệt tình của 

quý ông/bà. 

Xin ông/bà vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân: 

Họ và tên:..................................................................................................................... 

Chứcvụ: ……………………....................................................................................... 

Cơ quan công tác:…………………………….…..………...................................... 
 

Câu 1. Chính sách công được thực hiện thông qua những hình thức nào dưới đây? 

1. Văn bản quy phạm pháp luật (để quy định các biện pháp, thủ tục thực thi chính sách) 

2. Chương trình, dự án, đề án (để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho xã hội) 

3. Hình thức khác (nêu tên hình thức đó):……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Câu 2. Việc lập và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án công (sau đây viết tắt 

là CT, DA) hiện nay đã xem xét đến những cấp độ kết quả nào dưới đây? 

1. Đầu ra (sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng) 

2. Kết quả đầu ra (những thay đổi mong đợi của đối tượng do đầu ra mang lại) 

3. Tác động (tác động đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội). 

Câu 3. Công tác lập CT, DA công hiện nay đã thực hiện tốt những nội dung nào dưới 

đây? 

1. Sự cần thiết phải thực hiện CT, DA; 

2. Mục tiêu của CT, DA; 

3. Nội dung hoạt động, nhiệm vụ và kết quả chủ yếu; 

4. Thời gian, đối tượng, phạm vi thực hiện, tiến độ và địa bàn triển khai; 

5. Cơ quan quản lý dự án, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp; 

6. Các giải pháp thực hiện, nhu cầu tổng mức vốn và cơ cấu vốn; 
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7. Phạm vi thực hiện và đối tượng thụ hưởng; 

8. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của CT, DA; 

9. Khung giám sát, đánh giá và hệ thống các chỉ số theo dõi, giám sát và đánh giá CT, 

DA. 

Câu 4. Khi đề xuất và lập CT, DA công, cơ quan chủ trì có thu hút sự tham gia của các 

bên liên quan không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không     

Nếu có, thì mức độ tham gia thế nào? 

1. Thường xuyên 2. Không thường xuyên 

Câu 5. Ông/bà đánh giá như thế nào về công tác thẩm định CT, DA công trong thời gian 

gần đây? 

     1. Tốt                  2. Đạt yêu cầu             3. Chưa đạt yêu cầu            4. Không biết 

Nếu chưa đạt yêu cầu, thì do những nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Bộ tiêu chí thẩm định chưa cụ thể và toàn diện 

2. Năng lực của người thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu 

3. Phương pháp thẩm định chưa phù hợp 

4. Xem nhẹ công tác thẩm định 

5. Lợi ích nhóm chi phối 

6. Kinh phí hạn chế 

7. Các nguyên nhân khác:.................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Câu 6. Ông/bà đánh giá như thế nào về việc xử lý trách nhiệm cá nhân của người phê 

duyệt và người quản lý thực hiện CT, DA công đối với CT, DA không hiệu quả trong 

thời gian gần đây? 

  1. Xử lý nghiêm                               2. Xử lý chưa nghiêm 

 Nếu xử lý chưa nghiêm, thì do những nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Quy định về chế tài xử lý chưa cụ thể, rõ ràng 

2. Do bao che 

3. Do lợi ích nhóm hoặc tham nhũng 

4. Các nguyên nhân khác:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
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Câu 7. Việc lập và thẩm định CT, DA công đã sử dụng những phương pháp nào dưới 

đây? 

1. Phương pháp Khung lô gích (LFA) 

2. Phương pháp Phân tích chi phí – lợi ích (CBA) 

3. Phương pháp Đánh giá tài chính (FV) 

4. Phương pháp Phân tích kết quả - chi phí (ECA). 

Câu 8. Khi tổ chức triển khai thực hiện CT, DA công, các cơ quan tổ chức thực hiện có 

thu hút sự tham gia của các bên liên quan không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không   

Nếu có, thì mức độ tham gia như thế nào? 

2. Thường xuyên 3. Không thường xuyên 

Câu 9. Ông/bà đánh giá như thế nào về công tác theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện 

CT, DA công trong thời gian gần đây? 

1. Chưa đạt yêu cầu             2. Đạt yêu cầu                3. Tốt                   4. Không biết 

Nếu chưa đạt yêu cầu, thì do những nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Chưa có hệ thống theo dõi và đánh giá 

2. Năng lực theo dõi và đánh giá của cơ quan thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu 

3. Phương pháp theo dõi và đánh giá chưa phù hợp 

4. Xem nhẹ công tác theo dõi và đánh giá 

5. Lợi ích nhóm hoặc tham nhũng chi phối 

6. Nguồn lực tài chính hạn chế 

7. Các nguyên nhân khác:................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Câu 10. Ông/bà đánh giá như thế nào về công tác quản lý và điều hành CT, DA công 

trong thời gian gần đây? 

1. Chưa đạt yêu cầu              2. Đạt yêu cầu                3. Tốt                  4. Không biết 

Nếu chưa đạt yêu cầu, thì do những nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Năng lực của chủ đầu tư 

2. Năng lực của ban quản lý dự án 

3. Sự thiếu hợp tác và phối hợp của các bên hữu quan 
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4. Thiếu hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu lực 

5. Thiếu công khai, minh bạch 

6. Tham nhũng hoặc lợi ích nhóm 

7. Kinh phí hạn chế 

8. Các nguyên nhân khác:.................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Câu 11. Các cơ quan quản lý CT, DA công có tiến hành đánh giá tác động kinh tế - xã 

hội thực tế của CT, DA sau một thời gian kết thúc không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không  

 Nếu có, thì họ sử dụng những phương pháp đánh giá nào dưới đây: 

1. Các phương pháp đánh giá định tính (khảo sát, phỏng vấn, quan sát….) 

2. Các phương pháp định lượng (chọn mẫu ngẫu nhiên, sai biệt kép, điểm tương đồng….) 

Câu 12. Theo ông/bà, có tình trạng lợi ích nhóm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt CT, 

DA công không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không   

Nếu có, thì mức độ như thế nào? 

1. Rất phổ biến 2. Phổ biến 3. Không phổ biến 

Câu 13. Theo ông/bà, có tình trạng tham nhũng trong đấu thầu và quản lý thực hiện CT, 

DA công không? 

                      1.  Có                                                             2.  Không   

Nếu có, thì mức độ như thế nào? 

1. Rất phổ biến 2. Phổ biến 3. Không phổ biến 

Câu 14. Ông/bà đánh giá như thế nào về giám sát của Nhà nước (Quốc hội, Hội đồng 

nhân dân các cấp….) và xã hội (người dân, các tổ chức chính trị - xã hội…) đối với CT, 

DA công trong thời gian gần đây? 

1. Chưa đạt yêu cầu                2. Đạt yêu cầu                  3. Tốt              4. Không biết 

Nếu chưa đạt yêu cầu, thì do những nguyên nhân nào dưới đây: 

1. Năng lực của các chủ thể giám sát còn hạn chế 

2. Thiếu công khai, minh bạch thông tin 

3. Hình thức giám sát chưa phù hợp 
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4. Xem nhẹ công tác giám sát 

5. Lợi ích nhóm hoặc tham nhũng chi phối 

6. Kinh phí hạn chế 

7. Các nguyên nhân khác:.................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Câu 15. Theo ông/bà để nâng cao chất lượng của các CT, DA công trong thời gian tới 

cần thực hiện tốt những giải pháp nào dưới đây? 

1. Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn CT, DA công cụ thể và toàn diện 

2. Ứng dụng các công cụ và phương pháp phù hợp trong lập, thẩm định CT, DA công 

3. Bảo đảm sự tham gia thực chất của các bên liên quan trong quá trình đề xuất và lập 

CT, DA 

4. Bảo đảm công khai minh, bạch trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt CT, DA 

công 

5. Nâng cao năng lực của người lập, thẩm định CT, DA công 

6. Nâng cao chất lượng của công tác thẩm định CT, DA công 

7. Phân bổ kinh phí thỏa đáng cho công tác lập, thẩm định CT, DA công 

8. Thực hiện lập và phân bổ ngân sách cho CT, DA công theo thời gian thực hiện CT, DA 

9. Các giải pháp khác:………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 16. Theo ông/bà để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các CT, DA thực thi chính sách 

công trong thời gian tới cần thay đổi phương thức quản lý theo hướng nào dưới đây? 

1. Áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả. 

2. Hoàn thiện phương thức quản lý hiện có. 

Câu 17. Theo ông/bà để áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả ở nước ta cần những điều 

kiện nào dưới đây? 

1. Có khung pháp lý về quản lý theo kết quả 

2. Có một cơ quan ở Trung ương chịu trách nhiệm về áp dụng quản lý theo kết quả 

3. Có bộ tài liệu hướng dẫn thực hành quản lý theo kết quả 

4. Có một đội ngũ các chuyên gia về phân tích và đánh giá chính sách công 

5. Hình thành được nền văn hóa quản lý theo kết quả trong các cơ quan nhà nước 
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6. Thể chế hóa và quán triệt thực hiện các nguyên tắc quản lý theo kết quả. 

7. Các điều kiện khác:……………………………………………………..…………. 

……………………………………………….………………………………………….. 

Câu 18. Theo ông/bà việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả ở nước ta sẽ gặp phải 

những trở ngại nào dưới đây? 

1. Sức ì và tâm lý ngại thay đổi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy 

nhà nước. 

2. Nhận thức về quản lý theo kết quả của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước còn hạn 

chế. 

3. Nhà lãnh đạo của cơ quan nhà nước có kết quả hoạt động yếu kém thường không 

ủng hộ. 

4. Sự cản trở của tham nhũng và lợi ích nhóm trong các cơ qaun nhà nước. 

5. Thiếu cơ chế khuyến khích những người đổi mới và đi tiên phong trong bộ máy nhà 

nước. 

6. Nguồn lực tài chính hạn chế 

7. Các trở ngại khác:………………………………………………………………….. 

  Xin trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của quý ông/ bà! 
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PHỤ LỤC III 

CÁC BẢNG SỬ DỤNG TRONG KHUNG QUẢN LÝ THỰC THI 

CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ 

Bảng 3.3: Ma trận thể hiện các thành phần của chương trình 

Chuỗi kết quả 

 

  

Các tác động: 

1, 

  

Các kết quả đầu ra: 

1, 

  

Các đầu ra: 

1, 

  

Các hoạt động: 

1, 

  

Các yếu tố đầu vào: 

1, 

  

 

Bảng 3.4: Mối quan hệ giữa các thành phần của chương trình và các giả định 

Chuỗi kết quả 

 

Các giả định 

Các tác động: 

1, 

 

1, 

Các kết quả đầu ra: 

1, 

 

1, 

Các đầu ra: 

1, 

 

1, 

Các hoạt động: 

1, 

 

1, 

Các yếu tố đầu vào: 

1, 

 

1, 
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Bảng 3.6: Các rủi ro và phương pháp giảm thiểu rủi ro 

 

Chuỗi các kết quả 
 

Rủi ro Mức độ 
rủi ro 

Phương pháp giảm 
thiểu 

Mức độ 
rủi ro sau 

Các tác động: 

1. 

 

1. 

   

Các kết quả đầu ra: 

1. 

 

1. 

   

Các đầu ra: 

1. 

 

1. 

   

Các hoạt động: 

1. 

 

1. 

   

Các đầu vào: 

1. 

 

1. 

   

 

Bảng 3.7: Bảng đo lường kết quả thực hiện 

 

Chuỗi kết quả Các chỉ số kết 
quả thực hiện 

Nguồn 
dữ liệu 

Phương pháp 
thu thập dữ liệu 

Tần 
suất 

Trách 
nhiệm 

Các tác động: 

1. 

 

1. 

    

Các kết quả đầu ra: 

1. 

 

1. 

    

Các đầu ra: 

1. 

 

1. 

    

Các hoạt động: 

1. 

 

1. 

    

Các đầu vào: 

1. 

 

1. 
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Bảng 3.8: Thiết lập dữ liệu cơ sở về các chỉ số  

Chuỗi kết quả Các chỉ số kết quả thực hiện Dữ liệu cơ sở Các chỉ tiêu 

Các tác động: 

1. 

 

1. 

  

Các kết quả đầu ra: 

1. 

 

1. 

  

Các đầu ra: 

1. 

 

1. 

  

Các hoạt động: 

1. 

 

1. 

  

Các đầu vào: 

1. 

 

1. 

  

Bảng 3.9: Xây dựng dữ liệu cơ sở 

Chỉ số Nguồn 

dữ liệu 

P.pháp 

thu 

thập 

dữ liệu 

Người 

thu 

thập 

dữ liệu 

Tần 

suất 

thu 

thập 

Chi phí 

và khó 

khăn 

Người 

phân 

tích dữ 

liệu 

Người 

báo 

cáo dữ 

liệu 

Người 

sử 

dụng 

dữ liệu 

1.         

2.         

3.         

 

Bảng 3.10: Thiết lập chỉ tiêu kết quả thực hiện 

Chuỗi kết quả Các chỉ số 

kết quả 

Dữ liệu 

cơ sở 

Chỉ tiêu 

năm 1 

Chỉ tiêu 

năm 2 

.....

... 

Chi tiêu 

kết thúc CT 

Các tác động: 

1. 

 

1. 

     

Các kết quả đầu ra: 

1. 

 

1. 

     

Các đầu ra: 

1. 

 

1. 

     

Các hoạt động: 

1. 

 

1. 

     

Các đầu vào: 

1. 

 

1. 
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Bảng 3.11: Theo dõi kết quả thực hiện và quản lý rủi ro 

 

Chuỗi các kết quả Các chỉ số đo 
lường kết quả 

Các chỉ 
tiêu 

Các rủi 
ro 

Cơ chế 
theo dõi 

PP giảm 
thiểu rủi ro 

Các tác động: 

1, 

     

Các kết quả đầu ra: 

1, 

     

Các đầu ra: 

1, 

     

Các hoạt động: 

1, 

     

Các đầu vào 

1, 

     

 

Bảng 3.13: Các yêu cầu báo cáo bên trong và bên ngoài 

 

Tên báo cáo Mô tả tóm tắt Tần suất Người tạo ra Người nhận 
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PHỤ LỤC IV 

MINH HỌA VỀ KHUNG LÔ GÍCH CỦA  DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2010-2015 

(Trích từ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2015 do Ngân hàng Thế giới tài trợ) 

 

Tóm lược thiết kế dự án Các chỉ số đo lường kết quả Cơ chế theo dõi Những giả định và rủi ro 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN: 

Dự án giúp tăng cường các điều kiện 

sống cho người dân vùng dự án thông 

qua cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản 

xuất; tăng cường năng lực sản xuất và 

thể chế cho các cấp chính quyền và 

người dân địa phương; liên kết chuỗi giá 

trị thị trường, cơ hội sinh kế và hỗ trợ 

sáng kiến kinh doanh cho người nghèo 

nông thôn và các nhóm dân tộc thiểu số 

ở các xã và huyện khó khăn nhất của 

tỉnh Điện Biên gồm có 36 xã thuộc 4 

huyện. 

 

- Mức tiêu dùng của các hộ gia đình 

hưởng lợi từ dự án tăng lên 40%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo vùng dự án giảm 

bình quân hằng năm 5,2%. 

- Thu nhập bình quân hộ hằng năm 

tăng 52%. 

- 80% số người hưởng lợi hài lòng với 

thiết kế triển khai dự án. 

 

 

- Đánh giá độc lập. 

- Đánh giá hiệu quả dự án 

của Chính phủ Việt Nam và 

Ngân hàng Thế giới (WB). 

- Báo cáo tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của xã, huyện 

và tỉnh. 

 

 

- Các rủi ro có nguồn gốc từ 

thiên tai, biến động các yếu tố 

đầu vào trên thị trường, cơ chế 

quản lý của Nhà nước có thể 

ảnh hưởng xấu tới mục tiêu và 

kết quả cuối cùng của dự án. 

 

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ: 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 56,02% năm 

 

- Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án đến 

 

- Các kế hoạch thực hiện dự 

 

- Người dân và cán bộ xã, 
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2008 xuống còn 30% năm 2015. 

- Tăng mức thu nhập bình quân của các 

hộ gia đình nghèo từ 3,8 triệu đồng năm 

2008 lên 10 triệu đồng năm 2015. 

- Tạo môi trường phát triển kinh tế đa 

dạng, cạnh tranh hơn để đáp ứng nhu 

cầu thiết yếu của xã và huyện. 

- Số việc làm dự kiến được tăng thêm từ 

các hoạt động của dự án khoảng 700 lao 

động. 

- 445 thôn, bản được cải thiện điều kiện 

sống từ những đầu tư của dự án. 

- 100% số thôn, bản trong vùng dự án 

được tham gia các hoạt động ngân sách 

phát triển xã. 

- 80% phụ nữ dân tộc thiểu số trong 

vùng dự án tham gia các nhóm mô hình 

sản xuất. 

- Đến năm 2015 bảo đảm 100% số xã 

làm chủ đầu tư hiệu quả trong hợp phần 

Ngân sách phát triển xã. 

năm 2015 là 30%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đến 

năm 2015 là 10 triệu đồng. 

- Số lượng việc làm tạo thêm hằng 

năm là 700 người. 

- Số thôn, bản được cải thiện điều kiện 

sống từ những đầu tư hỗ trợ của dự án 

là 445 thôn, bản. 

- Tổng số % về chất lượng cuộc sống 

và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số 

được nâng cao thông qua các hoạt 

động hỗ trợ để tạo cơ hội bảo đảm 

sinh kế và cơ hội học tập thực hành. 

- Tổng số % số xã làm chủ đầu tư từ 

các hoạt động tăng cường năng lực 

cho các cấp đặc biệt là cấp xã. 

 

 

án hằng năm 

- Báo cáo tháng, quý, năm. 

- Đánh giá thường kỳ của 

WB và Chính phủ Việt Nam. 

- Đánh giá giữa kỳ của WB 

và Chính phủ Việt Nam. 

- Đánh giá cuối cùng của 

WB và Chính phủ Việt Nam. 

- Hồ sơ lưu trữ đầy đủ cả quá 

trình thực hiện dự án từ khâu 

đề xuất đến lựa chọn, đầu tư, 

thanh quyết toán. (Ví dụ: 

Danh sách đề xuất của người 

dân và của hội phụ nữ, Biên 

bản họp thôn, họp xã, Biên 

bản lấy ý kiến người dân...). 

huyện tham gia đầy đủ và nhiệt 

tình vào các hoạt động của dự 

án. 

- Một số cán bộ nào đó hoặc 

người dân không hiểu hết hoặc 

sai về mục đích, nội dung các 

hoạt động của dự án dẫn đến 

làm không đúng thậm chí có 

thể gây cản trở dự án. 

- Không có sự thay đổi về quy 

chế quản lý dự án. 

- Cơ chế quản lý tài chính của 

Nhà nước có thể thay đổi. 

- Một số mục tiêu chưa đạt 

mong muốn do quá trình lập và 

thực hiện kế hoạch không tuân 

thủ đúng quy trình hoặc do 

một biến động bất thường của 

nền kinh tế như lạm phát làm 

giá tăng cao. 
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- Hoạt động dự án được lồng ghép hoàn 

toàn vào kế hoạch 2010-2015 của địa 

phương. 

- Ít nhất 80% người dân nghèo trong 

vùng dự án hài lòng đối với các hoạt 

động đầu tư của dự án. 

NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN: 

Hợp phần 1: Phát triển kinh tế 

huyện 

   

Tiểu HP1.1: Đầu tư phát triển kinh tế  

Tổng vốn đầu tư cho tiểu hợp phần này 

là 134.397 tỷ đồng (bằng 45% tổng vốn 

dự án), vốn nguồn WB là 121.587 tỷ 

đồng (tương đương 90% vốn của hợp 

phần) và đối ứng 12.8 tỷ đồng. 

- Đường giao thông nông thôn: được 

đầu tư mới và nâng cấp các loại đường 

phục vụ cho nhu cầu phát triển nông 

nghiệp, gồm sản xuất lúa nương, kết nối 

với các cơ sở sản xuất nhỏ, những cây 

Các chỉ số đầu ra: 

- Số công trình CSHT xây mới (số km 

đường giao thông các loại, thủy lợi, 

nước sinh hoạt, chợ nông thôn). 

- Số công trình CSHT nâng cấp (số 

km đường giao thông các loại, thủy 

lợi, nước sinh hoạt, chợ nông thôn). 

- 60% số hộ gia đình trong vùng dự án 

được cải thiện điều kiện đi lại. 

- Số hộ gia đình được hưởng lợi từ các 

hoạt động khuyến nông tăng 30%. 

 

- Các kế hoạch thực hiện dự 

án hằng năm 

- Báo cáo tháng, quý, năm. 

- Đánh giá thường kỳ của 

WB và Chính phủ Việt Nam. 

- Đánh giá giữa kỳ của WB 

và Chính phủ Việt Nam. 

- Đánh giá cuối cùng của 

WB và Chính phủ Việt Nam. 

- Hồ sơ lưu trữ đầy đủ cả quá 

 

- Việc lựa chọn và thực hiện 

các tiểu dự án không phù hợp 

hoặc chỉ phù hợp một phần các 

tiêu chí; quá trình xác định tiểu 

dự án sẽ chậm trễ hoặc thậm 

chí không thể xác định được 

do tiêu chí lựa chọn tiểu dự án 

tương đối khó nhận thức đối 

với cán bộ cấp xã, thôn, bản, 

dẫn đến hướng dẫn cộng đồng 



 

253 

 

cầu, cống qua khe suối được đầu tư để 

bảo đảm vận chuyển và đi lại dễ dàng, 

đặc biệt là mùa mưa. 

- Thủy lợi nhỏ: phục vụ cho tưới tiêu và 

kết hợp cung cấp nước sinh hoạt cho 

người dân, hệ thống kênh mương, phai, 

đập nhỏ. 

- Cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh 

môi trường: công trình cấp nước tập 

trung cho thôn, bản, xây dựng bể nước 

hoặc các phương tiện chứa nước khác 

phục vụ nhóm hộ hoặc hộ khó khăn, 

giếng khoan, giếng đào, các công trình 

hố xí hợp vệ sinh. 

- Cung cấp nguồn năng lượng sạch tái 

sinh: sẽ dựa vào kết quả thực hiện thí 

điểm trước khi triển khai. 

- Chợ nông thôn: xây mới và nâng cấp 

các chợ trên địa bàn xã và một số thôn. 

- Khai hoang, xây dựng mương ruộng 

bậc thang (cải tạo, nâng cấp, phục hồi 

- 60% số hộ gia đình vùng dự án hài 

lòng với các công trình cơ sở hạ tầng. 

- Số hộ được cấp nước sinh hoạt. 

- Diện tích đất, ruộng bậc thang được 

cải tạo, nâng cấp. 

- Số các công trình CSHT có kế hoạch 

và ngân sách cho vận hành và bảo trì. 

Chỉ số kết quả đầu ra: 

- Tỷ lệ % đường giao thông nông thôn 

có thể được sử dụng quanh năm tăng 

thêm. 

- Tỷ lệ % hộ dân được sử dụng nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh tăng thêm. 

- Diện tích đất canh tác được tưới tiêu 

được tăng thêm. 

- Thời gian di chuyển đến trung tâm 

huyện, trạm y tế, trường học được rút 

ngắn. 

- Số việc làm được tạo thêm từ hoạt 

động xây mới và nâng cấp CSHT 

được đầu tư, hỗ trợ của dự án. 

trình thực hiện dự án từ khâu 

đề xuất đến lựa chọn, đầu tư, 

thanh quyết toán. (Ví dụ: 

Danh sách đề xuất của người 

dân và của hội phụ nữ, Biên 

bản họp thôn, họp xã, Biên 

bản lấy ý kiến người dân...). 

không đúng hoặc không đầy đủ 

gây nhầm lẫn cho cộng đồng 

ngay từ khâu đầu tiên. 

- Không đạt được số lượng 

công trình như mong đợi do 

biến động giá cả làm tăng tổng 

mức đầu tư. 

- Mức độ tham gia của người 

dân sẽ hạn chế, các đề xuất 

thiếu thực tế, hiệu quả không 

cao trong thời gian đầu do tính 

mới của tiểu hợp phần, cả cán 

bộ và người dân chưa từng 

được tiếp cận với cách thức 

các hoạt động kiểu này. 

- Chậm tiến độ xây dựng, chất 

lượng không như mong muốn 

do ảnh hưởng của thiên tai. 

- Các hoạt động này rất đa 

dạng nhưng nhỏ lẻ có thể dẫn 

đến việc quản lý, điều phối của 
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ruộng trên cơ sở có sẵn tránh phá rừng). 

Một phần vốn tương đương 6,5% vốn 

đầu tư cho cơ sở hạ tầng của tiểu hợp 

phần này sẽ được sử dụng lập quỹ duy 

tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình 

đầu tư. 

cán bộ không kiểm soát hết 

được dẫn đến thất thoát hoặc 

nhầm lẫn, chậm tiến độ, thậm 

chí đầu tư sai. Vận hành của hệ 

thống quản lý dự án có thể 

không đồng bộ do lựa chọn cán 

bộ không phù hợp, đào tạo 

chưa kỹ. 

Tiểu HP 3.4: Đào tạo kỹ năng và dạy 

nghề 

Vốn đầu tư cho tiểu hợp phần này là 

4,475 tỷ đồng do WB hỗ trợ toàn bộ 

nhằm hỗ trợ đào tạo kỹ năng và dạy 

nghề cho cộng đồng, đặc biệt là thanh 

niên và những người trong độ tuổi lao 

động nhất là phụ nữ và phụ nữ dân tộc 

thiểu số nhằm giúp họ có được các kỹ 

năng trong công việc, có nghề để sinh 

sống góp phần nâng cao mức sống cho 

người dân nghèo và cộng đồng. 

Dự kiến một số khóa đào tạo như: Dạy 

 

Các chỉ số đầu ra: 

- Số khóa đào tạo nghề cho thanh niên 

và lao động nông thôn theo nội dung 

đào tạo. 

- Số lượng thanh niên và lao động 

được cử đi đào tạo tại các cơ sở dạy 

nghề (theo nội dung đào tạo, theo giới 

tính, dân tộc và tình trạng nghèo). 

- Số lao động thủ công truyền thống 

được đào tạo. 

Các chỉ số kết quả đầu ra: 

- Số lượng nhóm cùng sở thích được 

 

 

- Các kế hoạch thực hiện dự 

án hằng năm. 

- Báo cáo tháng, quý, năm. 

- Đánh giá thường kỳ của 

WB và Chính phủ Việt Nam. 

- Đánh giá giữa kỳ của WB 

và Chính phủ Việt Nam. 

- Đánh giá cuối cùng của 

WB và Chính phủ Việt Nam. 

- Hồ sơ lưu trữ đầy đủ cả quá 

trình thực hiện dự án từ khâu 

 

 

- Việc đào tạo tập trung khó 

khăn, do địa bàn triển khai dự 

án rộng, điều kiện địa hình 

phức tạp, giao thông đi lại khó 

khăn, đặc biệt là vào mùa mưa.  

- Không tìm kiếm, bố trí đủ cơ 

sở đào tạo do nhu cầu học 

nghề là khá đa dạng. 

- Thừa cung lao động trong 

một địa bàn có quá nhiều 

người cùng học một nghề. 
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nghề cho thanh niên và những người 

trong độ tuổi lao động (nghề rèn, dệt, 

mộc, sửa chữa…) 

Hỗ trợ cho phụ nữ người dân tộc tham 

gia học nghề (cô nuôi dạy trẻ, bà đỡ dân 

gian…); tập huấn cho các hộ kinh doanh 

nhỏ; tập huấn cho các thợ thủ công… 

thành lập và số lượng phụ nữ tham gia 

các nhóm này. 

- Tỷ lệ % thanh niên và lao động (theo 

giới, độ tuổi, dân tộc) được đào tạo 

nghề. 

- Tỷ lệ % thanh niên và lao động (theo 

giới, độ tuổi, dân tộc) có việc làm tại 

địa phương sau khi được đào tạo. 

- Tỷ lệ % học sinh tốt nghiệp Trung 

học cơ sở, Trung học phổ thông tiếp 

tục học nghề. 

- Mức độ hài lòng của thanh niên được 

đào tạo với hoạt động đào tạo và hỗ 

trợ sau đào tạo. 

đề xuất đến lựa chọn, đầu tư, 

thanh quyết toán.  

- Không tìm được việc làm sau 

khi kết thúc đào tạo do nền 

kinh tế địa phương không tạo 

đủ việc làm mới. 

- Không bảo đảm sự bình đẳng 

về vốn hỗ trợ cho người học 

nghề do chi phí đào tạo các 

nghề là khác nhau, một số 

nghề cần được hỗ trợ vốn ban 

đầu sau khi được đào tạo. 

- Việc tập huấn tập trung khó 

khăn, do địa bàn triển khai dự 

án rộng, điều kiện địa hình 

phức tạp, giao thông đi lại khó 

khăn, đặc biệt là mùa mưa. 

 

 
 
 
 
  


