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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; 

- Thực thi chính sách công là quá trình định hướng kết quả; 
- Xuất phát từ yêu cầu quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực; 
- Xuất phát từ yêu cầu phát huy dân chủ trong quản lý nhà nước; 
- Quản lý theo kết quả là phương thức quản lý tiên tiến hiện nay, đã và đang 

được nhiều quốc gia áp dụng.  
- Xuất phát từ thực trạng thực thi chính sách công ở nước ta vẫn còn những 

hạn chế, bất cập. 
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, 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. 
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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. 

- Giả thuyết 3: Việt Nam đã sẵn sàng áp dụng quản lý theo kết quả trong 
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 nhất định về thể chế, tổ 
chức, nhân sự, và kỹ thuật. 
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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. Từ đó, làm rõ mô hình quản 
lý thực thi chính sách công theo kết quả; 

- 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 
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. 
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, Phương pháp chuyên 
gia (Khảo sát ý kiến chuyên gia); 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: 
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- 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 cũng 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. 

- 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 
Luận án được kết cấu thành những phần cụ thể như sau: 
Mở đầu 
Tổng quan về tình hình nghiên cứu 
Phần nội dung: 
Chương 1 – Cơ sở khoa học của quản lý thực thi chính sách công theo 

kết quả 
Chương 2 – Thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam 



 - 7 - 

Chương 3 – Áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở 
Việt Nam 

Phần kết luận 
Tài liệu tham khảo 
Phụ lục 

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. Có nhiều nhà khoa học 
trong nước và nước ngoài đã nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên 
quan đến Luận án như: 

- Khái niệm quản lý theo kết quả, đặc trưng của quản lý theo kết quả, mục 
tiêu của quản lý theo kết quả, mô hình lô gích theo kết quả, quy trình quản lý theo 
kết quả, nguyên tắc quản lý theo kết quả trong khu vực công, thực tiễn quản lý 
theo kết quả ở một số nước trên thế giới. 

- Khái niệm chính sách công, khái niệm thực thi chính sách công, vai trò 
của thực thi chính sách công, các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách công, 
quy trình thực thi chính sách công. 

Các quan điểm và nội dung 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. Tuy nhiên, các công trình 
khoa học này chưa từng nghiên cứu trực tiếp vào “Quản lý theo kết quả trong thực 
thi chính sách công ở Việt Nam”. 

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu, tác giả cho rằng 
Luận án cần tập trung giải quyết những vấn đề dưới đây: 

- 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. 
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- 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. 

PHẦN NỘI DUNG 
 

Chương 1 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH 
SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ 

 
Để làm tiền đề lý luận cho việc phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất 

những giải pháp để áp dụng quản lý theo kết quả vào quản lý thực thi chính sách 
công, chương 1 tập trung giải quyết một số nội dung chính sau: 

1.1. QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ 
1.1.1. Khái niệm quản lý theo kết quả 
Trong thực tế, quản lý theo kết quả được áp dụng ở những phạm vi khác 

nhau và ở các cấp độ kết quả khác nhau, cho nên có nhiều quan niệm khác nhau 
về quản lý theo kết quả. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu: Quản lý theo kết quả là 
phương thức quản lý mà thông qua đó nhà quản lý xác định các kết quả cần đạt 
được một cách 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: (1) chú trọng đến 

các kết quả, quá trình và các yếu tố đầu vào; (2) chú trọng đến lập kế hoạch theo 
kết quả; (3) chú trọng đến đo lường và đánh giá; (4) chú trọng đến cải thiện liên 
tục; (5) chú trọng đến sự phát triển liên tục; (6) chú trọng đến truyền thông; (7) 
chú trọng đến các bên liên quan; (8) chú trọng đến sự minh bạch và công bằng.  

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 
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 sau: 

Thứ nhất, quản lý theo kết quả xác định cho cơ quan, tổ chức một tầm nhìn bao 
quát và dài hạn. Thứ hai, quản lý theo kết quả bảo đảm cơ quan, tổ chức hoạt động 
một cách hiệu lực. Thứ ba, quản lý theo kết quả tối ưu hoá các hoạt động của cơ 
quan, tổ chức. Thứ tư, quản lý theo kết quả là điều kiện tiên quyết để thực hiện trả 



 - 9 - 

lương theo kết quả. 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. 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. Cuối cùng, quản lý theo kết quả góp 
phần thay đổi tác phong của đội ngũ những người lao động, nhà quản lý trong cơ 
quan, tổ chức; tăng cường trách nhiệm giải trình bên trong và với bên ngoài. 

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 cho rằng mô hình quản lý theo kết quả đầy đủ gồm các thành tố là: đầu 
vào, hoạt động hay quá trình, các kết quả (đầu ra, kết quả đầu ra, tác động).  

1.1.4.2. Quy trình quản lý theo kết quả 
Theo cách hiểu thông thường, quản lý theo kết quả bao gồm 5 hoạt động cơ 

bản: (1) lập kế hoạch; (2) tổ chức thực hiện; (3) theo dõi thực hiện; (4) đánh giá kết 
quả; (5) xem xét lại kết quả. 

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 
Nhiều nhà khoa học đã đưa ra các quan niệm khác nhau về chính sách công. 

Tuy nhiên, chúng ta 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. 

1.2.1.2. Quan niệm về thực thi chính sách công 
Có nhiều quan niệm khác nhau về thực thi chính sách công. Tuy nhiên, với tư 

cách là một giai đoạn của chu trình chính sách, 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 có những vai trò sau: (1) từng bước hiện thực hoá 

mục tiêu của chính sách công; (2) khẳng định tính đúng đắn của chính sách công; (3) 
giúp cho chính sách công ngày càng hoàn thiện hơn.  

1.2.1.4. Chủ thể thực thi chính sách công 
Các chủ thể tham gia vào quá trình thực thi chính sách công có thể gồm các 

nhóm sau: (1) chủ thể tham gia là Nhà nước (các cơ quan và tổ chức nhà nước); (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 
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Để triển khai thực thi một chính sách công, các chủ thể thực thi chính sách 
công, tùy thuộc vào thẩm quyền của mình, sẽ tiến hành các công việc như: xây dựng 
và 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; tổ 
chức thi hành văn bản, và triển khai thực hiện chương trình, dự án này; tiến hành sơ 
kết và tổng kết thực thi văn bản, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc chương trình, 
dự án; báo cáo và giải trình về kết quả thực thi chính sách trước cơ quan thực thi cấp 
cao hơn, cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách và nhân dân. 

1.2.3. Những điều kiện để thực thi chính sách công thành công 
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 ba nhóm điều kiện sau: (1) các điều kiện liên quan 
đến bản thân chính sách công; (2) các điều kiện liên quan đến chủ thể thực thi và 
nguồn lực; (3) các điều kiện liên quan đến bối cảnh thực thi. 

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 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. 

1.2.5. Quản lý thực thi chính sách công 
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. 

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). 

1.3. QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG THEO KẾT QUẢ 
1.3.1. Các phương thức quản lý khu vực công 
Cho đến nay, quản lý khu vực công đã có một sự thay đổi trong trọng tâm của 

cách tiếp cận từ: tập trung vào đầu vào, đến hoạt động hay kiểm soát quá trình, đến 
đầu ra (mục tiêu), và các kết quả. Quản lý theo kết quả là “một sự tiến hoá trong quản 
lý và không phải là một cuộc cách mạng”. 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 
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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 
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 văn bản 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  
Từ góc độ quản lý theo kết quả, thực thi chính sách công gồm chuỗi các yếu tố 

cơ bản sau: (1) đầu vào chính sách; (2) hoạt động hay quá trình thực hiện văn bản, 
chương trình, dự án thực thi chính sách; (3) đầu ra chính sách; (4) kết quả đầu ra 
chính sách; (5) tác động dài hạn của chính sách. 

Từ chuỗi các yếu tố trên, chúng ta thiết lập mô hình quản lý thực thi chính sách 
công theo kết quả như mô tả ở Hình 1.1.  

Trong mô hình này, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả bao gồm các 
thành tố có mối quan hệ hữu cơ với nhau, đó là: (1) lập kế hoạch thực thi chính sách 
công theo kết quả; (2)  lập ngân sách thực thi chính sách công theo kết quả; (3) thực 
hiện kế hoạch thực thi chính sách công theo kết quả; (4) theo dõi thực thi chính sách 
công theo kết quả; (5) đánh giá thực thi chính sách công theo kết quả; (6) xem xét lại 
các kết quả. 

Hình 1.1: Mô hình quản lý thực thi chính sách theo kết quả 

 
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 sau đây: 

(1) lợi ích lâu dài và quan trọng nhất là nó 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; (2) trực tiếp giải quyết những vấn đề công; (3) giải quyết triệt để vấn 
đề công; (4) mục tiêu của các văn bản, chương trình, dự án được xác định một cách rõ 
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ràng và thực tế; (5) xác định đầy đủ các bên liên quan đến thực thi chính sách công; 
(6) xác định được một hệ thống các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng quyết định đến sự 
thành công hay thất bại của thực thi chính sách công; (7) xây dựng được một hệ thống 
các chỉ số đo lường hiệu lực và hiệu quả của thực thi chính sách công; (8) cải thiện kết 
quả 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; 
(9) 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. 

1.3.5. Các nguyên tắc quản lý thực thi chính sách công theo kết quả 
Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả phải tuân thủ sáu nguyên tắc cơ 

bản là: Nguyên tắc bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, nguyên tắc bảo đảm 
trách nhiệm giải trình, nguyên tắc bảo đảm minh bạch, nguyên tắc bảo đảm học tập 
liên tục, nguyên tắc bảo đảm tính đơn giản trong quản lý, và nguyên tắc bảo đảm tính 
linh hoạt và cải tiến liên tục. 

1.4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ Ở MỘT 
SỐ NƯỚC OECD 

Qua việc nghiên cứu thực tiễn quản lý theo kết quả ở một số nước thuộc 
OECD như: Anh, Đan Mạch, Mỹ, Niu Di Lân, Pháp, Úc, tác giả đã rút ra một số 
bài học kinh nghiệm về áp dụng quản lý theo kết quả ở Việt Nam như sau: Thứ 
nhất, các quốc gia dù ở trình độ phát triển nào đều có thể áp dụng hệ thống quản lý 
theo kết quả trong khu vực công. Thứ hai, việc áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả 
trong khu vực công 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: 
Chương này lý giải cơ sở khoa học của quản lý theo kết quả, thực thi chính 

sách công, quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, và cơ sở thực tiễn qua 
kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới. Cụ thể, tác giả đã tập trung vào 
những nội dung sau: 

1. Phân tích một số quan niệm về quản lý theo kết quả của một số học giả 
trên thế giới, và đưa ra quan niệm riêng về quản lý theo kết quả; làm sáng tỏ các 
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đặc trưng của quản lý theo kết quả; đồng thời, 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 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 giải quyết 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 
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. 
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Những kết quả nghiên cứu nêu trên cung cấp những 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. 

 

Chương 2 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH  
CÔNG Ở VIỆT NAM 

Dựa trên cơ sở nền tảng lý luận về quản lý theo kết quả, thực thi chính sách 
công và quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, tác giả xác định các chủ thể 
thực thi và quản lý thực thi chính sách công, các chủ thể kiểm soát thực thi và 
quản lý thực thi chính sách công; tác giả đi sâu phân tích và đánh giá tình hình 
quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam, từ đó rút ra những kết quả đạt được 
và hạn chế, nguyên nhân của những kết quả và hạn chế. Chương này gồm những 
nội dung chính: 

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 
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; với sự tham gia của các chủ thể bên ngoài Nhà nước. 

2.1.2. Chủ thể quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam 
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. 

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 soát của Đảng CSVN, Quốc hội, và Hội đồng nhân dân các 
cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, nhân dân và công luận, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước. 

2.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG Ở 
VIỆT NAM 

2.2.1. Nội dung quản lý văn bản thực thi chính sách công 
Quản lý văn bản thực thi chính sách công được xem xét trên các nội dung: 

xây dựng và ban hành văn bản; lập ngân sách cho xây dựng và thi hành văn bản; 
thi hành văn bản; theo dõi thi hành văn bản; đánh giá việc thi hành văn bản; xem 
xét lại (rà soát) văn bản; sự tham gia của các bên liên quan trong xây dựng và thi 
hành văn bản; công khai, minh bạch trong xây dựng và thi hành văn bản; trách 
nhiệm giải trình trong xây dựng và thi hành văn bản.  
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2.2.2. Nội dung quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công 
Quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công được xem xét trên các 

nội dung: lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh chương trình, dự án; lập và phân 
bổ ngân sách cho chương trình, dự án; thực hiện chương trình, dự án; theo dõi, 
giám sát và đánh giá chương trình, dự án; xem xét kết quả thực hiện chương trình, 
dự án; sự tham gia của cộng đồng trong lập và thực hiện chương trình, dự án; 
công khai, minh bạch trong lập và thực hiện chương trình, dự án; trách nhiệm giải 
trình của các cơ quan quản lý chương trình, dự án. 

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 
Công tác xây dựng, ban hành và thi hành văn bản từ năm 2008- 2013 đã đạt 

được những kết quả quan trọng, đó là: việc xây dựng và ban hành văn bản đã 
được thực hiện cơ bản đúng pháp luật; việc tổ chức lấy ý kiến của các bên liên 
quan trong quá trình soạn thảo được thực hiện khá tốt; chất lượng công tác soạn 
thảo, thẩm định, ban hành văn bản được nâng lên rõ rệt; việc tổ chức triển khai thi 
hành văn bản đã có nhiều tiến bộ; chất lượng của văn bản đã từng bước được nâng 
cao; góp phần quan trọng vào việc bảo đảm thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân và doanh nghiệp; góp phần tích cực vào việc đạt được các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phục vụ kịp thời yêu cầu xây dựng Nhà 
nước pháp quyền XHCN.  

Tuy nhiên, công tác xây dựng và ban hành văn bản còn những hạn chế là: 
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; chất lượng văn bản và thi hành văn bản còn 
chưa được như mong muốn; tình trạng trục lợi chính sách trong thi hành các chính 
sách xã hội nhằm thu lợi bất chính đã diễn ra ở nhiều địa phương, gây ra những 
bức xúc và dư luận không tốt trong nhân dân, làm giảm sút niềm tin của nhân dân 
vào các chính sách của Nhà nước. 

2.3.2. Kết quả quản lý chương trình, dự án thực thi chính sách công 
Công tác lập và thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công từ 

năm 2006-2013 đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là: chất lượng lập và 
thực hiện các chương trình, dự án từng bước được cải thiện; góp phần phòng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong quản lý và sử 
dụng nguồn lực công; hiệu quả sử dụng vốn từng bước được cải thiện; góp phần 
vào việc đạt được trước thời hạn nhiều mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs); góp phần 
trực tiếp vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội; góp phần cải 
thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. 

Tuy nhiên, công tác lập và thực hiện các chương trình, dự án có những hạn 
chế như: việc thiết lập một số chương trình, dự án còn dựa trên yếu tố chủ quan, 
định tính; chưa quan tâm đúng mức đến tính bền vững của chương trình, dự án; 



 - 16 - 

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; nhiều chương 
trình, dự án (2006-2013) không đạt được các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch. 

Tiểu kết chương 2: 
Chương này đã đánh giá thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở nước 

ta trong thời gian qua, cụ thể 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 tư duy quản lý theo kết quả, phù hợp với xu thế của nhiều nước trên 
thế giới và khu vực. 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, đề xuất những 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 

 
Dựa trên nền tảng lý thuyết về quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, 

từ thực tiễn quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam, và kinh nghiệm về quản 
lý theo kết quả ở một số nước trên thế giới, tác giả lý giải sự cần thiết áp dụng 
quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam, xác định những nội 
dung cần hoàn thiện và bổ sung, 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 Việt Nam như sau: 

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 Chương 2, cho thấy việc 
áp dụng quản lý thực thi chính 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. 
- Quản lý theo kết quả là phương thức quản lý tiến bộ nhất hiện nay.  
- Thực thi chính sách thành công đòi hỏi áp dụng quản lý theo kết quả.  
- Yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong thực 

thi chính sách công. 
Để đáp ứng 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. 
- Yêu cầu phát huy dân chủ trong quản lý nhà nước. 
- Yêu cầu phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng 

phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực. 
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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, áp dụng các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại trong các cơ 
quan hành chính nhà nước. 

- 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.  

- 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 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.  

- 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.  

- 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 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, và 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. 
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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; 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, 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: 

- 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 sau khi chúng được ban hành và thực hiện. 

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 
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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. 

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. 



 - 21 - 

- 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 
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 

Để phù hợp với điều kiện quản lý thực thi chính sách công ở nước ta, tác 
giả đề xuất khung quản lý thực thi chính sách công theo kết quả nhằm 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.  

Khung này gồm những nội dung chính là: 

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 công, xây dựng khung lô gích theo kết quả, xây dựng kế hoạch 
quản lý rủi ro, thiết lập khung theo dõi và đánh giá kết quả. 

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 văn bản, chương trình, dự án, được 
tiến hành theo kế hoạch thực hiện và kế hoạch quản lý rủi ro, dựa vào khung theo 
dõi và đánh giá. 

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. Mục đích là xác 
định tính thích hợp và sự đáp ứng của mục tiêu, hiệu lực, hiệu quả, tác động và 
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tính bền vững của văn bản, chương trình, dự án thực thi chính sách công, và báo 
cáo kết quả thực hiện với các bên liên quan. 

2.3.4. 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 thực thi 
chính sách tiến hành xem xét các kết quả có được từ theo dõi và đánh giá, từ đó 
chuẩn đoán những thiếu sót trong thực hiện và trong thiết kế, và đưa ra những giải 
pháp điều chỉnh cần thiết để cải thiện kết quả thực hiện.  

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 
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 sau: 

- Một là, hoàn thiện khung pháp lý về xây dựng, ban hành, thi hành, theo 
dõi thi hành và đánh giá văn bản. 

- Hai là, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý chương trình, dự án công. 
- Ba là, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý ngân sách và tài chính. 
- Bốn là, hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát thực thi chính sách 

công. 
- Năm là, xây dựng khung pháp lý về quản lý theo kết quả. 
3.4.1.2. Thành lập cơ quan đánh giá kết quả thực thi chính sách công 
Thành lập cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 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. 

3.4.1.3. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý thực thi chính sách công 
theo kết quả 

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 sau: (1) 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 cho đến 
đánh giá kết quả và đưa ra những điều chỉnh; (2) 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; (3) đưa ra những hướng 



 - 23 - 

dẫn việc áp dụng các phương pháp và công cụ, cũng như những ví dụ minh họa để 
tạo thuận lợi cho việc hiểu và sử dụng các phương pháp và công cụ này; (4) 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, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực thi 
chính sách công là 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 nổ 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, tổ chức, đơn vị 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. 

3.4.2. Kiến nghị đối với cơ quan thực thi và quản lý thực thi chính sách 
công 

3.4.2.1. Xây dựng nền 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. Để xây 
dựng nền văn hóa quản lý theo kết quả trong cơ quan, tổ chức cần phải: 

- 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, tổ chức khu vực công có văn hoá quản lý thứ bậc, kiểm soát và tuân 
thủ thành cơ quan, tổ chức 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 lấy 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 thi 
chính sách công theo kết quả 

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 
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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. 

Tiểu kết chương 3: 
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 Việt 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 
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 lý thuyết 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. 
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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 sách 
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. 

 
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 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 cách 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 luận giải 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. 
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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 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 Việt Nam 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 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. 

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 
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cũng kiến nghị các giải pháp 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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