SỰ LÃNG PHÍ VÀ THIẾU HỤT CHI TIÊU CÔNG
TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC PHÁP LUẬT
NHÌN TỪ GIÁC ĐỘ VĂN HOÁ PHÁP QUYỀN

TS. Phạm Ngọc Huyền
Học viện Hành chính Quốc gia

1. Quan điểm tiếp cận về lĩnh vực pháp luật nhìn từ giác độ văn hoá
pháp quyền
Pháp quyền là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến, xuất hiện và phát
triển cùng với chiều dài của lịch sử các học thuyết về nhà nước và pháp
luật.Pháp quyền là một hệ giá trị được hình thành từ xã hội và luôn có mối
tương tác lớn với các giá trị khác trong xã hội.
Nhà nước pháp quyền nhấn mạnh và đề cao ý thức tuân thủ và chấp hành
pháp luật của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và mọi người dân
một cách thống nhất, bình đẳng, công khai, minh bạch. Nhà nước pháp quyền
được hình thành trên cơ sở các đặc trưng cơ bản:
1) Là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo đảm tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân;
2) Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp, kiểm
soát giữa các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước:
lập pháp, hành pháp, tư pháp;
3) Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật,
bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội;
4) Là nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, quyền và
lợi ích hợp pháp của công dân được nhà nước bảo đảm và bảo vệ toàn vẹn;
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5) Là nhà nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời bảo đảm
sự giám sát của nhân dân, sự giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận;
6) Thực hiện đường lối đối ngoại hoà bình, hợp tác và hữu nghị với nhân
dân các nước, các dân tộc và các nhà nước trên thế giới.
Những đặc trưng này được xem là các giá trị phổ biến của nhà nước pháp
quyền nói chung đã được đề cập trong suốt chiều dài lịch sử phát triển các tư tưởng
chính trị - pháp lý nhân loại, góp phần hình thành nên văn hoá pháp quyền. Văn
hoá pháp quyền là toàn bộ những tư tưởng và giá trị mà nhà nước pháp quyền tạo
nên để công dân và mọi thực thể xã hội tuân thủ với tinh thần thượng tôn pháp luật.
Cùng với đó, văn hoá pháp quyền lại tham gia ngược lại vào quá trình điều hành
duy trì sự bền vững và trật tự xã hội của nhà nước pháp quyền, phát triển qua các
thời kỳ lịch sử và góp phần hình thành nên giá trị văn hoá pháp quyền. Văn hoá
pháp quyền được thể hiện trong việc tuân thủ quy định của pháp luật và tôn trọng
pháp luật trong xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật, giáo dục
pháp luật, đào tạo pháp luật, phổ biến pháp luật, tuyên truyền pháp luật và cung cấp
dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, sự thiếu hụt kinh phí, lãng phí và tốn kém các nguồn
lực trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực pháp luật gây nên những ảnh hưởng
nhất định tới giá trị của văn hoá pháp quyền.
Lĩnh vực pháp luật là nội dung lớn bao gồm nhiều hoạt động, cụ thể: xây
dựng, thực hiện, bảo vệ, giáo dục, đào tạo, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và
cung cấp dịch vụ pháp lý với hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc
chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý
chí của giai cấp thống trị và nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù
hợp với lợi ích của giai cấp mình. Mỗi khía cạnh về pháp luật đều đang tồn tại
những ưu điểm và hạn chế về nhiều nội dung, tronng đó có vấn đề kinh phí cần
thiết chi trả cho những hoạt động nghiên cứu và thực hiện pháp luật.
Các nguồn lực cần có để bảo đảm sự vận hành của các hoạt động liên quan
đến lĩnh vực pháp luật bao gồm: Nguồn lực pháp lý, (chính là căn cứ pháp lý để
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xây dựng một một vấn đề phát sinh trong xã hội, hoặc hoạt động vận động hành
lang trong xây dựng pháp luật (như một hình thức của lobby chính sách), nguồn
lực tài chính, nguồn lực thông tin, nguồn lực cơ sở vật chất và nguồn lực con
người. Chi tiêu công cho các hoạt động của lĩnh vực pháp luật nhằm đảm bảo
đáp ứng nhu cầu về nguồn lực đối với các hoạt động này.
Sự thiếu hụt và lãng phí kinh phí được hiểu theo hai nghĩa: theo nghĩa hẹp,
sự thiếu hụt và lãng phí kinh phí, tuy nhiên theo nghĩa rộng, sự thiếu hụt và lãng
phí các nguồn lực được hiểu là sự thiếu hụt và lãng phí kinh phí chi trả cho các
vấn đề về pháp lý, thông tin, con người, cơ sở vật chất, tài chính. Vì dưới giác
độ quản lý, các yếu tố nguồn lực đều được đo lường dưới giá trị tiền tệ. Nghiên
cứu và đánh giá sự thiếu hụt, lãng phí và tốn kém các nguồn lực cần được xem
xét toàn diện trên các khía cạnh, bao gồm: nguồn lực pháp lý, nguồn lực thông
tin, nguồn lực con người, nguồn lực cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính.Luật
44/2013/QH13 thực hành tiết kiệm chống lãng phí ban hành ngày 26 tháng 11
năm 2013 đưa ra cách hiểu thuật ngữ lãng phí như sau: Lãng phí là việc quản lý,
sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả.
Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền ban hành thì lãng phí là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước,
vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà
nước và tài nguyên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu
đã định.
Sự thiếu hụt và lãng phí các nguồn lực trong các hoạt động liên quan đến
lĩnh vực pháp luật nhìn từ giác độ văn hoá pháp quyền chính là sự bảo đảm và
tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật trong hoạt động phân bổ và chi trả
kinh phí cho các hoạt động xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp
luật, giáo dục pháp luật, đào tạo pháp luật, phổ biến pháp luật, tuyên truyền pháp
luật và cung cấp dịch vụ pháp lý.
2. Thực trạng thiếu hụt và lãng phí các nguồn lực trong các hoạt động
liên quan đến lĩnh vực pháp luật nhìn từ giác độ văn hoá pháp quyền
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Thiếu hụt, lãng phí và tốn kém trong chi tiêu công là một thực trạng đang
diễn ra rất phức tạp ở nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực pháp luật.
Tình trạng sử dụng ngân sách một cách tuỳ tiện trong các hoạt động luật
pháp gây nên lãng phí lớn là tình trạng phổ biến. Có nhiều văn bản quy phạm
pháp luật, dự án luật sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước tiến độ xây dựng
và ban hành văn bản chậm, kéo dài, tình trạng nợ đọng văn bản văn bản với
nhiều lý do, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành còn yếu kém,
nhiều văn bản ban hành không áp dụng được vào đời sống. Tình trạng văn bản
ban hành với chất lượng kém, không đem lại hiệu quả kinh tế xã hội là phổ biến.
Biểu hiện của lãng phí và tốn kém trong các hoạt động liên quan đến lĩnh
vực pháp luật được thể hiện đa dạng và muôn màu qua những hiện tượng cụ thể,
ví dụ:
Cấp độ của lãng phí trong xây dựng và thực hiện pháp luật:
1) Văn bản được xây dựng và ban hành mà không giải quyết được vấn đề
phát sinh nào trong thực tiễn.
2) Tình trạng văn bản phải soạn thảo lại và sửa đổi nhiều lần.
3) Văn bản được ban hành không khả thi, không đi được vào cuộc sống.
4) Chất lượng văn bản không tốt, các quy định không chặt chẽ, nhiều kẽ hở,
cùng những thủ tục rườm rà, chồng chéo, lạc hậu dẫn đến những hành vi vi
phạm pháp luật ở mọi phương diện và cấp độ mà các quy định hiện hành không
thể điều chỉnh gây ra những thiệt hại về kinh tế, chính trị, xã hội.
5) Những bất cập, sơ hở, mâu thuẫn của hệ thống pháp luật Việt Nam dẫn
đến hiện tượng một bộ phận cán bộ thừa hành lợi dụng, có những hành động gây
khó dễ cho người dân và doanh nghiệp.
6) Tuổi đời của các văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam không dài, các
quy phạm pháp luật không theo kịp với những thay đổi, biến động của thực tiễn,
lạc hậu so với thực tiễn, dẫn đến pháp luật thường xuyên phải thay đổi, gây tác
động xấu đến sự ổn định của các quan hệ xã hội, đặc biệt là quan hệ kinh tế.
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7) Các văn bản luật chủ yếu mang tính chất định khung, nên khi có quy
định liên quan đến chức năng của nhiều ngành thì mỗi ngành lại có những cách
hiểu khác nhau, dẫn đến tình trạng cùng một vấn đề nhưng lại có nhiều văn bản
hướng dẫn khác nhau. Mặt khác, do có quá nhiều loại văn bản, được nhiều cấp
ban hành, nhưng lại thiếu cơ chế cân nhắc toàn diện các lĩnh vựcpháp luật liên
quan, nên mâu thuẫn và chồng chéo là khó tránh khỏi. Tính cồng kềnh, sự tồn tại
các bất cập và mâu thuẫn đã làm giảm tính minh bạch của pháp luật, khiến
cho pháp luật trở nên phức tạp, khó hiểu và khó áp dụng và vì thế, kém hiệu lực.
Nhiều lĩnh vực quan hệ xã hội đòi hỏi phải được điều chỉnh cụ thể, chi tiết
thì pháp luật lại là văn bản pháp luật “khung”. Phần lớn các văn bản luật như
vậy được giao cho Chính phủ ban hành nghị định để cụ thể hoá. Nhiều nghị định
của Chính phủ lại giao cho bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện. Thực tế
này đã dẫn đến tình trạng nảy sinh không ít mâu thuẫn giữa văn bản hướng dẫn
và văn bản được hướng dẫn thi hành. Ví dụ như Pháp lệnh Thi hành án dân sự
năm 2004 đã cần đến trên 40 văn bản pháp luật khác nhau để hướng dẫn thi
hành. Luật Đất đai năm 2003 muốn được thực hiện phải dựa trên 126 văn bản.
Trong lĩnh vực môi trường, có đến khoảng 300 văn bản pháp luật khác nhau
đang còn hiệu lực.
Ví dụ:Theo quy định của pháp luật hiện hành, VBQPPL của Bộ trưởng
được ban hành để quy định chi tiết các nội dung được giao trong VBQPPL có
giá trị cao hơn; quy định các biện pháp nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà
nước của các Bộ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Luật 80/2015/QH13 đã quy định
cụ thể việc xây dựng và ban hành thông tư của Bộ trưởng, trong đó có quy định
về thẩm định dự thảo thông tư gồm: thẩm quyền, nội dung, hồ sơ và trình tự
thẩm định thông tư của Bộ trưởng tại Điều 102, Mục 4, Chương V. Tuy nhiên,
thời gian qua, một số Bộ đã ban hành VBQPPL quy định về hoạt động xây dựng
và ban hành văn bản của mình, trong đó có nội dung liên quan đến thẩm định
thông tư, thể hiện ở bảng tổng hợp quá trình khảo sát như sau:
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Bảng 3.1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thẩm
định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng (Tính đến thời điểm tháng
12 năm 2015)
TT

Tên Bộ

Loại
văn bản

Số và kí
hiệu văn
bản

Trích yếu văn bản

Thời gian
ban hành

1

Bộ Công
an

Thông tư

66/2011/TTBCA

Quy định về xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử
lý văn bản quy phạm pháp luật trong công an
nhân dân

3/10/2011

2

Bộ Công
thương

Thông tư

13/2013/TTBCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
22/2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của
Bộ trưởng trưởng Bộ Công thương quy định về
việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản
quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Công thương

9/7/2013

3

Bộ Giáo
dục và Đào
tạo

Quyết
định

5580/QĐBGDĐT

Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành, hợp
nhất văn bản quy phạm pháp luật

26/11/2013

4

Bộ Giao
thông vận
tải

Thông tư

58/2013/TTBGTVT

Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn
bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành
chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực
giao thong vận tải

30/12/2013

5

Bộ Kế
hoạch và
Đầu tư

Thông tư

09/2012/TTBKHĐT

Thông tư 09/2012/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Kế
hoạch và Đầu tư quy định về việc xây dựng, thẩm
định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư

6/12/2012

6

Bộ Khoa
học và
Công nghệ

-

-

-

-

7

Bộ Lao
động
Thương
binh và Xã
hội

-

-

-

-

8

Bộ Ngoại
giao

-

-

-

-

9

Bộ Nội vụ

Quyết
định

678/QĐBNV

Ban hành Quy chế Xây dựng, thẩm định và ban
hành văn bản quy phạm pháp luật

02/7/2014

10

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Thông tư

24/2015/TTBNNPTNT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của
Bộ trưởng trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo,
ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ
trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/6/2015

11

Bộ Quốc

Thông tư

66/2014/TT-

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản

01/2014

6

TT

Tên Bộ

Loại
văn bản

phòng

Số và kí
hiệu văn
bản

Trích yếu văn bản

BQP

quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Quốc phòng

Thời gian
ban hành

12

Bộ Tài
chính

Quyết
định

2454/QĐBTC

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, rà soát và
hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

23/7/2007

13

Bộ Tài
nguyên và
môi trường

Thông tư

46/2014/TTBTNMT

Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy
phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

01/8/2014

14

Bộ Thông
tin và
truyền
thông

Thông tư

27/2013/TTBTTTT

Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ
thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực
thông tin và truyền thông

31/12/2013

15

Bộ Tư
pháp

-

-

-

-

16

Bộ Văn
hóa - Thể
thao và du
lịch

Thông tư

08/2013/TTBVHTTDL

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, thể
thao và du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

20/11/2013

17

Bộ Xây
dựng

-

-

-

-

18

Bộ Y tế

Thông tư

22/2014/TTBYT

Quy định việc soạn thảo, ban hành và tổ chức
triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về
y tế

30/6/2014

Nguồn: Tác giả khảo sát và tổng hợp tháng 1/2017

Cùng là hoạt động thẩm định thông tư của các Bộ, tuy nhiên, không phải
Bộ nào cũng ban hành quy định thẩm đinh riêng cho Bộ mình. Đối với các Bộ
không ban hành quy định riêng, hoạt động của họ vẫn có thể triển khai được
theo quy định chung của pháp luật hiện hành. Trong khi đó, các quy định hiện
nay mà một số Bộ ban hành phần lớn có nội dung tương đồng với nội dung Luật
Ban hành VBQPPL đã quy định; ít có sự chi tiết và thể hiện tính đặc thù của các
quy định về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp pháp luật đối với các
lĩnh vực mà Bộ đó quản lý. Điều này thể hiện ở các quy định đối với từng nhóm
nội dung: quy định về hồ sơ thẩm định dự thảo thông tư, quy định về nội dung
thẩm định dự thảo thông tư, quy định về thời hạn thẩm định và văn bản thẩm
định dự thảo thông tư.
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Thực tiễn cho thấy, mỗi cấp độ của sự lãng phí trên đều gây thiệt hại không
nhỏ về thời gian, công sức, tài chính, cơ sở vật chất, con người, ảnh hưởng đến
văn hoá pháp luật của môi trường mà nó tồn tại. Trong thời gian gần đây, thực
tiễn về các quy định: Quy định đổi tên gọi từ “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”
và lại trở về “trạm thu phí”, về quy định đổi bằng lái xa từ chất liệu giấy sang
chất liệu nhựa, quy định đăng ký thông tin trên sim là những ví dụ thực tiễn rất
điển hình cho sự lãng phí pháp luật xét từ 7 cấp độ trên.
Đối với công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật: Trong
những năm qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật được
thực hiệnbằng nhiều hình thức như tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, đào tạo
tại chỗ để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực xây dựng pháp luật
cho đội ngũ công chức; cung cấp tài liệu và nguồn tìm kiếm văn bản liên
quan đến quy trình xây dựng VBQPPL để cán bộ, công chức tự khai thác,
nghiên cứu, vận dụng; tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản nội bộ quy
định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành VBQPPL cho cán bộ, công
chức.
Trong báo cáo Tổng kết thi thành luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2008 cho thấy: Bộ Tư pháp đã tiến hành nhiều đợt tập huấn chuyên
sâu theo chuyên đề như tập huấn kỹ năng lập dự kiến Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh, kỹ năng lập dự kiến đánh giá tác động văn bản (RIA) cho các
cán bộ trực tiếp làm công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra VBQPPL của các
Bộ, cơ quan ngang Bộ, các thành viên Tổ biên tập của một số dự án với các loại
hình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng, bao gồm đào tạo tập trung, tại chức, tập huấn,
bồi dưỡng theo chuyên đề, đào tạo trong nước, ngoài nước, trong đó chú trọng
bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, rèn luyện kỹ năng tác nghiệp, khả năng xử
lý tình huốngthực tiễn; tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong
và ngoài nước.
Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn được
thực hiện bằng nhiều hình thức khác như tổ chức các buổi nói chuyện, đăng tải
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các bài viết giới thiệu về nội dung của Luật, xuất bản tài liệu hướng dẫn nghiệp
vụ, văn bản hướng dẫn thi hành, hoặc thông qua các hình thức khác như: hướng
dẫn nghiệp vụ bằng văn bản theo yêu cầu, kiến nghị; tổ chức tọa đàm, trao đổi
thảo luận về những vướng mắc trong công tác xây dựng văn bản. Tuy nhiên,
điều chúng ta cần tính đến là hiệu quả phổ biến và thực hiện pháp luật đã đạt
được đến mức độ nào với phương thức chúng ta đang thực hiện hiện nay.
Về nguồn lực con người, theo báo cáo Tổng kết thi hành Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004 của Bộ Tư pháp ban hành
năm 2014, số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế ở
Trung ương là khoảng 500 người, trong đó 480 cán bộ chuyên trách, phần lớn có
chuyên môn luật. Ở Văn phòng Quốc hội, số lượng cán bộ tham gia xây dựng
pháp luật là 290 người, trong đó có 12 tiến sỹ, 130 thạc sỹ.Tính đến tháng
5/2013, tổng số cán bộ làm công tác pháp chế, cả kiêm nhiệm và chuyên trách,
của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương là 1.947 người.Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã có công chức
thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, kiểm tra, hệ thống hóa VBQPPL. Mục tiêu của
bài viết không nhằm luận bàn về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc
trong lĩnh vực pháp luật, tuy nhiên, chất lượng của hệ thống pháp luật Việt Nam
cũng phần nào phản ánh sự lãng phí và thiếu hụt trong việc sử dụng và phân bổ
nguồn lực con người.
Về kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng pháp luật, ngoài nguồn kinh
phí do ngân sách nhà nước cấp, các Bộ, ngành đã chủ động huy động nguồn hỗ
trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình,
dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc xây dựng văn bản.
Nhiều địa phương đã ban hành quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước, định mức chi cụ thể đối với công tác xây dựng VBQPPL. Ở
cấp tỉnh, một số sở, ngành được bố trí kinh phí riêng phục vụ cho công tác xây
dựng VBQPPL. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác này được
9

thực hiện đúng chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tiết kiệm,
chống lãng phí. Tuy nhiên, xét từ một khía cạnh khác, việc lãng phí kinh phí ít
nhiều vẫn tồn tại, ví dụ như việc chi trả kinh phí cho những văn bản được ban
hành mà chỉ nhằm mục tiêu quyết toán được kinh phí cho hoạt động xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật này.
Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ hai vấn đề cơ bản: Một là,
chủ thể có thẩm quyền nào cũng mong muốn ban hành văn bản quy phạm pháp
luật thuộc thẩm quyền của mình để điều chỉnh những mối quan hệ xã hội và
những vấn đề phát sinh thuộc phạm vi, lĩnh vực mình phụ trách. Hai là, khi phê
duyệt soạn thảo và ban hành văn bản không chú trọng xem xét và đánh giá sự
cần thiết ban hành văn bản cùng những giá trị và hiệu quả kinh tế có được khi
văn bản được ban hành và có hiệu lực trong đời sống xã hội. Hai yếu tố này
song hành với nhau gây nên lãng phí và tốn kém rất nhiều nguồn lực. Bên cạnh
đó, cơ chế xin cho vẫn tồn tại và yếu tố có tính xúc tác tích cực gây ra lãng phí
và tốn kém, bởi vì khi nguồn lực được cung cấp bởi ngân sách chứ không phải
từ chính những chủ thể có liên quan thì sẽ khó phát huy vai trò và trách nhiệm,
ví dụ: khi nguồn lực là của trung ương cấp về chứ không phải là sự đóng góp
của địa phương thì vai trò giám sát hay trách nhiệm theo dõi của địa phương sẽ
không cao. Rồi về một mặt nữa là cơ chế chế tài xử lý chung chung, chưa cụ thể,
chưa quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, thậm chí là chưa có chế tài xử phạt.
Vai trò giám sát của người dân đối với việc xây dựng, thực hiện, bảo vệ, tuyên
truyền, phổ biến pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý còn hình thức và
chưa được phát huy. Một thước đo quan trọng khác thuộc về bản chất của vấn đề
là hầu hết các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều không xuất phát từ cơ sở
nghiên cứu sự chênh lệch giữa chi phí và lợi ích, cùng những yếu kém về trình
độ văn hóa pháp luật, về thực hành pháp luật một cách có văn hóa đạo đức của
các cá nhân, tổ chức cũng là nguyên nhân của lãnh phí trong lĩnh vực pháp luật.
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3. Nghiên cứu phương pháp phân tích chi phí – lợi ích góp phần thực
hiện mục tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm thiếu hụt trong lĩnh
vực pháp luật
Thất thoát ngân sách, lãng phí, tốn kém nhưng vẫn thiếu hụt ngân sách
trong các hoạt động thuộc lĩnh vực pháp luật là một thực trạng ngày càng phổ
biến, và nếu tới đây vẫn chưa tìm ra phương cách hữu hiệu để ngăn chặn thì sẽ
ảnh hưởng rất lớn đến tính uy minh của luật pháp và tinh thần thượng tôn pháp
luật. Sẽ có rất nhiều giải pháp và phương án thực hiện được đề xuất bởi nhiều
giác độ nghiên cứu trên các phương diện khác nhau, tuy nhiên giải pháp hướng
đến đo lường tính hiệu quả của các hoạt động liên quan đến lĩnh vực pháp luật
dưới thước đo tiền tệ là một trong những công cụ hữu hiệu để đấu tranh với vấn
nạn lãng phí và thiếu hụt chi tiêu công trong lĩnh vực pháp luật.
Giải pháp chống lãng phí và thiếu hụt chi tiêu công trong các hoạt động
liên quan đến lĩnh vực pháp luật là công việc lâu dài và khó khăn, đặc biệt nhìn
từ giác độ văn hoá pháp quyền thì cần có các quy định rõ ràng về mặt pháp lý để
phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật trong công cuộc chống lãng phí và thiếu
hụt. Có rất nhiều việc và rất nhiều cách để chống lãng phí và thiếu hụt trong lĩnh
vực pháp luật, một trong những cách đó là nghiên cứu xây dựng phương pháp
phân tích chi phí và lợi ích để chỉ ra mức độ hiệu quả của pháp luật
Việc phân tích chi phí – lợi ích thể hiện ở hai phương diện: đánh giá chí phí
đầu vào để tiến hành xây dựng văn bản và kết quả hay giá trị mà chính văn bản
đó có được; hai là những chi phí (dự kiến) nếu thực hiện theo những quy định
mới mà quy phạm đưa ra và các kết quả, lợi ích (dự kiến) mà nhà nước, xã hội,
người dân có được khi thực thi các quy phạm này trong thực tiễn. Việc đánh giá
bằng phương pháp này đòi hỏi chủ thể nghiên cứu phải đưa ra được những con
số, bảng biểu của chi phí đầu vào, và dự liệu kết quả đầu ra. Nếu chủ thể thẩm
định có đủ năng lực để phân tích chi phí đầu vào và kết quả đầu ra thì sẽ là một
phương pháp hay để đánh giá tính hiệu quả của văn bản. Một trong những cách
mà người ta vẫn sử dụng để đánh giá về mặt lợi ích hiện nay, đó là việc đo dòng
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tiền. Giá trị của chi phí và lợi ích được xác định bởi giá trị tiền tệ. Khi dòng tiền
đổ vào nơi nào càng lớn thì lợi ích ở nơi đó càng nhiều.
Phương pháp này xuất phát từ lý thuyết phân tích chi phí – lợi ích của
Alfred Marshall, được sử dụng rộng rãi để đánh giá các đề xuất chính sách công.
Việc vận dụng lý thuyết về phương pháp phân tích chi phí - lợi ích này để xác
định những chi phí đầu vào của việc ban hành VBQPPL và những lợi ích dự
kiến sẽ thu về khi văn bản có hiệu lực nhằm đánh giá hiệu quả của văn bản pháp
luật nói chung và hiệu quả của các quy phạm trong văn bản pháp luật nói riêng.
Chi phí và lợi ích được xác định trên cơ sở quy đổi các yếu tố thành đơn vị tiền
tệ và phải so sánh được.
Phương pháp này giúp người thẩm định phân tích và nhận định tính hiệu
quả giữa việc triển khai các quy phạm pháp luật mới so với nguyên trạng (bao
gồm các quy phạm pháp luật hiện hành hoặc không có quy phạm pháp luật điều
chỉnh), để xem lợi ích thu được có lớn hơn và có xứng đáng với chi phí bỏ ra
hay không. Nguyên tắc định hướng của phương pháp này là liệt kê tất cả các yếu
tố bị tác động bởi sự can thiệp của các quy phạm và giá trị tiền tệ của sự tác
động đó. Phương pháp này chỉ ra rằng VBQPPL sẽ đạt được tính hiệu quả cao
nhất khi các quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề của xã hội với chi phí
thấp nhất so với cùng hiệu quả đạt được, hoặc cùng chi phí đó nhưng đạt được
nhiều hiệu quả. Phương pháp này gồm các bước:
- Giả định văn bản đã có hiệu lực điều chỉnh, từ đó liệt kê tất cả những kết
quả tích cực và bất lợi đối với xã hội có thể xảy ra. Ngay từ bước đầu này đã đòi
hỏi chủ thể thẩm định cần lường trước được tất cả những hệ quả mà văn bản tác
động. Ước tính xác xuất xảy ra các hệ quả pháp lý này cũng như ước tính tần
xuất xuất hiện của chúng, có thể sử dụng kết hợp cả nghiệp vụ thống kê và yếu
tố kinh nghiệm.
- Ước tính giá trị của những chi phí cần bỏ ra để nhận được những hệ quả
pháp lý đó, đồng thời ước tính giá trị của những hệ quả pháp lý này, bao gồm cả
việc khấu trừ những hậu quả bất lợi mà những văn bản này mang lại dưới hình
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thức tiền tệ. Có hai cách tính toán trị giá tiền của chi phí và lợi ích. Cách thứ
nhất là tính toán ước lượng, tức là hỏi đối tượng được dự thảo văn bản điều
chỉnh lượng giá trị lợi ích hoặc chi phí của họ. Cách hai là đánh giá giá trị thực
tế nhằm xác định lượng giá trị của chi phí và lợi ích, bằng cách xác định các yếu
tố của mỗi nhóm, sau đó xác định giá trị tiền tệ của mỗi yếu tố đó.
- Tính toán và so sánh những giá trị thu được so với chi phí bỏ ra. Đồng
thời xác định lợi ích sẽ thuộc về nhóm đối tượng nào, nhóm đối tượng thụ
hưởng lợi ích do văn bản đem lại có thay đổi gì so với trước khi áp dụng những
quy phạm pháp luật mới không. Vì khi một VBQPPL mới ra đời, văn bản cũ bị
loại bỏ thì sự phân phối lợi ích có thể cũng thay đổi. Một VBQPPL có thể mang
lại lợi ích xã hội tối đa, có thể thỏa mãn lợi ích nhiều nhóm đối tượng trong cộng
đồng nhưng không phải là tất cả.Một lưu ý quan trọng của phương pháp phân
tích chi phí – lợi ích là bất kỳ cái gì cũng có thể được lượng hóa bằng thước đo
tiền tệ ở một mức độ nhất định, bao gồm cả những yếu tố vô hình như: sức khỏe,
tình yêu, hạnh phúc, tinh thần,…
Có thể nói, xác định chênh lệch giữa chi phí và lợi ích là một trong những
giải pháp căn bản giúp chủ thể của các hoạt động thuộc lĩnh vực pháp luật xác
định tính hiệu quả mà văn bản mang lại, góp phần giảm thiểu những lãng phí và
thiếu hụt trong lĩnh vực pháp luật. Dưới góc độ văn hoá pháp quyền, vấn đề lãng
phí ngân sách cần được điều chỉnh bằng quy định hiện hành của pháp luật, sau
nữa là phải nâng cao sự nghiệp giáo dục để nâng cao dân trí để nâng cao cái
trách nhiệm giám sát của người dân, đề cao trách nhiệm giải trình của người
đứng đầu, tức là chủ thể nào thực hiện xây dựng và ban hành văn bản pháp luật
thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm về cái tính khả thi cũng như là hiệu quả
giữa chi phí đầu vào và lợi ích thu được khi thực hiện xây dựng một văn bản quy
phạm pháp luật và đưa chúng vào thự tiễn.
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ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC:
"MỘT SỰ KHỞI ĐẦU MỚI"

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC
TRONG ĐỔI MỚI CHÍNH PHỦ Ở VIỆT NAM

TS. Chu Xuân Khánh
Học viện Hành chính Quốc gia

1. Đổi mới Chính phủ, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành
động, phục vụ
Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ không chỉ là
xây dựng một “Chính phủ nhỏ hơn”, một “Chính phủ tốt hơn” mà đó còn là xây
dựng một chính phủ hành động quyết liệt hơn, năng động sáng tạo hơn, một
chính phủ thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, một chính phủ liêm
chính, phục vụ nhân dân. Cụ thể là: Chính phủ phải đề ra một hệ thống thể chế,
chính sách để phát triển nền kinh tế, kiến thiết được môi trường kinh doanh
thuận lợi cho các doang nghiệp hoạt động. Chính phủ không làm thay Thị
trường mà đóng vai trò của “Người lái thuyền”. Chính phủ nói đi đôi với làm,
siết chặt kỷ cương, liêm chính lấy việc phục vụ nhân dân là mục tiêu hoạt động.
Xây dựng Chính phủ điện tử để hướng tới một Chính phủ minh bạch và thực
hiện tốt trách nhiệm giải trình.
2. Những thách thức của Chính phủ mới cần vượt qua trong gia đoạn
hiện nay ỏ Việt Nam
Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ trong điều
kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã đem lại những cơ hội lớn
nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho Chính phủ cần vượt qua, đó là:
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Thứ nhất, thách thức về đổi mới tư duy từ nền hành chính “bao cấp” sang
hành chính “phục vụ”. Xu hướng này đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình quản trị
quốc gia với định hướng cơ bản là chuyển từ nền hành chính áp đặt, bao cấp
sang nền hành chính phát triển, phục vụ, phân định lại phù hợp chức năng giữa
nhà nước - thị trường - xã hội.
Quá trình chuyển đổi đòi hỏi xác định rõ những nội dung công việc mà
Chính phủ đảm nhận, đổi mới cách thức triển khai các hoạt động trên cơ sở tăng
cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ, vai trò tự
chủ, tự quản của các chủ thể trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội được nâng
cao trong khuân khổ của một thể chế rõ ràng, đồng bộ.. Thay bằng vai trò áp đặt,
cơ chế “xin – cho” là vai trò định hướng, điều tiết, điều phối, quản trị phát triển,
tạo sự đồng thuận và huy động nguồn lực xã hội cho sự phát triển bền vững.
Thứ hai, thách thức trước yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính dưới tác
động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ứng dụng công nghệ hiện đại và
phương thức quản lý mới tác động mạnh mẽ, trực tiếp tới tổ chức, hoạt động của
các cơ quan trong hệ thống hành chính, tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức cả về trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tác phong làm việc. Điều
này làm tăng khả năng đáp ứng một cách nhanh chóng và có hiệu quả của hành
chính nhà nước đối với các nhu cầu của xã hội, của công dân về các dịch vụ
công.
Thứ ba, thách thức từ đòi hỏi đẩy mạnh dân chủ hóa đời sống xã hội. Quá
trình dân chủ hóa đời sống xã hội, các yêu cầu về phát huy dân chủ cơ sở, thu
hút mạnh mẽ sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước, về đảm bảo tính
công khai, minh bạch trong thể chế, chính sách, thủ tục hành chính cũng như
trong thực thi công vụ đòi hỏi và buộc các cơ quan nhà nước và các cán bộ, công
chức trong bộ máy hành chính phải thích ứng cả về nội dung lẫn phương thức
hoạt động.. Công dân sẽ trở thành những người phản biện các chính sách của
chính phủ và giám sát có hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bên
cạnh đó đòi hỏi của công dân, doanh nghiệp và xã hội đối với việc cung cấp các
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dịch vụ công của Nhà nước ngày càng cao. Người dân đòi hỏi và mong muốn
được thực hiện quyền làm chủ hợp pháp một cách đầy đủ, được yên ổn sinh
sống, làm ăn trong môi trường an ninh, trật tự và dân chủ, không bị phiền hà,
sách nhiễu, được đảm bảo cung cấp các dịch vụ công một cách đầy đủ và có chất
lượng. Điều đó tạo ra các tác động buộc Chính phủ cải cách.
Thứ tư, thách thức về nguồn lực tài chính công cho hoạt động của bộ máy
nhà nước. Nhu cầu chi tiêu của Nhà nước phục vụ việc tạo điều kiện và hỗ trợ
quá trình phát triển của đất nước và cung ứng dịch vụ công cho xã hội gia tăng
rất mạnh, trong khi đó nguồn lực tài chính rất hạn hẹp. Bên cạnh nguồn ngân
sách nhà nước, các tài sản công do nhà nước quản lý cũng là nguồn lực vật chất
quan trọng cho hoạt động của bộ máy nhà nước. Thách thức đặt ra là làm sao để
những nguồn lực tài chính và tài sản thuộc sở hữu nhà nước được quản lý và sử
dụng có hiệu quả. Điều này không chỉ phụ thuộc vào cơ chế quản lý tài chính và
tài sản công, mà còn phụ thuộc vào năng lực và phảm chất của những cán bộ,
công chức được giao quyền hạn quản lý và sử dụng các nguồn lực đó.
Thứ năm, đạo đức công vụ và văn hóa giao tiếp ứng xử chưa đáp ứng
được yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, tình trạng
tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiều là một trong những thách thức không nhỏ mà
Chính phủ kiến tạo, liêm chính phải vượt qua.
3. Những yêu cầu đặt ra cho đội ngũ công chức
Để vượt qua những thách thức trên, cần phải đổi mới Chính phủ, xây dựng
Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ. Đổi mới Chính phủ đòi hỏi
nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng trong đó giải pháp về xây dựng được đội ngũ
công chức thích ứng với những yêu cầu của Chính phủ mới là giải pháp có ý
nghĩa quyết định bởi lẽ hiệu lực, hiệu quả quản lý của Chính phủ phụ thuộc rất
lớn vào năng lực của đội ngũ công chức. Đội ngũ công chức chính là chủ thể
xây dựng nên Chính phủ kiến tạo, liêm chính hoạt động có hiệu lực hiệu quả
cao, vì thế để đổi mới sáng tạo, xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo thì
trước hết đội ngũ công chức phải có năng lực, phẩm chất, có tinh thần kiến tạo,
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liêm chính, trách nhiệm.
Để xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ đội ngũ
công chức phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau đây:
Một là, đội ngũ công chức phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thông
thạo kỹ năng hành chính, có trình độ ngoại ngữ, tin học cần thiết. Những yêu
cầu trên nhằm đảm bảo năng lực của từng công chức phải đáp ứng được yêu cầu
thực hiện nhiệm vụ được giao. Đội ngũ công chức cần có tư duy sáng tạo, đổi
mới, nhạy bén và có khả năng nắm bắt các kiến thức kỹ năng mới, đặc biệt trong
môi trường hội nhập và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 hiện nay.
Hai là, đội ngũ công chức phải có khả năng sử dụng những kiến thức kỹ
năng để giải quyết vấn đề thực tiễn một cách tốt nhất. Họ phải có khả năng nhận
diện chính xác được vấn đề, xác định được đúng nguyên nhân và lựa chọn đúng
đắn phương pháp và công cụ để giải quyết vấn đề một cách tối ưu, đó chính là tư
duy “hành động”, “phục vụ” .
Ba là, đội ngũ công chức phải có ý thức trách nhiệm và thái độ, hành vi
chuẩn mực trong thực thi công vụ. Công chức phải thực thi công vụ một cách có
trách nhiệm, công khai và minh bạch về quy trình thủ tục khi giải quyết các nhu
cầu và lợi ích hợp pháp của công dân. Thái độ, cách thức ứng xử của công chức
đối với công dân và tổ chức phải thay đổi theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân
và tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý
kiến của nhân dân. Đây cũng chính là yêu cầu của Chính phủ liêm chính, phục
vụ đối với hoạt động của đội ngũ công chức.
Bốn là, đội ngũ công chức phải luôn sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi, có
khả năng hành động, tạo ra sự đổi mới mang tính đột phá đem lại kết quả cao
trong công việc. Điều này đòi hỏi tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
và sự hiểu biết, vận dụng các quy định pháp luật hiện hành.
4. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức trong
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đổi mới Chính phủ ở Việt nam hiện nay
Để nâng cao năng lực đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu của việc xây
dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ cần thực hiện đồng
bộ một hệ thống các giải pháp, không chỉ là những giải pháp liên quan đến công
tác đào tạo, bồi dưỡng mà còn là những giải pháp liên quan đến thể chế, tổ chức,
môi trường làm việc…
4.1. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức
Để nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, trước hết cần nâng cao năng
lực thực thi nhiệm vụ của từng công chức. Năng lực thực thi nhiệm vụ đề cập
đến khối lượng kiến thức chuyên môn cần thiết để làm việc, những kỹ năng cần
thiết để thực hiện công việc và thái độ cần có đối với công việc như lòng yêu
nghề, thái độ ứng xử, đạo đức nghê nghiệp. Tù lẽ đó giải pháp đầu tiên phải thực
hiện là đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng công chức.
Có thể nói hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn là một
trong các nội dung của cải cách hành chính nói chung và nâng cao chất lượng
đội ngũ nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay đây vẫn là một trong những giải
pháp quan trọng nhất của việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức. Trong
chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 ở Việt Nam đã
nhấn mạnh:” Đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: Hướng
dẫn tập sự trong thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức,
viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi
dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ năng tối thiểu trước khi bổ nhiệm và bồi dưỡng
hàng năm;”. Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những vấn đề liên quan đến nội
dung, chương trình, các hình thức đào tạo bồi dưỡng, các cơ sở đào tạo bồi
dưỡng… thì cần chú ý một số điểm sau:
- Cần có định hướng trong công tác đào tạo bồi dưỡng để xây dựng và phát
triển một đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia hoạch định chiến lược, chính sách tài
giỏi, linh hoạt. Một Chính phủ kiến tạo cần phải có những nhà quản lý, những
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chuyên gia kinh tế giỏi đủ sức xây dựng những thể chế kiến tạo. Mặt khác,
trong cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay, nếu không cải thiện về chất
năng lực hoạch định chính sách, chiến lược thì sẽ rất khó nâng cao được năng
lực cạnh tranh quốc gia. Chính vì vậy cần tập trung phát triển kỹ năng phân tích,
đánh giá, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đất nước và từ đó tránh
được hiện tượng các "chính sách trên trời", "chính sách phòng máy lạnh"…
không đi vào thực tiễn, không được xã hội chấp nhận, gây lãng phí cho Nhà
nước, bức xúc trong xã hội.
- Cần gắn đào tạo bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng với việc áp dụng kiến
thức, trau dồi kỹ năng trên thực tế. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao
năng lực của đội ngũ công chức phải gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ, từ
đó tránh được tình trạng xuất hiện một bộ phận công chức bằng cấp chứng chỉ
rất nhiều nhưng năng lực thực thi, kết quả công việc không đáp ứng được yêu
cầu.
- Kết hợp việc đào tạo bồi dưỡng công chức tại các cơ sở đào tạo với việc
tự đào tạo của công chức. Việc nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng là một quá
trình bởi vậy tự học tập của công chức là rất cần thiết. bên cạnh những thay đổi
về chế độ, chính sách, tạo động lực cần phải xây dựng văn hóa tổ chức coi trọng
học tập và chia sẻ kiến thức. Văn hoá coi trọng học tập, chia sẻ kiến thức sẽ tạo
cho công chức không chỉ có ý thức luôn học hỏi để hoàn thiện kiến thức, kỹ
năng, thái độ trong thực thi công vụ mà còn tạo ra môi trường cho phép họ phát
huy khả năng sáng tạo và chia sẻ những ý tưởng đó với cấp trên, với đồng
nghiệp trong cơ quan để cùng hiện thực hoá những ý tưởng và sự sáng tạo đó
nhằm đem lại kết quả cao trong công việc.
4.2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ
công chức.
Giải pháp này chính là nhằm xây dựng thái độ, cách thức ứng xử, định hướng
hành vi của công chức khi thi hành công vụ, đúng với bản chất của chính phủ liêm
chính, phục vụ. Để làm được điều này trước hết cần phải:
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- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quyền
và nghĩa vụ của công chức trong thực thi công vụ trong đó quy định những giá
trị cốt lõi của nền công vụ, các chuẩn mực của công chức;
- Chấn chỉnh kỷ cương trong khu vực hành chính công. Đẩy mạnh kiểm tra,
ngăn ngừa vi phạm. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm
đạo đức công vụ của công chức.
- Đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường giám sát hoạt động của công
chức, đặc biệt là cơ chế giám sát trực tiếp từ phía nhân dân. Mở rộng các kênh
thông tin, công khai, minh bạch tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp góp ý
với chính quyền và công chức.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tính liêm chính, đạo đức công vụ đối
với đội ngũ công chức.
4.3. Đổi mới công tác quản lý công chức
Đổi mới công tác quản lý công chức nhằm gắn kết công chức thành một đội
ngũ tạo nên sức mạnh tổng hợp hướng tới mục tiêu chung. Nâng cao năng lực
của đội ngũ công chức không chỉ là nâng cao năng lực của cá nhân công chức
mà còn cần phải gắn kêt họ lại, tinh lọc đội ngũ, bổ xung nhân tài để thực hiện
sứ mệnh của Chính phủ, đó là:
- Thực hiện tuyển dụng theo nguyên tắc đúng người, đúng việc; lấy công
việc và hiệu quả công việc làm tiêu chí lựa chọn nhân sự.
- Quản lý công chức theo vị trí việc làm, lấy đó làm căn cứ để tuyển dụng,
bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, nâng ngạch, bổ nhiệm, đánh giá, quy hoạch,...
- Thực hiện tinh giản biên chế, đưa ra khỏi nền công vụ những người không
không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc.
- Khuyến khích công chức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ
- Thực hiện đánh giá công chức dựa trên hiệu quả công việc. Bảo đảm tính
khoa học, công bằng, minh bạch trong đánh giá.
4.4. Tạo động lực, môi trường làm việc cho công chức
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“Hút”, “Giữ” và “Đẩy” là những phương thức cơ bản trong quản lý nguồn
nhân lực của tổ chức. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức bên cạnh việc
chú trọng năng lực của đội ngũ công chức đang làm việc, loại bỏ những công
chức không đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công việc, cần có giải pháp thu hút
được nhân tài vào làm việc trong hệ thống công vụ và giữ chân được họ, tạo
điều kiện để họ phát huy tài năng của mình. Nền công vụ Việt Nam hiện nay
đang gặp khó khăn trong việc thu hút được sinh viên tốt nghiệp có chất lượng
cao ở trong và ngoài nước và cũng đang phải đối mặt với hiện tượng “chảy máu
chất xám”, “làn sóng rời bỏ các cơ quan nhà nước”. Từ thực trạng đó rõ ràng là
giải pháp tạo động lực, môi trường làm việc cho công chức là vô cùng quan
trọng.
Tạo động lực cho công chức làm việc bằng việc trả lương theo vị trí công
việc và năng lực thực thi trên cơ sở xây dựng các tiêu chí rõ ràng và các công cụ
để đo lường hoạt động thực thi công vụ của công chức. Sử dụng có hiệu quả
hoạt động khen thưởng, có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với công chức có
thành tích xuất sắc. Hoàn thiện chế độ đãi ngộ thu hút và sử dụng có hiệu quả
nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tạo môi trường làm việc hiệu quả cũng là giải pháp hút, giữ và phát triển
năng lực công chức. Môi trường làm việc hiệu quả là môi trường làm việc mà
mỗi công chức sự phấn khởi và cảm hứng làm việc; là môi trường có thể tạo cơ
hội cho mỗi cá nhân phát triển, có sự công nhận nỗ lực và đóng góp của mỗi
người.... Vì thế, môi trường đó vừa giúp phát huy được năng lực sở trường của
mỗi công chức, vừa tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các cá nhân để phát huy
hiệu quả làm việc của tập thể. Cần phải tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau giữa cấp
trên và cấp dưới, giữa các cá nhân với nhau. Tạo ra cơ hội cho công chức phát
triển khả năng của mình, tìm ra những sáng tạo để thực hiện công việc, làm cho
mỗi cá nhân cảm thấy mình có giá trị, được tôn trọng và được đánh giá… Chỉ
khi có động lực làm việc, có được sự hăng say và nhiệt tình trong công việc,
công chức mới phát huy hết năng lực của mình để vượt qua khó khăn, phát huy
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sáng tạo thực hiện tôt nhất công việc được giao.

Kết luận
Nâng cao năng lực đội ngũ công chức trong xây dựng chính phủ mới - một
chính phủ hoạt động với liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ trong điều
kiện thực tiễn ở Việt nam hiện nay là một quá trình và đòi hỏi thực hiện đồng bộ
một hệ thống các giải pháp. Thước đo để đánh giá Chính phủ liêm chính, kiến
tạo, hành động, phục vụ là sự phát triển bền vững của đất nước, là sự hài lòng
của người dân, doanh nghiêp đối với Chính phủ, dân giàu, nước mạnh, công
bằng, dân chủ, văn minh. Chính phủ phải có năng lực thực hiện điều đó và trước
hết những người làm việc cho Chính phủ - đội ngũ công chức cũng phải có năng
lực để làm được điều đó.
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THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
KHU VỰC CÔNG NHẰM XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ
KIẾN TẠO, LIÊM CHÍNH, PHỤC VỤ Ở VIỆT NAM

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải
Học viện Hành chính Quốc gia

Tóm tắt: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp đầu
tiên sau khi nhậm chức ngày 26/7/2016 trước Quốc hội và cử tri cả nước, đã xác
định rõ mục tiêu xây dựng Chính phủ mới là: "Chính phủ kiến tạo phát triển,
liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Để đạt được mục tiêu này,
xây dựng đội ngũ CBCC có năng lực thực thi công vụ tốt mà còn có khả năng
kiến tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cần được coi là
giải pháp trọng tâm nhất bởi lẽ CBCC chính là chủ thể thiết kế nên Chính phủ
kiến tạo, liêm chính, phục vụ. Muốn có được một đội ngũ CBCC như vậy, nhất
thiết phải đổi mới quản lý CBCC trong cả tư duy và hành động. Bài viết này tập
trung làm rõ: (i) Nội hàm của Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ và yêu
cầu đặt ra đối với đội ngũ CBCC ; (ii)Thực trạng QLNNLKVC hiện nay ở Việt
Nam và những thách thức trong quản lý CBCC và (iii) Yêu cầu và một số giải
pháp tiếp tục đổi mới QLNNLKVC ở Việt Nam trong bối cảnh xây dựng chính
phủ kiến tạo, hành động liêm chính, phục vụ người dân.
1. Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, phục vụ người dân và
yêu cầu xây dụng nguồn nhân lực khu vực công
Theo tác giả Chalmers Ashby Johnson, người đầu tiên đưa ra thuật ngữ này
trong cuốn sách có tên “MITI and the Japanese Miracle - The Growth of
Industrial Policy, 1925-1975” thì: “Chính phủ kiến tạo là một mô hình quản lý
nhà nước mà trong đó, Chính phủ ban hành các chính sách mang tính định
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hướng nhằm tạo môi trường và điều kiện cho mọi chủ thể kinh tế có thể phát
huy được tiềm năng của mình trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế;
tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện những mất cân đối có thể xảy ra, bảo
đảm ổn định kinh tế vĩ mô”1. Theo nghĩa này, Chính phủ kiến tạo phải chủ động
xây dựng được hệ thống pháp luật chuẩn mực, khách quan, có giá trị định hướng
tốt cho nền kinh tế phát triển, dự liệu được các vấn đề phát sinh trong thực tế đời
sống xã hội.
Cùng quan điểm này, một số tác gỉả nhấn mạnh “Chính phủ kiến tạo tạo ra
những dấu ấn trong triển kinh tế đất nước, đó là việc nỗ lực đạt được những
thành tựu kinh tế thông qua chính sách có chọn lọc”.2
Để có thể tạo ra dấu ấn, thành tựu trong phát triển kinh tế, Chính phủ kiến
tạo chỉ “lái thuyền” chứ không “chèo thuyền”, định hướng phát triển thông qua
quản lý vĩ mô nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một chủ thể quan trọng, là đối tác
cùng với chính quyền trong nỗ lực phát triển kinh tế quốc gia.Chính phủ chú
trọng phân cấp, trao quyền, ủy quyền cho các khu vực ngoài Nhà nước trên
nguyên tắc chủ thể nào làm tốt thì phân giao chức năng cho chủ thể đó; tạo điều
kiện tốt nhất về môi trường và hành lanh pháp lý để các doanh nghiệp phát triển
theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chính phủ chỉ can thiệp, điều tiết trong
những trường hợp thực sự cần thiết nhằm ổn định nền kinh tế và những lĩnh vực
đặc biệt. Đó cũng là Chính phủ chủ động xây dựng được hệ thống pháp luật
chuẩn mực, khách quan, có giá trị định hướng tốt cho nền kinh tế phát triển, dự
liệu được các vấn đề phát sinh trong thực tế đời sống xã hội.
Liêm chính là sự trong sạch; phục vụ là sự tận tuỵ, thực hiện tốt chức trách
và nhiệm vụ của mình vì lợi ích chung. Liêm chính là cơ sở để xây dựng chính
phủ phục vụ và ngược lại. Chính vì vậy, Chính phủ liêm chính, phục vụ là
1

Johnson, C. A.(1982), MITI and the Japanese Miracle - The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford
University Press, Stanford, California.
2
Ha-Joon Chang, “How to „do‟ a developmental state: polictical, organisational and human resource
requirements for the development state” in Constructing democrative developmental state in South
Africa:potentials and chellenges by Omano Edigheji (Editor), Published by HSRC Press, Africa, 2010.(pg.8296)

24

chính phủ thực sự trong sạch, hoạt động trên cơ sở đặt lợi ích của nhân dân, của
xã hội lên trên hết, tránh vụ lợi cá nhân, hết lòng phục vụ nhân dân và xã hội là
chính phủ luôn tận tuỵ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, lấy phục vụ
công dân làm tôn chỉ hoạt động. Chính phủ liêm chính, phục vụ đề cao trách
nhiệm báo cáo và giải trình, minh bạch và coi trọng cơ chế kiểm tra giám sát từ
nhiều phía đảm bảo Chính phủ và các thiết chế khác của Nhà nước được tổ chức
và hoạt động đều hướng tới lợi ích của công dân; đảm bảo cơ chế pháp lý duy trì
trật tự kỷ cương vì công bằng xã hội.
Như vậy, Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ là Chính phủ trong sạch,
hết lòng phục vụ nhân dân và xã hội, hướng mọi hành động vào việc tạo môi
trường và điều kiện cho mọi chủ thể tham gia vào hoạt động kinh tế, xã hội có
thể phát huy được tiềm năng của mình trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập
quốc tế, từ đó góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước .
Ở Việt Nam, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động đã trở
thành định hướng chính trong hoạt động của Chính phủ. Xây dựng chính phủ
kiến tạo đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng trong đó giải pháp về
xây dựng được đội ngũ CBCC thích ứng với những yêu cầu của Chính phủ kiến
tạo là giải pháp có ý nghĩa quyết định bởi lẽ hiệu lực, hiệu quả quản lý của
Chính phủ phụ thuộc rất lớn vào năng lực của mỗi CBCC. Họ vừa là những
người trực tiếp triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà
nước vào cuộc sống, vừa là các nhà quản lý, hoạch định cho sự phát triển bền
vững của đất nước. Đội ngũ CBCC chính là chủ thể xây dựng nên Chính phủ
kiến tạo, liêm chính, phục vụhoạt động có hiệu lực hiệu quả cao, vì thế để đổi
mới sáng tạo, xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo, liêm chính và phục vụ
thì trước hết đội ngũ CBCC phải có năng lực, phẩm chất, có tinh thần kiến tạo,
liêm chính, trách nhiệm và tận tâm. Nếu không, mục tiêu xây dựng chính phủ
kiến tạo, có khả năng định hướng, dẫn dắt và phục vụ người dân tốt nhất khó có
trở thành hiện thực.
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2. Thực trạng QLNNL KVC ở Việt Nam và những thách thức trong
xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ kiến tạo,
liêm chính, phục vụ
Ở Việt Nam, trong suốt thời gian dài, do ảnh hưởng của tư duy gắn liền với
nền kinh tế nhỏ, cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, mô hình quản lý
nguộn nhân lực KVC còn nhiều hạn chế, không theo kịp được nhu cầu phát
triển, hiệu lực, hiệu quả không cao. Trong hệ thống công vụ của Việt Nam, công
chức được phân loại theo ngạch, bậc. Mỗi ngạch có các tiêu chuẩn riêng, nhưng
không gắn liền với vị trí công việc cụ thể mà gắn liền với trình độ đào tạo. Các
quy định về nhiệm vụ của công chức ở các ngạch áp dụng cho tất cả các công
chức cùng ngạch nhưng làm việc ở các cơ quan, tổ chức khác nhau, đảm nhận
các vị trí công việc khác nhau. Cũng không có sự phân biệt giữa những người
cùng một ngạch nhưng làm việc ở trung ương và địa phương.
Trong tiến trình cải cách hành chính, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và triển
khai thực hiện một số sáng kiến nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý
công chức. Đặc biệt, là sự ra đời của Luật CBCC năm 2008 và Luật Viên chức
năm 2010 cùng với việc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, tạo thành hệ thống
thể chế và cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới cơ chế QLNNLKVC ở Việt
Nam theo hướng tăng cường sự cạnh tranh và minh bạch.
Tuy nhiên, so với yêu cầu, thực trạng của hệ thống pháp luật và thực tiễn
quản lý CBCC hiện nay còn nhiều hạn chế. Nhiều quy định hay, phù hợp với xu
thế của thế giới nhưng lại khó thực hiện bởi những rào cản về văn hoá và thói
quen cũ. Trong hoạt động quản lý nhân sự, chưa có một sự thay đổi mạnh mẽ
về tư duy nên vẫn còn lúng túng trong việc xây dựng và thực hiện các chính
sách nhân sự. Cách quản lý nhân sự vẫn còn mang tính chắp vá, xử lý theo sự vụ
chứ chưa có một cái nhìn tổng thể, hệ thống. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7
khoá XII đánh giá tình hình công tác cán bộ: Công tác cán bộ còn nhiều hạn
chế, bất cập, việc thực hiện một số nội dung còn hình thức. Đánh giá cán bộ vẫn
là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ
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thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến….Việc
sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vẫn còn tình
trạng đúng quy trình nhưng chưa đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm
cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ
hàng, "cánh hẩu" xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội3.
Thực tiễn quản lý này vẫn đang tiếp tụcđặt ra những thách thức không nhỏ
đối với xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu xây dựng chính phủ kiến tạo,
hành động, liêm chính, phục vụ.
Một là, thách thức trong tuyển được người có tâm huyết, có năng lực và
giữ chân họ lại trong công vụ
Luật CBCC có hiệu lực từ 1/1/2010 quy định cơ chế thi tuyển cạnh tranh và
một số chính sách ưu đãi người giỏi vào làm việc trong khu vực nhà nước. Nhiều
địa phương đã “trải thảm đỏ” để thu hút nhân tài thông qua các chính sách như:
tuyển thẳng sinh viên giỏi; hỗ trợ lương; hỗ trợ nhà ở... nhưng những chính sách
này chưa đủ mạnh để thu hút và giữ chân người tài, đặc biệt là các tài năng trẻ.
Việc thu hút người tài đã khó, việc giữ chân họ ở lại còn khó hơn. Khi mới
tốt nghiệp, bắt đầu đi tìm việc làm, cơ quan hành chính nhà nước có thể là sự
lựa chọn, nhưng khi làm được một thời gian ngắn họ lại rời Nhà nước ra đi. Tại
hội thảo đánh giá hiệu quả chương trình thu hút và đào tạo nhân tài tổ chức
tháng 10/2016 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, con số thống kê khảo sát cho
thấy 12,5% học viên Đề án 922 đang đi làm cho biết sẽ không tiếp tục làm việc,
với các nguyên nhân môi trường chưa tốt, mức lương chưa đảm bảo cuộc sống,
không có cơ hội thăng tiến. Có học viên tham gia đề án chờ đến hết hợp đồng
với thành phố để "nhảy việc" với mức lương cao hơn. Gần đây nhất, theo thống
kê đến tháng 5/2018 đã có 93 người đã rút khỏi Đề án phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao của Đà Nẵng (Đề án 922). Trong đó, dù được bố trí việc làm, 40

3

Nghị quyết Trung ương 7 về Công tác cán bộ
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người đã xin thôi việc với các lý do đoàn tụ gia đình, sức khỏe không tốt, hoặc
muốn tìm công việc khác4.
Hai là, thách thức trong sử dụng và phát triển năng lực của CBCC. Năng
lực là tổng hợp những kiến thức, kỹ năng, thái độ cho phép một cá nhân thực
hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của mình ở một cấp độ hiệu suất nhất
định. Với mô hình quản lýhiện nay, việc sử dụng CBCC chưa thực sự gắn với
năng lực thực tế mà chủ yếu dựa vào bằng cấp và kinh nghiệm công tác. Điều
này dẫn đến sử dụng không đúng với năng lực mà CBCC có. CBCC có năng lực
cao nhưng làm việc thấp, đơn giản hoặc CBCC có năng lực phù hợp ở vị trí này,
công việc này nhưng lại được bố trí ở vị trí khác, công việc, dẫn đến lãng phí
năng lực. Khi yêu cầu công việc đòi hỏi năng lực cao nhưng CBCC không đáp
ứng được sẽ dẫn đến công việc không thể hoàn thành, hiệu quả làm việc thấp.
Tình trạng làm không hết thời gian quy định hoặc tình trạng thừa người không
làm được việc, thiếu người làm được việc là dấu hiệu rõ nhất của quản lý nguồn
nhân lực chưa gắn liền với năng lực. Khi quản lý nguồn nhân lực chưa gắn với
năng lực, chưa xác định rõ được những năng lực cần thiết rất khó để có thể phát
triển năng lực cho cán bộ, công chức. Trong những năm cải cách hành chính vừa
qua ở Việt Nam cho thấy, số lượng CBCC qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngày
càng tăng lên, bằng cấp, chứng chỉ cũng theo đó tăng lên, nhưng nhìn chung
năng lực của họ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
Ba là, thách thức trong nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ,
công chức
Đạo đức, trách nhiệm của CBCC là vấn đề có tính quyết định nâng cao
chất lượng thực thi luật pháp và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Trong
thực thi pháp luật, quản lý điều hành xã hội, nếu CBCC không có phẩm chất đạo
đức tốt thì thật khó để bảo đảm được tính nghiêm minh, liêm chính và phục vụ
4
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của nền hành chính. Đạo đức công vụ của CBCC xuống cấp gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hiệu quả quản lý nhà nước và tác động tiêu cực đến đời sống
xã hội, làm trì trệ mọi nỗ lực cải cách, làm chậm lại đà tăng trưởng kinh tế và sự
phát triển của xã hội.
3. Yêu cầu và một số giải pháp tiếp tục đổi mới QLNNLKVC ở Việt
Nam trong bối cảnh xây dựng chính phủ kiến tạo, hành động liêm chính,
phục vụ người dân
Xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính và phục vụ đặt ra yêu
cầu về nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
và xây dựng một đội ngũ CBCC có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đáp ứng
được yêu cầu trong bối cảnh phức tạp và nhiều thay đổi như hiện nay. Mặt khác,
để xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả,
đáp ứng yêu cầu của người dân; có khả năng hội nhập với khu vựckhông chỉ
cần có một hệ thống thể chế đầy đủ và thống nhất mà đòi hỏi phải có đội đội
ngũ công chức tận tâm, trách nhiệm, có đầy đủ năng lực; khả năng sử dụng các
nguồn lực và kiểm soát chi tiêu; và phương thức đúng đắn để đạt được hiệu
quả cao nhất.
Với thực tiễn quản lý đó chưa thể tạo ra một đội ngũ CBCC đáp ứng được
yêu cầu đặt ra của xây dựng chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính và phục
vụ. Nghị quyết TW 7 đánh giá tình hình: Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa
mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi….Thiếu những
cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều
lĩnh vực. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu
kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm
việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp
và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế….Một số cán
bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu,
uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân,
cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm’’
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Trước yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, phục
vụnói chung, xây dựng đội ngũ CBCC nói riêng, đặt ra những yêu cầu phải tiếp
tục đổi mới QLNNL khu vực công ở Việt Namtheo hướng linh hoạt, giảm bớt
tập trung, đảm bảo được sự nhất quán và tăng cường trách nhiệm cho các nhà
quản lý trong quản lý nguồn nhân lực. Đổi mới QLNNL trong khu vực công cần
quan tâm đến cách thức để thu hút và duy trì được những người có năng lực và
đưa ra khỏi hệ thống những người không đáp ứng được yêu cầu; tập trung vào
đào tạo, bồi dưỡng để công chức có các kỹ năng đa dạng, có khả năng quản lý
quá trình thực thi và kết quả thực thi công vụ để đạt được các mục tiêu của tổ
chức; quan tâm đến việc tạo động lực làm việc cho tất cả mọi người; đến cơ chế
và biện pháp để đảm bảo công chức đạt được kết quả như mong đợi. Muốn vậy,
cần chú trọng đến những giải pháp sau đây:
Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện xác định vị trí việc làm, xây dựng bản mô
tả công việc và khung năng lực gắn với từng vị trí việc làm, tạo cơ sở cho đổi
mới các hoạt động trong QLNNL KVC
Xác định vị tri việc làm, xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực
là những yếu tố có tính chất nền tảng cho đổi mới toàn diện các hoạt động
QLNNL theo hướng gắn với công việc và năng lực làm việc của cán bộ, công
chức. Đề án xác định vị trí việc làm đã được triển khai ở hầu hết các cấp, các
ngành và từng tổ chức trong khu vực công. Các cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn xây dựng đề án 5. Tuy nhiên,ởViệt
Nam, trong một thời gian dài áp dụng mô hình chức nghiệp nên các bản mô tả
công việc theo các vị trí cụ thể và khung năng lực gắn liền với các vị trí đó
không có sẵn nên Ở Việt Nam, trong một thời gian dài áp dụng mô hình chức
nghiệp nên các bản mô tả công việc theo các vị trí cụ thể hoặc khung năng lực
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gắn liền với các vị trí đó không có sẵn nên trong thực tiễn triển khai thực hiện
vẫn còn lúng túng. Nhiều khó khăn, vướng mắc nảy sinh liên quan đến tên gọi,
định mức công việc, tiêu chuẩn công việc và đặc biệt là khung năng lực gắn liền
với vị trí công việc. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu về cở sở lý luận, tổng kết
thực tiễn triển khai đề án xác định vị trí việc làmở các bộ ngành thời gian qua,
đồng thời tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, kể cả khu vực tư nhân, ở trong và
ngoài nước để đúc rút kinh nghiệm tiếp tục xác định những nội dung cần làm và
cách thức làm trong xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực gắn liền
với từng vị trí việc làm trong khu vực công là cần thiết.
Thứ hai, đổi mới tuyển dụng công chức, bao gồm cả công chức lãnh đạo,
quản lý theo hướng phù hợp với từng loại công chức, tăng cường tính cạnh
tranh
Tuyển dụng công chức không phải là một vấn đề mới ở Việt Nam, nhưng
tuyển thế nào để thu hút người có năng lực đáp ứng yêu cầu quá trình xây dựng
chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính và phục vụ người dân là một thách
thức không nhỏ đối với các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay.Để vượt
qua thách thức đó, tuyển dụng công chức cần được tập trung đổi mới những vấn
đề sau đây:
Một là,trên cơ sởxác định vị trí việc làm, xây dưng bản mô tả công việc và
khung năng lực gắn liền với từng vị trí công việc cần tiến hành phân loại vị trí
việc làm để xác định phương thức và quy trình tuyển dụng phù hợp với đặc thù
của từng loại. Đối vớicác vị trí gắn liền với những công việc mang tính kỹ thuật
chuyên ngành mà không đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức và kỹ năng
về quản lý nhà nước nên không nhất thiết phải thực hiện phương thức tuyển
dụng qua thi tuyển như đối với công chức nói chung. Một số vị trí đòi hỏi
chuyên môn cao có thể thực hiện tuyển dụng theo chế độ hợp đồng, kết hợp với
việc trả lương tương xứng hoặc trong trường hợp không cần thiết duy trì một vị
trí làm việc suốt đời cho một công việc đơn giản có thể thực hiện tuyển dụng
theo chế độ hợp đồng.Ở nhiều nước trên thế giới đây được coi là giải pháp tốt để
31

thu hút, sử dụng, đãi ngộ phù hợp với những vị trí cần chuyên gia giỏi, đồng thời
giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước nếu những người ở vị trí này được áp
dụng chế độ công chức suốt đời
Đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý, tiếp tục thi tuyển cạnh tranh là cần
thiết đểđể đảm bảo có được những người có đủ năng lực, phẩm chất để có thể
quản lý, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy
nhiên,thực tiễn ở nhiều nước cho thấy không phải tất cả các vị trí lãnh đạo, quản
lý đều thi tuyển cạnh tranh “mở”, tức là nguồn ứng viên từ cả bên trong và bên
ngoài hệ thống hành chính nhà nước mà có những vị trí chỉ mang tính chất cạnh
tranh “nội bộ”, tức là chỉ những ai đang ở trong công vụ mới được tham gia dự
tuyển, hoặc hẹp hơn nữa là chỉ trong nội bộ của một tổ chức hành chính nhà
nước. Thi tuyển vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý ở một số bộ ngành và địa
phương ở Việt Nam thời gian qua đã cho thấy ở những vùng sâu, vùng xa, vùng
khó khăn hay ở những lĩnh vực đặc thù không có đủ số lượng ứng viên theo quy
định, thì khó có thể tổ chức thi tuyển cạnh tranh. Vì vậy, sau khi xác định được
các vị trí việc làm cần tiến hành rà soát phân loại các vị trí bao gồm cả các vị trí
lãnh đạo, quản lý trên cơ sở đặc điểm, tính chất công việc và đặc thù của ngành
nghề cũng như địa phương … để xác định nguồn và phương thức tuyển dụng
phù hợp là quan trọng, tạo cơ sở cho đổi mới hoạt động tuyển dụng.
Hai là, đổi mới hình thức, nội dung và quy trình thi tuyển.Nội dung thi và
hình thức thi phải tuyển một mặt phải đảm bảo được mặt bằng chung chất lượng
của công chức được tuyển dụng. Mặt khác phải gắn với chuyên ngành hẹp của
vị trí dự tuyển để đánh giá được năng lực của ứng viên, đảm bảo chọn được
người phù hợp. Để thực hiện điều đó cần đổi mới hình thức, nội dung, quy trình
thi theo hướng: (i) hạn chế hình thức thi viết và sử dụng rộng rãi hình thức thi
trắc nghiệm và phỏng vấn. Nội dung thi cần chú trọng vào việc đánh giá khả
năng suy luận, phân tích, so sánh, tổng hợp, phán đoán của từng ứng viên. Đồng
thời có khả năng đánh giá sự thành thạo về kỹ năng đối với từng vị trí để xác
định được ứng viên nào là người có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của vị trí
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công việc (ii) Quy trình thi nên tổ chức thành 2 vòng thi: (1) Vòng 1: ứng viên
làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính. Đề thi phải được sử dụng thống nhất từ
ngân hàng đề thi quốc gia để đảm bảo rằng các ứng viên trúng tuyển vòng 1 có
trình độ và năng lực đạt ở một chuẩn mực thống nhất. Các ứng viên trúng tuyển
vòng này mới được thi tiếp vòng sau. (2) Vòng 2: Thi để chọn người phù hợp
vào vị trí công việc. Vòng này sẽ thi kiến thức chuyên ngành. Có thể lựa chọn
hình thức thi viết hay trắc nghiệm (hoặc cả 2), nhưng bắt buộc phải có hình thức
thi phỏng vấn. Hội đồng phỏng vấn cần phải đa dạng hoá thành phần tham gia
nhưng cần có sự tham gia của cơ quan sử dụng công chức.
Ba là, cần có chính sách thu hút nhân tài và tạo môi trường để công chức
phát huy được năng lực và sở trường của mình. Đây còn là cơ sở để tăng cường
động lực làm việc của công chức sau tuyển dụng, tăng cường sự cam kết của
công chức đối với công việc được giao.
Thứ ba, Đổi mới đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt
là đội ngũ lãnh đạo, quản lý
Đào tạo, bồi dưỡng CBCC là công cụ trực tiếp nhất nhằm nâng cao năng
lực cho cán bộ, công chức, thông qua đó nâng cao được chất lượng và hiệu quả
thực thi công vụ. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đảm bảo được khicác chương
trình đào tạo, bồi dưỡng phải thực sự cung cấp những kiến thức và kỹ năng thực
sự cần thiếtchoCBCC. Chính vì vậy, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian
tới cần tập trung vào các hướng chủ yếu sau đây:
Một là, cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về đào tạo công chức
theo hướng tinh hoa để vận dụng vào Việt Nam nhằm tạo ra những nhân tố mới,
có tài năng. Ở một số nước trên thế giới, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trường
đại học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ; các công chức có đủ thâm niên theo quy định đáp
ứng những yêu cầu tiêu chuẩn có thể đăng ký để được tuyển chọn vào chương
trình đào tạo tinh hoa. Sau khi tốt nghiệp các học viên được bổ nhiệm vào vị trí
lãnh đạo, quản lý và có cơ hội thăng tiến.
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Hai là,đổi mới các chương trình bồi dưỡng CBCC cần đổi mới theo hướng
gắn liền với chức danh, với vị trí công việc. Đặc biệt, đối với các chương trình
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh như chương trình cấp Vụ, sở,
huyện.. cần đổi mới theo hướng (i) giảm tính hàn lâm, tăng tính thực tiễn, phù
hợp với từng đối tượng, tập trung vào các vấn đề quản lý nhà nước đang đặt ra
ở từng cấp quản lý hiện nay. (ii) nội dung chương trình phải có tính hiện đại,
phù hợp với xu thế chuyển đổi của hành chính công trong bối cảnh hội nhập
hiện nay; (iii) tăng cường tính nghiên cứu, tự học của người học nhằm xây dựng
và phát triển văn hoá tự học.
Bên cạnh đổi mới về chương trình, nội dung cũng đòi hỏi phải đổi mới về
phương pháp giảng dạy, về đội ngũ giảng viên và cách thức tổ chức lớp học theo
hướng tăng cường giảng dạy thông qua tình huống, trao đổi thực tiễn, khuyến
khích sự tham gia và phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học; tăng cường
mời giảng viên và báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và có khả năng
truyền đạt tốt.
Ba là,cần tập trung xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức cấp chiến lược, bao gồm cả việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất,
năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 7 khoá XII.
Thứ tư, tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương đối vớiCBCC theo hướng
gắn liền với vị trí công việc và kết quả công việc
Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của bất cứ người lao động nào khi
làm việc cho tổ chức. Tuy nhiên, đối với người lao động lương cao, trong nhiều
trường hợp chưa hẳn đã là tất cả mà họ mong muốn được hưởng lương tương
xứng với công việc và trách nhiệm mà họ đảm nhận, với công sức, với kết quả
mà họ taọ ra trong công việc. Điều này hoàn toàn đúng với CBCC. Nhiều nghiên
cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, nếu vì mục tiêu làm việc để có thu nhập cao thì
người lao động sẽ có xu hướng vào làm việc cho khu vực tư nhân hơn là khu
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vực nhà nước. Hơn nữa, tiền lương hiện nay ở các cơ quan nhà nước không chỉ
thấp hơn so với khu vực tư nhân mà một hiện tượng rất phổ biến trong trả lương
hiện nay cho CBCC là: người làm việc phức tạp, trách nhiệm nhiều nhưng lại
hưởng lương thấp hơn người làm công việc đơn giản, trách nhiệm ít; người làm
việc đạt kết quả ở mức độ thấp lại hưởng lương cao hơn người đạt kết quả ở
mức độ tốt hơn. Thực tế này đang dần triệt tiêu động lực làm việc của cán bộ,
công chức.
Vì vậy, cần nghiên cứu để tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương theo
hướng hợp lý khoa học, nghiên cứu để có thể thực hiện trả lương theo vị trí việc
làm và theo kết quả công việc. Muốn vậy, bên cạnh thiết kế hệ thống lương gắn
với vị trí việc làm và kết qủa công việc, cầnđổi mới chính sách và thực tiễn đánh
giá theo hướng gắn liền với kết quả thực thi công việc, với các tiêu chí đánh giá
rõ ràng, phương pháp đánh giá khách quan, khoa học là cơ sở xác định được
mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức.
Thứ năm, nghiên cứu để thực hiện việc kiểm định chất lượng đội ngũ
CBCC nhằm đánh giá và áp dụng các biện pháp cải tiến chất lượng đội ngũ
CBCC
Kiểm định chất lượng là một quá trình xem xét chất lượng từ bên ngoài,
được sử dụng để khảo sát, đánh giá đội ngũ CBCC nhằm đảm bảo và cải tiến
chất lượng.
Chất lượng của CBCC được quyết định bởi chất lượng đầu vào của đội ngũ
CBCC vàchất lượng củaCBCC trong suốt quá trình tham gia công vụ. Điều này
có nghĩa việc kiểm định chất lượng CBCC không chỉ được thực hiện trong suốt
quá trình tham gia công vụ của công chức mà cần thực hiện ngay từ khâu tuyển
dụng đầu vào nhằm đảm bảo tuyển được đội ngũ CBCC đáp ứng được các tiêu
chuẩn và tiêu chí đã định trước. Thông qua kiểm định các cơ quan quản lý có
thẩm quyền và cơ quan sử dụng CBCC xây dựng những biện pháp phù hợp để
nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. Muốn vây, cần nghiên cứu thành lập
trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng CBCC theo hướng có chức năng
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kiểm định độc lập chất lượng cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, cần thiết kế, xây
dựng, phát triển các bộ công cụ, các ngân hàng câu hỏi nhằm đánh giá được chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bao gồm cảứng viên trong quá trình tuyển
dụng công chức, đồng thời phát triển năng lực của đội ngũ làm công tác kiểm
định và tổ chức thực hiện tốtviệc kiểm định
Thứ sáu, nâng cao đạo đức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức, đặc
biết là trách nhiệm của người đứng đầu
Trách nhiệm của CBCC có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả hoạt động của
hành chính nhà nước. Muốn đạt được hiệu quả trong tổ chức, cần phải phân định
rõ trách nhiệm cho các CBCC gắn với các các hoạt động mà họ đảm nhận chứ
không chỉ trao quyền. Ở Việt Nam, nâng cao trách nhiệm của CBCC vừa là nội
dung vừa là yêu cầu cơ bản của công cuộc cải cách hành chính trong nhiều năm
qua. Tuy nhiên, muốn đạt đảm bảo yêu cầu này cần quan tâm đến một số vấn đề
sau:
Một là, xác định các loại trách nhiệm và quy định rõ các trách nhiệm cụ thể
gắn với từng vị trí công việc mà CBCC đảm nhiệm.Đặc biệt, trong xu thế hiện
nay khi nền hành chính ở các nước nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang
chuyển biến mạnh mẽ từ một nền hành chính truyền thống quản lý dựa trên quy
trình thủ tục, kiểm soát các yếu tố đầu vào sang một nền hành chính phục vụ và
hiệu quả dựa trên kết quả đầu ra, đảm bảo tính công khai, minh bạch thì trách
nhiệm cá nhân phải được đặc biệt quan tâm và làm rõ, không lẫn lộn giữa trách
nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể.
Hai là,cung cấp các phương tiện và điều kiện để CBCC chủ động thực hiện
tốt trách nhiệm của mình. Bên cạnh các yếu tố vật chất, các phương tiện và điều
kiện làm việc còn bao gồm một môi trường làm việc tốt đảm bảo phát huy được
năng lực sở trường của từng CBCC và đảm bảo sự hợp tác có hiệu quả của các
cá nhân và nhóm trong từng tổ chức và giữa tổ chức này với tổ chức khác.
Ba là, có cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quá trình thực hiện trách nhiệm
của CBCC trong thực thi công vụ. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường
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hợp không thực hiện đầy đủ hoặc không thực hiện tốt trách nhiệm của mình, đặc
biệt là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
Tài liệu tham khảo
Johnson, C. A.(1982), MITI and the Japanese Miracle - The Growth of
Industrial Policy, 1925-1975, Stanford University Press, Stanford, California.
Ha-Joon Chang, “How to „do‟ a developmental state: polictical,
organisational and human resource requirements for the development state” in
Constructing democrative developmental state in South Africa:potentials and
chellenges by Omano Edigheji (Editor), Published by HSRC Press, Africa,
2010.(pg.82-96)
40 nhân tài ở Đà Nẵng thôi việc đăng trên vnexpress.net (đăng ngày
21/5/2018, 08:24 (GMT+7)\

37

TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ – MỘT CÔNG NGHỆ MỚI
TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
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Học viện Hành chính Quốc gia

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về trung tâm đánh giá nhân sự nói chung và
công chức nói riêng như là một công nghệ mới mà nhiều nước trên thế giới hiện
nay đã và đang bắt đầu ứng dụng để đánh giá toàn diện công chức, trên cơ sở
sử dụng hệ thống các thủ tục và phương pháp kiểm tra, đánh giá dựa trên năng
lực thực tế. Công nghệ này được xem là một trong những phương pháp đánh giá
dự báo toàn diện và chính xác nhất, phục vụ cho công tác tuyển dụng, quy
hoạch, bổ nhiệm, nâng ngạch, xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo, bồi
dưỡng phát triển kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp, giúp nâng cao hiệu quả
của hệ thống tạo động lực thực thi công vụ cho công chức.
Từ khóa: trung tâm đánh giá, kiểm định chất lượng công chức, công nghệ
quản lý nhân sự, công chức.
The assessment center as a new technology in the staff management
system
Nguyen Thi Thu Van
National Academy of Public Administration Vietnam

Abstract. In this article we are talking about the assessment centre, how
new complex technology of personnel assessment based on the application of the
system of complementary techniques, oriented to the real working
behavior. The
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assessment center in this article is defined as a series of evaluation
procedures, the method of personnel assessment. This technology can be called
one of the most accurate diagnostic methods for group assessment for selection
of the candidates for the vacant position, the staff estimates for drawing up
programs for development of professional skills and business qualities, inclusion
in the talent pool, and enhance the effectiveness of the system of personnel
motivation and promotion.
Keywords: the assessment center, personality assessment, management
system, staff.
Bối cảnh phát triển và ứng dụng rộng rãi các công nghệ tiến tiến, hiện đại,
của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi công chức phải có kiến thức và
kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao. Vì vậy, vấn đề đánh giá năng lực của công
chức ở tất cả các giai đoạn của quá trình công vụ trở nên hết sức cấn thiết trong
công tác cán bộ. Hệ thống đổi mới đánh giá toàn diện cho phép cung cấp thông
tin không chỉ về các đặc điểm tâm lý – xã hội của mỗi cá nhân phù hợp với chức
trách nhiệm vụ được giao mà còn cho phép đánh giá tiềm năng, triển vọng phát
triển, đánh giá mặt mạnh và yếu, xây dựng kế hoạch phát triển bản thân, nâng
cao hiệu quả hệ thống tạo động lực cho công chức.
Hệ thống quản lý cán bộ bao gồm các nhiệm vụ quan trọng như tuyển
dụng, quy hoạch tạo nguồn công chức vào vị trí lãnh đạo, quản lý, bổ nhiệm,
lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cá nhân. Trong giai đoạn hiện nay
đã hình thành phương thức và thủ tục mới trong đánh giá công chức để đáp ứng
các nhiệm vụ nêu trên. Phương thức và thủ tục mới này được gọi là trung tâm
đánh giá (Аssessment centre).
Thuật ngữ này được hiểu và giải thích là tập hợp một chuỗi các thủ tục
đánh giá năng lực cá nhân công chức. Phương pháp này lần đầu đầu tiên áp dụng
tại Hội đồng tuyển dụng của Hải quân Vương quốc Anh vào năm 1942. Hai năm
sau đó được áp dụng tại Cục nghiên cứu chiến lược và Cục Cơ yếu thuộc Bộ
Quốc phòng để tuyển dụng và đánh giá các sỹ quan. Vào năm 1950 Bưu cục Mỹ
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“AT & T” sử dụng phương pháp này để tuyển chọn lãnh đạo các bộ phận chức
năng. Đến nay, công nghệ này đã được áp dụng rộng rãi trong khu vực tư cũng
như khu vực công tại nhiều quốc gia phát triển và là phương pháp cho phép
kiểm định ở góc độ toàn diện nhất năng lực của công chức cả về kiến thức, kỹ
năng, phẩm chất nghề nghiệp và sự phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí
việc làm của mỗi tổ chức.
Tại Anh, Đức, In-đô-nê-sia, Nam Phi, Liên bang Nga đã ban hành Tiêu
chuẩn quốc gia về đánh giá năng lực. Tại Liên bang Nga, 50% lãnh đạo cơ quan
lựa chọn phương pháp này để tuyển dụng nhân viên.
Trung tâm đánh giá có thể xem là phương pháp đánh giá công chức, là quá
trình dự báo tâm lý xã hội trên cơ sở các tiêu chí đề ra từ trước. Việc đánh giá
không chỉ về kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp và yêu cầu quan
trọng hơn đặt ra là tập trung vào sự phù hợp về thái độ, hành vi, phẩm chất cá
nhân. Kết quả đánh giá khắc phục các hạn chế của phương pháp truyền thống,
đạt được tính khách quan, xác thực và dự báo cao.
Nguyên tắc của trung tâm đánh giá là:
- Nguyên tắc toàn diện, hệ thống: sử dụng đa dạng các phương pháp kiểm
tra, đánh giá thông qua các bài kiểm tra theo các tiêu chí khắt khe, được thiết kế
phù hợp với yêu cầu năng lực nghề nghiệp hay các tình huống thực tiễn để kiểm
tra về kiến thức (bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành), kỹ năng
(bao gồm kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng khác như giao tiếp, thuyết trình,
thuyết phục, xử lý tình huống...); thái độ, phẩm chất nghề nghiệp, kinh nghiệm
thực tiễn; đánh giá khả năng suy luận, phân tích, so sánh, tổng hợp, phán đoán
của từng ứng viên để để xác định ứng viên nào là người có khả năng đáp ứng tốt
nhất yêu cầu của vị trí công việc.
- Nguyên tắc khách quan: Do hội đồng sát hạch thực hiện gồm các chuyên
gia độc lập đánh giá, cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức. Việc đánh
giá được thực hiện trong 1 đến 3 ngày.
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- Nguyên tắc công khai: tất cả ứng viên được cung cấp thông tin công khai,
đầy đủ về mục đích, thủ tục, ý nghĩa của phương pháp; về tiêu chuẩn cần có ở vị
trí công việc dự tuyển.
- Nguyên tắc cá nhân hóa: sau khi kết thúc đánh giá, từng cá nhân được
nhận phản hồi, được trao đổi trực tiếp về kết quả đánh giá để tự nhận biết điểm
mạnh, điểm yếu, tiềm năng, triển vọng nghề nghiệp và cơ hội phát triển. Cơ
quan quản lý và sử dụng công chức cũng từ kết quả này để tuyển dụng, bổ
nhiệm và xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tiếp theo. Vì vậy,
công nghệ này được xem như là quá trình hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan kiểm
tra, sát hạch, cơ quan quản lý, sử dụng và từng cá nhân công chức.
Về phương pháp, ngoài phương pháp truyền thống là thi viết, trắc nghiệm
các phương pháp mang tính xã hội - dự báo cao được khai thức sử dụng như
phương pháp phỏng vấn, thảo luận nhóm, thuyết trình, giải quyết tình huống.
Phương pháp thảo luận nhóm được sử dụng để đánh giá khả năng lãnh đạo,
năng lực kiến thức chuyên môn, ra quyết định trong làm việc nhóm. Trong thảo
luận 4-8 người không có người chủ trì để cùng giải quyết một nhiệm vụ trong
thời gian nhất định từ 30 phút đến 1 giờ. Những người tham gia phải nêu ý kiến
và cùng đi đến thống nhất chung. Bài tập có thể theo dạng hợp tác, không có
cạnh tranh về lợi ích của từng cá nhân, hoặc cạnh tranh, nếu các thành viên trong
nhóm phải giữ ví trí đối kháng hay trong điều kiện nguồn lực hạn chế.
Thuyết trình là phương pháp ứng viên thực hiện thuyết minh về chủ đề nhất
định để đánh giá về khả năng trình bày, sử dụng các công cụ giao tiếp và khả
năng chịu áp lực.
Phương pháp tình huống: ứng viên được phát bài tập tình huống trong tổ
chức, bao gồm tình huống thường xuyên và tình huống bất thường. Các vấn đề
trong tình huống đưa ra có tính tổng hợp cao, liên quan đến tài chính, cơ cấu bộ
máy, các quá trình quản lý, nhân sự. Ứng viên làm bài viết và có thể được đánh
giá bổ sung qua trả lời vấn đáp.
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Điều kiện để thực hiện hiệu quả phương pháp này là xác định rõ yêu cầu về
thủ tục, lựa chọn chuyên gia xây dựng bộ đề thi, câu hỏi phỏng vấn và chuyên
gia đánh giá, chuẩn bị tốt cho việc quan sát, đánh giá và phản hồi. Tiếp đến là
cần ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ
sơ và trong quá trình làm bài thi. Về thủ tục, toàn bộ thông tin liên quan đến yêu
cầu, quy trình, thủ tục của vị trí dự tuyển được công khai trên trang thông tin
điện tử riêng của cơ quan nhân sự quốc gia. Ứng viên gửi hồ sơ đăng ký dưới
dạng diện tử. Hồ sơ được cơ quan chuyển môn thẩm định. Kết quả thẩm định hồ
sơ để xác nhận đủ hay không đủ về điều kiện dự tuyển, danh sách ứng viên dự
tuyển cũng như kết quả thi sát hạch đăng tải công khai trên mạng. Các ứng viên
làm thủ tục và giao tiếp với các cơ quan tuyển dụng thông qua một tài khoản
riêng được cung cấp. Ứng viên thi trắc nghiệm trên máy tính. Đề thi được sử
dụng thống nhất từ ngân hàng đề thi. Vòng tiếp theo mới tiến hành các hình thức
thi trực tiếp bởi hội đồng phỏng vấn.
Ở Việt Nam, vấn đề đang đặt ra hiện nay là cần đổi mới hình thức tuyển
dụng công chức theo hướng tuyển dụng thực sự gắn với vị trí việc làm, xây
dựng ngân hàng đề thi môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành cho
từng vị trí việc làm, môn ngoại ngữ và tin học; ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch; công khai thông tin tạo thuận lợi cho
nhân dân tham gia giám sát; bổ sung hình thức phỏng vẩn; chuyển từ thi viết
sang thi trên máy tính. Nội dung thi phải gắn với chuyên ngành của vị trí dự
tuyển, có những câu hỏi mở, hạn chế thi viết và sử dụng rộng rãi hình thức thi
trắc nghiệm. Quy định chế độ thi tuyển công chức tập trung bảo đảm công khai,
minh bạch, cạnh tranh, có tính đến số lượng biên chế hiện tại và yêu cầu đối với
vị trí việc làm và thẩm quyền quyết định của người trực tiếp sử dụng lao động.
Bộ Nội vụ nghiên cứu báo cáo Chính phủ thành lập một cơ quan độc lập của
Chính phủ thực hiện việc thi công chức, sau đó các cơ quan quản lý nhà nước
tuyển dụng theo đơn đặt hàng hay theo nhu cầu; nghiên cứu tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức.
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Với những ưu điểm, nguyên tắc, phương pháp, cơ chế hoạt động, trung tâm
đánh giá nên trên được xem là công nghệ mới, hiện đại trong quản lý nhân sự
và việc nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam là phù hợp và cần thiết.
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TƯ DUY MỚI VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
QUẢN LÝ GIÁO DỤC DƯỚI TÁC ĐỘNG
CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
TS. Vũ Trà Giang
ThS. Trần Toàn Trung

Đổi mới, phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục là một trong những
yếu tố có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
giáo dục. Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra những
yêu cầu và điều kiện mới nhằm đổi mới nền giáo dục quốc gia, trong đó, có đổi
mới, phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục. Thông điệp của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo,
hành động và phục vụ đã chỉ rõ: “Nhiệm vụ xây dựng thể chế, đổi mới tư duy về
quản trị, cải cách bộ máy lên đầu tiên và chuyển từ quản lý sang phục vụ người
dân, doanh nghiệp và cán bộ phải gương mẫu trong lời nói và hành động, nói đi
đôi với làm”6đã và đang thu hút sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của nhân dân cả
nước.Vì vậy, đổi mới tư duy về phát triển nguồn nhân lực giáo dục nói chung,
đổi mới cách nghĩ, cách làm của đội ngũ nguồn nhân lực quản lý giáo dục nói
riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta.
Nguồn nhân lực quản lý giáo dục là một bộ phận của nguồn nhân lực giáo
dục, là lực lượng tiên phong tham gia xây dựng và phát triển nhà trường, bao gồm
những người có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên đang làm việc ởcác
cơ sở giáo dục, có những đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục
và toàn xã hội.Do đó, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phải nắm rõ vai trò quản lý
của mình, họ phải được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ


Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội
Học viện Hành chính quốc gia
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về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống,
lương tâm, năng lực quản lý của nhà giáo nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng
cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục là quá trình nâng cao kiến
thức, trình độ chuyên môn và kỹ năng của đội ngũ các nhà quản lý bằng
những tác động từ tổ chức và môi trường giáo dục để họ có thể tích lũy
nhiều hơn về kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản
lý… đáp ứng yêu cầu nhân lực của nền giáo dục hiện nay.
Phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục là tất yếu khách quan, là
đòi hỏi cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đảng, Nhà nước ta luôn
quan tâm, đến công tác giáo dục và đào tạo, coi đó là chìa khóa để thực hiện sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng đã xác định: đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực là một trong mười ba định hướng phát triển lớn để hiện
thực hoá mục tiêu, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại. Vì vậy, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, nhất là nguồn nhân lực quản lý giáo dục là một trong những yếu tố quyết
định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
trình Đại hội XII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giáo
dục, đào tạo; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo; tập trung nâng
cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực
sáng tạo, kỹ năng thực hành”7. Đây được coi là một trong những động lực quan
trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, là điều kiện
tốt để phát huy nguồn lực con người.

7

Đảng Cộng sản Việt Nam, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, (Tài liệu sử dụng tại Đại hội Đảng
bộ cấp huyện, tỉnh và tương đương), Lưu hành nội bộ, tháng 4/2015, tr.36.
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Tư duy mới về phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục, thực chất là đổi
mới từ nhận thức, quan điểm, phương pháp quản lý cho tới xây dựng mục tiêu,
chương trình giảng dạy và học tập theo tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn Giáo dục 4.0,
nhằm đưa nguồn nhân lực quản lý giáo dục bắt kịp với tốc độ thay đổi của công
nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Tư duy mới về phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục, biểu hiện ở
khả năng thích ứng nhanh, nhạy với môi trường giáo dục và tiến bộ khoa học
công nghệ mới, với năng lực chuyên môn và trình độ thành thạo nghiệp vụ quản
lý của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Có ý chí vượt khó, bền bỉ trong công
việc, có năng lực kiềm chế bản thân trong quản lý công việc. Có đạo đức nghề
nghiệp, thể hiện qua tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ, hợp
tác và ý thức về tập thể, vì cộng đồng cao. Có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng
thay đổi, thích ứng nhanh, hội nhập cao, có sáng kiến đột phá, sáng tạo trong
quản lý. Có năng lực quản lý thực tế, tạo nên kết quả cao và vượt trội trong công
việc, đóng góp thực sự hữu ích cho các cơ sở giáo dục và toàn xã hội.
Thế giới ngày nay đã và đang trải qua những thay đổi vượt bậc. Đó là do
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) đã ảnh
hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống con người, trong đó, có lĩnh vực giáo
dục, đào tạo, nó báo hiẹu mọt sự chuyển dịch mạnh mẽ đối với đọi ngũ lao đọng
tren toàn cầu. Để bắt kịp với sự chuyển dịch đó, hệ thống giáo dục thế giới nói
chung và hệ thống giáo dục ở Viẹt Nam nói rieng phải có sự thay đổi can bản và
toàn diẹn. Việc chuyển đổi đào tạo, quản lý nên tiến hành với ngay những lớp
cán bộ lãnh đạo trẻ, các nhân sự chủ chốt tại các cơ sở đào tạo…Có như vậy,
nền giáo dục Việt Nam mới có hy vọng bắt kịp sự thay đổi của cuộc cách mạng
công nghiệp đang diễn ra.
Một trong những đặc thù của cách mạng công nghiệp 4.0 là kết nối và chia
sẻ dữ liệu. Do đó, cuộc cách mạng công nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến giáo
dục nước ta - nơi trực tiếp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục.
Trong bối cảnh đó, đội ngũ các nhà quản lý giáo dục phải nhanh chóng đổi mới
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năng lực tư duy và sáng tạo trong quản lý nhằm giúp họ có khả năng làm việc
độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu, có
“kỹ năng công nghệ” (technology skill), có khả năng thích nghi với các thách
thức và yêu cầu công việc thay đổi liên tục để tránh nguy cơ bị đào thải. Người
quản lý giáo dục cần phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm phải sáng tạo và
phát huy hết năng lực của mình cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.
Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt các nhà quản lý giáo dục trước những
thách thức mới mà họ có thể chưa dự đoán hết được các kỹ năng quản lý mà thị
trường lao động cần. Các hoạt động đào tạo, quản lý và nghiên cứu ở các cơ sở
giáo dục theo phương pháp truyền thống sẽ phải đối mặt với những thay đổi
mạnh mẽ cả về tư duy, cơ cấu kiến thức, kỹ năng và phương pháp quản lý. Với
sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho đội
ngũ quản lý tư duy về những kiến thức kỹ năng quản lý mới, khả năng sáng tạo,
thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục
truyền thống không thể đáp ứng. Đây là cơ hội, thách thức lớn, đặc biệt trong
bối cảnh giáo dục Việt Nam đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trong đổi
mới tư duy của đội ngũ cán bộ, quản lý giáo dục hiện nay.
Hơn nữa, sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn đặt
lên vai các nhà giáo quản lý giáo dục đứng trước hàng loạt thách thức và cơ hội
mới như:môi trường làm việc trong xã hội và trong các cơ sở giáo dục theo
hướng công nghệ và số hóa với trí tuệ nhân tạo; nguồn nhân lực quản lý giáo
dục sẽ thay đổi và phân hóa cơ cấu ngành nghề đào tạo trong các trường đại học,
cao đẳng; phương thức quản lý ở các cơ sở giáo dục buộc phải đổi mới.Điều
này, đòi hỏi phải đổi mới từ nhận thức đến tư duy của các nhà lãnh đạo, quản lý
trong các cơ sở giáo dục, từ nhận thức vai trò quản lý cùng với hình thành các
nhóm năng lực để đáp ứng yêu cầu kết nối trên nền tảng kiến thức và công nghệ.
Đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên hoạt động trong lĩnh
vực giáo dục, đào tạo ở Việt Nam rất lớn, trên 1,2 triệu người. Do đó, vai trò của
đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt quan trọng, bởi, họ là những đầu máy,
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quyết định hướng đi và tốc độ của cả hệ thống giáo dục. Đổi mới tư duy, phát
triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục sao cho đủ sức, đủ tầm, đáp ứng
yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là một bài toán lớn của
Việt Nam. Các quốc gia muốn tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp, đòi hỏi
phải có một nguồn nhân lực quản lý giáo dục chất lượng cao, có khả năng ứng
dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào quản lý để có thể đáp ứng được yêu cầu
đặt ra.
Tư duy mới về phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý giáo dục Việt
Nam trong kỷ nguyên số cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là những khuyến
nghị cho các cấp quản lý đổi mới giáo dục, mà còn phát hiện ra các vấn đề mới
để tiếp tục đưa vào nghiên cứu, nhằm phát triển năng lực quản lý cho đội ngũ
cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ công nghệ số. Quan trọng hơn là hiệu quả
phổ biến, lan tỏa trong toàn bộ ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo và
đến từng nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục để họ sẵn sàng cho một thời kỳ cải cách
và đổi mới giáo dục văn minh và toàn diện.
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển có tính bùng nổ của giáo dục ở
hầu hết mọi quốc gia, hàng loạt các vấn đề mới nảy sinh về quy mô, chất lượng,
hiệu quả, cơ cấu, công bằng xã hội trong giáo dục, vai trò của nhà quản lý giáo
dục được nhận thức lại và thay đổi một cách căn bản. Người quản lý giáo dục
đóng vai trò của nhà điều hành một hệ thống lớn và phức tạp; đồng thời, thực thi
các chính sách giáo dục đa dạng và mềm dẻo, để giải quyết một cách chủ động và
sáng tạo các vấn đề mới nảy sinh như phân cấp quản lý, trách nhiệm xã hội, huy
động nguồn lực, dân chủ hoá giáo dục, tin học hoá quản lý, hội nhập quốc tế v.v..
Ưu điểm nổi bật trong đổi mới tư duy về phát triển nguồn nhân lực quản lý
giáo dục, đó là đội ngũ quản lý giáo dục đóng vai trò quyết định trong việc bảo
đảm thực hiện thành công chính sách giáo dục và nâng cao hiệu quả hoạt động
giáo dục. Trước đây, nhà quản lý giáo dục có tư duy hướng tới ổn định và trật
tự, quản lý bằng mệnh lệnh, họ không biết đến sức ép tài chính thì hiện nay dưới
tác động của kỷ nguyên số cách mạng công nghiệp 4.0, tư duy, nhận thức của
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đội ngũ quản lý giáo dục hướng tới đổi mới và phát triển. Họ đóng vai trò là nhà
chính trị để tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ; họ luôn phải xoay xở như
một doanh nhân để có thể cạnh tranh, mở ra cánh cửa bước vào sân chơi của
toàn cầu hóa.
Việc đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò của nhà quản lý giáo dục đòi hỏi
có sự đổi mới tương ứng trong phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục. Nếu
như phát triển đội ngũ giáo viên đã trở thành một hoạt động có tính truyền
thống, khoa học và bài bản, thì việc phát triển đội ngũ các nhà quản lý giáo dục
ở nước ta chưa được như vậy. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
và cán bộ quản lý giáo dục đã chỉ ra những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để
phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục, đáp ứng các yêu cầu của tiến trình
đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, do hạn chế trong công tác đổi
mới quản lý giáo dục, việc đổi mới tư duy phát triển nguồn nhân lực quản lý
giáo dục chưa được quan tâm đúng mức. Điều này đã và đang là hạn chế không
nhỏ ảnh hưởng đến sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, chưa đáp ứng được
yêu cầu của đổi mới, hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Mai Tiến Dũng trong một bài phỏng vấn
về Chính phủ kiến tạo đã khẳng định: “Cán bộ làm gì người dân đều biết, do vậy
phải gương mẫu trong lời nói và hành động, nói đi đôi với làm..... Nhưng đã vào
vị trí thì phải đúng chức năng, đúng vai, không né tránh”8. Bất cập hiện nay
trong đổi mới tư duy của đội ngũ quản lý giáo dục là trong tự chủ ở các cơ sở
giáo dục, họ thiếu kỹ năng và năng lực thực hiện, luôn né tránh, chưa thống nhất
về mặt quan điểm lãnh đạo, có biểu hiện tư duy bao cấp, trông chờ, ỷ lại. Đặc
biệt, trong hội nhập quốc tế, đội ngũ quản lý giáo dục chưa sẵn sàng cho cạnh
tranh; còn thiếu tầm nhìn, quy hoạch và giải pháp trong trọng dụng nhân tài.
Đáng quan ngại hơn, là sự coi nhẹ công tác quản trị ở các cơ sở giáo dục, nổi bật
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Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Mai Tiến Dũng: Chính phủ kiến tạo chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ.
Vnexpress.net, 11/2017.
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là tình trạng thiếu vắng những nhà quản trị chuyên nghiệp có tinh thần kỹ trị, tức
là những người đặt công việc chuyên môn, quản lý lên trên hết, không cơ hội về
chính trị và không lăn tăn về lợi ích kinh tế.
Việc thiếu hụt nguồn nhân lực quản lý giáo dục chất lượng cao và kỹ năng
quản lý chuyên nghiệp đang là thách thức không chỉ ở các nhà trường, mà của cả
hệ thống giáo dục Việt Nam. Theo dự báo của các chuyên gia, cuộc Cách mạng
công nghiệp 4.0 sẽ là nền tảng kinh tế làm thay đổi về cung - cầu lao động, phát
sinh thêm rất nhiều ngành nghề mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này,
đòi hỏi các nhà quản lý giáo dục phải có tư duy, kiến thức kỹ năng mới, khả
năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương
pháp quản lý giáo dục truyền thống không thể đáp ứng.
Vẫn tồn tại một quan niệm cho rằng, nhà quản lý giáo dục chỉ cần là giáo
viên giỏi, có kinh nghiệm, có uy tín và được bồi dưỡng một số kỹ năng quản lý
hành chính. Thậm chí, nhà quản lý giáo dục được quan niệm đơn giản là người
có kinh nghiệm về giáo dục, có tinh thần trách nhiệm để đảm bảo trật tự giáo
dục, kỷ cương trường lớp; vì vậy, họ không cần có chuyên môn và nghiệp vụ
giỏi. Và công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục
chưa được các cơ sở giáo dục coi trọng.
Một trong những nguyên nhân yếu kém của hệ thống giáo dục Việt Nam là
sự bất cập, lạc hậu và trì trệ của công tác quản lý giáo dục, sự chậm đổi mới
trong tư duy quản lý, tính chưa hoàn thiện của thể chế quản lý, nhưng trước hết
và chủ yếu là ở tình trạng vừa thiếu, vừa yếu, vừa không đồng bộ của đội ngũ
các nhà quản lý giáo dục.
Từ việc đánh giá đúng vai trò của đội ngũ cán bộ, quản lý giáo dục trong
bối cảnh hiện nay, cần thấy rằng, đổi mới tư duy về phát triển đội ngũ cán bộ,
quản lý giáo dục là việc làm cần thiết hơn bao giờ hết. Con đường để trở thành
người quản lý, lãnh đạo đơn vị chỉ có thể là một con đường với điểm xuất phát
từ những giảng viên có thâm niên. Đó là con đường truyền thống ở nước ta,
cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Điều này có liên quan trực tiếp đến sự
50

yếu kém trong công tác quản lý của chúng ta, đó là bỏ qua hoặc xem nhẹ các
bước đi cơ bản trong quá trình sử dụng các công cụ, giải pháp, kỹ năng để khắc
phục các rào cản tâm lý, đạt được sự đồng thuận và lôi cuốn số đông người tham
gia vào quá trình này.
Trong bất kỳ quá trình thay đổi nào cũng nảy sinh các rào cản. Điều quan
trọng là nhận dạng đúng và đủ các rào cản chủ quan liên quan đến thái độ của
mỗi người trước quá trình thay đổi. Về lý thuyết, nếu những người quản lý, lãnh
đạo đơn vị thấy cần thiết phải thay đổi thì ngược lại, những người làm công ăn
lương trong đơn vị không thích sự thay đổi. Họ ngại sự thay đổi và thái độ của
họ chuyển từ nghi ngờ, từ chối, đến giận dữ, phản kháng, tạo nên một rào cản
lớn, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cần bình tĩnh, kiên trì và khôn khéo khắc
phục, để tạo sự chấp nhận, đồng tình, ủng hộ, nhập cuộc của cấp dưới.Đây là
một thực tế đáng suy nghĩ, sự bất cập về năng lực quản lý hiển nhiên là một
nguyên nhân, nhưng sâu xa hơn là những yếu kém trong văn hoá quản lýtiểu
nông, văn hoá bao cấp và văn hoá thị trường đang cùng tồn tại ở nước ta.
Bàn đến Chính phủ kiến tạo cần chú ý “Một chính phủ kiến tạo phải là
chính phủ mạnh, tức là chính phủ phải gồm những người có trí tuệ, có kiến thức,
có tư duy tốt, chuyên nghiệp, có khả năng nhìn xa trông rộng, có tầm nhìn chiến
lược, có khả năng đề ra định hướng phát triển đất nước một cách tốt nhất và có
kỹ năng hành động tầm chiến thuật, kỹ năng thiết kế, đề ra được cơ chế, chính
sách tốt, cũng như vận hành bộ máy hành chính, thực thi công vụ một cách hiệu
lực và hiệu quả nhất”9.Với tất cả những sự đổi mới về Chính phủ kiến tạo, đòi
hỏi đội ngũ quản lý giáo dục phải được chuẩn bị chu đáo và thường xuyên về
chuyên môn - nghiệp vụ quản lý, thông qua đào tạo - bồi dưỡng. Họ phải được
trang bị những kiến thức về lý luận quản lý hiện đại, nghiệp vụ quản lý thiết
thực mang tính chuyên nghiệp, đặc biệt cần có các kỹ năng quản lý của thế kỷ
XXI, như kỹ năng giao tiếp; định hướng đạo đức và trí tuệ; kỹ năng nhạy bén,
khơi dậy và nuôi dưỡng động lực; có tầm nhìn chiến lược; kỹ năng phân tích và
9
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giải quyết vấn đề; kỹ năng xây dựng tư duy toàn cầu; dám nghĩ, dám làm; sử
dụng công nghệ thông tin, có năng lực hoạt động thực tiễn, năng lực đối ngoại,...
để trở thành nhà quản lý có đủ bản lĩnh biến chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực; trở thành nhà quản lý trong
sạch và thông thạo công việc, thực hiện đúng chức trách một cách chuyên
nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc minh bạch và hiệu quả.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đổi mới nhận thức, tư duy nguồn nhân lực
quản lý giáo dục đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển. Các nhà quản lý
giáo dục đang đặt ra câu hỏi làm thế nào để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ
quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, thay đổi chương trình đào tạo, ứng
dụng các tiến bộ công nghệ thông tin, xây dựng thương hiệu riêng của từng
trường để thu hút người dạy, người học và điều quan trọng nhất là đáp ứng được
nhu cầu ngày càng cao về nhân lực của xã hội,nhằm hướng tới một nền giáo dục
hiện đại, hội nhập quốc tế.
Vì vậy, cần có cái nhìn khách quan, trung thực và có nhận thức mới về vai
trò của nhà quản lý giáo dục để tìm ra những giải pháp hữu hiệu, khả thi, nhanh
chóng phá bỏ những rào cản trong đổi mới tư duy về phát triển nguồn nhân lực
quản lý giáo dục, bảo đảm thực hiện thành công chính sách giáo dục và nâng cao
hiệu quả hoạt động giáo dục. Thời gian tới, để tận dụng cơ hội, vượt qua thử
thách từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống giáo dục nước ta cần tập
trung vào một số vấn đề sau:
Một là, tiếp tục xây dựng những yếu tố nền móng, đổi mới tư duy về phát
triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục trong tổng thể chiến lược phát triển của
quốc gia. Quyết liệt thực hiện chuẩn nhà giáo theo các cấp độ quốc gia, hướng
tiếp cận với các nước tiên tiến khu vực Asean và quốc tế; định kỳ đào tạo, bồi
dưỡng công nghệ mới cho đội ngũ quản lý giáo dục; ban hành tiêu chuẩn chức
danh cán bộ quản lý nhà nước các cấp và của cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn
hóa đội ngũ cán bộ quản lý nhằm hình thành đội ngũ cán bộ quản lý chuyên
nghiệp, có kiến thức, kỹ năng về công nghệ quản lý hiện đại. Mục tiêu là đào tạo
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đội ngũ quản lý giáo dục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội,
cụ thể là chuyển từ biệt lập, tự phát về số lượng sang chất lượng, có kết nối giữa
đào tạo và sử dụng lao động, từ cách quản lý thụ động sang quản lý một cách
chủ động, sáng tạo, không ngại đương đầu với khó khăn, thách thức.
Hai là, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi phát
triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục, khuyến khích phát triển thị trường nguồn
nhân lực chất lượng cao; qua đó, làm căn cứ hoạch định chiến lược và chính
sách.Tổ chứccác chương trình đào tạo về phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo
dục,cần cập nhật kiến thức chuyên môn nhanh hơn nữa, phù hợp với xu hướng
cách mạng công nghiệp 4.0.
Ba là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý giáo dục vừa “hồng”, vừa
“chuyên”, thu hút cán bộ, quản lý giỏi, các chuyên gia trong và ngoài nước hợp tác
với nhà trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “dùng người tài,
chọn người tài cho đất nước chứ không chọn người nhà. Người hiền tài dù ở trong
núi thẳm, rừng sâu cũng phải tìm cho được. Những tâm huyết như vậy là rất đáng
quý, nhưng bây giờ phải chứng minh bằng hành động và đo được hiệu quả biến
chuyển tích cực”10.Điều đó chứng tỏChính phủ đã thể hiện quyết tâm thay đổi căn
bản phương thức quản lý, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, từ đó, hướng
đến việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm
chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Xây dựng mô hình giáo dục 4.0
theo kịp với xu hướng công nghệ hiện đại trong nền kinh tế 4.0.
Một số nhà lãnh đạo cho rằng, tuyển dụng đội ngũ quản lý giáo dục chỉ được
giới hạn trong phạm vi công dân Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày
nay, vấn đề này cần được xem xét lại. Nếu có chính sách và cơ chế để tuyển dụng,
thu hút nhà quản lý giáo dục giỏi người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước
ngoài thì nguồn nhân lực quản lý giáo dục, đặc biệt đối với giáo dục đại học Việt
Nam, sẽ được bổ sung, tăng cường, sớm chuẩn hoá và hiện đại hoá.
10
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Mong muốn trong tương lai đối với các nhà quản lý giáo dục là họ được
chủ động và sáng tạo trong phát huy quyền tự chủ ở các cơ sở giáo dục, xây
dựng tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong hội
nhập quốc tếcó chiến lược, chiến thuật xây dựng thương hiệu nhà trường, xây
dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục của trường, có kiến thức và kỹ năng
quản lý nhân sự mới trong trọng dụng nhân tài.
Như vậy, phát triển nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao, cần đặc biệt
chú ý đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia và cán bộ
khoa học - công nghệđầu đàn. Trong thời đại kỷ nguyên khoa học và công nghệ,
đổi mới tư duy về phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục phải trở thành một
chiến lược quan trọng trong quá trình phát triển. Đây là khâu đột phá trong quá
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời, phải đào tạo
cho được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi về chuyên môn, có đạo đức trong
sáng, tận tâm, tận lực vì dân, vì nước.
Việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới tư duy về phát triển
nguồn nhân lực quản lý giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng
công nghiệp 4.0 là việc làm rất cần thiết và cấp bách. Nếu không quyết liệt đổi
mới, hoặc đổi mới “nhỏ giọt”, cục bộ, từng phần, tức là quản lý giáo dục, đào
tạo vẫn không khác hơn kiểu cũ thì nguy cơ tụt hậu xa hơn luôn ở kề bên; đường
lối đổi mới của Đảng sẽ mất dần động lực phát triển, chúng ta sẽ không thể đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự phát triểnhệ thống giáo dục
Việt Nam hiện nay cần hơn hết các sáng tạo đổi mới tư duy của nhàquản lý giáo
dục, mà sự sáng tạo ấy chỉ có thể đến cùng với cảm hứng và niềm tin của họ về
một Chính phủ liêm chính, kiến tạo hành động và phục vụ.
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ĐỔI MỚI CHÍNH PHỦ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
CHÍNH PHỦ TỰ ĐỔI MỚI CHUYỂN ĐỔI ĐỂ TRỞ THÀNH
MỘT CHÍNH PHỦ THỜI ĐẠI 4.0

TS. Lương Minh Việt
ThS. Vũ Hoàng Mạnh Trung
Học viện Hành chính Quốc gia

Tại Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018
với chủ đề: “Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số”, diễn ra sáng 18/7/2018,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: cuộc CMCN 4.0 đang mở ra
một thời đại mới trong tiến trình phát triển của nhân loại - thời đại số. Để không
bỏ lỡ cơ hội này thì trước hết, Chính phủ phải tự đổi mới, chuyển đổi để trở
thành một Chính phủ của thời đại 4.0, có đủ năng lực quản trị phát triển quốc gia
trong thời đại số.
1. Chính phủ kiến tạo trong thời đại 4.0
Cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ Tư bao gồm một loạt các
công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo. Cách mạng khoa
học công nghệ lần thứ Tư là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý,
công nghệ số và sinh học,tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động
sâu sắc tới các hệ thống chính trị, chính phủ, kinh tế và xã hộicủa thế giới. Trong
tương lai gần, một thế giới chạy bằng robot và máy tính với trí tuệ nhân tạo có
thể phát triển tới mức thay thế con người trong việc phán đoán và quản lý các hệ
thống phức tạp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nội các đã nhiều lần nhấn mạnh thông
điệp về "Chính phủ kiến tạo", đích thân ông nêu định nghĩa của mình trước
Quốc hội, định nghĩa đó gồm 4 điểm trong đó điểm cuối cùng là
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Chính phủ cũng phải nói đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, đặc biệt phải
thay ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc. Cần xây dựng chính quyền
điện tử, thương mại điện tử đến tòa án điện tử… Đây là yếu tố quan trọng để
xây dựng Chính phủ kiến tạo. Chính phủ thực hiện triệt để những điều đã cam
kết, đã nêu, đã hứa. Đặc biệt là những văn bản của chính phủ đã ban hành, cần
chỉ đạo và kiểm tra các bộ, nghành, địa phương triển khai các văn bản đó, tránh
tình trạng “trên bảo, dưới không nghe”. Kiên quyết tinh gọn bộ máy Hành chính
từ trung ương tới địa phương, kiên quyết đào tạo lại hay cho nghỉ những cán bộ,
công chức không đủ năng lực ở những vị trí đang đảm nhiệm. ", một bộ phận
cán bộ, công chức xa dân, quan liêu, nhũng nhiễu cũng cần phải loại bỏ khỏi bộ
máy Hành chính Nhà nước
Như Thủ Tướng đã nêu: Cần xây dựng chính quyền điện tử, thương mại
điện tử đến tòa án điện tử…
Chính phủ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kết nối số bao gồm hạ tầng
cứng giúp mọi cá nhân, mọi thiết bị, cảm biến được kết nối mọi lúc, mọi nơi, an
toàn, với tốc độ cao, theo thời gian thực; và hạ tầng mềm bao gồm những vấn đề
như các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp lý về giao dịch số, chữ ký số,
thanh toán điện tử, các dịch vụ công nghệ tài chính (Fintech), sở hữu trí tuệ.
Đồng thời, Chính phủ thúc đẩy số hóa trong lĩnh vực quản trị công, là điều
kiện tiên quyết để đạt được một tầm nhìn thống nhất về chính phủ điện tử (egovernment) với các công dân điện tử (e-citizen) trong một nền kinh tế kết nối số.
Chính phủ cần tận dụng cuộc cách mang khoa học công nghệ lần thứ 4, để
xây dựng một chính phủ kiến tạo. Đó không chỉ là một cơ hội mà còn là một
điều kiện để xây dựng thành công Chính phủ kiến tạo. Hy vọng cách mạng khoa
học công nghệ lần thứ 4 sẽ thúc đẩy công cuộc cải cách nhà nước theo hướng
hình thành một nhà nước kiến tạo, liêm khiết, sáng suốt, trọng dụng nhân tài và
thúc đẩy khoa học công nghệ.
Thế giới đang chuyển từ kỷ nguyên của điện tử hóa tự động hóa, tin học
hóa, sang kỷ nguyên của tự động hóa, thông minh hóa và trí tuệ nhân tạo. Những
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thành tựu KHCN đã tạo nên kỷ nguyên mới tác động vô cùng sâu sắc đến nhiều
khía cạnh của đời sống, kinh doanh, từ sản phẩm, xu hướng thị trường, tiêu
dùng, kỹ năng, mô hình kinh doanh, cách thức quản trị, cho đến sự vận hành,
chuỗi giá trị toàn cầu, cách thức tương tác giữa thị trường và Nhà nước
2. Bài học của một số quốc gia
Trên thế giới có một số quốc gia đã đạt những kết quả thần kỳ mà quá trình
chuyển đổi số mang lại cho việc điều hành quản lý
Estonia là một quốc gia nhỏ bé đã gặp rất nhiều vấn đề khó khăn sau khi
tách khỏi Liên bang Xô Viết đã làm cách nào để vươn lên trở thành quốc gia số
hóa thành công nhất thế giới.Quyết tâm cao độ của chính phủ nước này cùng với
khoản ngân sách 70 ngàn USD để triển khai dự án chính phủ điện tử đầu tiên,
đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia của nước này đã cung cấp đến 99% các
dịch vụ thiết yếu (1.500 dịch vụ trực tuyến) cho người dân, doanh nghiệp và
thiết lập các hệ thống quản lý đăng ký công dân, hệ thống xác thực thông qua
mã số công dân điện tử (eID), xác thực thông qua số điện thoại (MobileID) cùng
chữ ký số để thực hiện giao dịch với các cơ quan nhà nước.Đặc biệt, phải kể đến
Hệ thống thông tin phục vụ họp Chính phủ (e-Cabinet) và Hệ thống tham vấn
chính sách (e-Consultation), giúp các cơ quan đầu não có thể theo dõi, quản lý
lịch họp, nghiên cứu, xử lý tài liệu, hồ sơ điện tử qua mạng. Các hệ thống này
giúp tăng hiệu quả, giảm thời gian, giấy tờ cho các cuộc họp của Chính phủ,
thậm chí tạo nên “kỳ tích” khi có những cuộc họp Chính phủ diễn ra trong
khoảng thời gian 30 phút, cuộc họp ngắn nhất kéo dài 01 phút…
Bài học trong việc thực thi triển khai chính phủ điện tử tại Malaysia và 10
quốc gia khác lại dựa trên mô hình PEMANDU (Performance Management
Delivery Unit) với 8 bước BFR (Big Fast Result) gồm: 1. Đặt mục tiêu đúng
đắn; 2. Xây dựng kế hoạc chi tiết; 3. Chọn ngày công bố; 4. Chỉ ra đường lối
thực hiện rõ ràng; 5. Xây dựng và đo lường và giám sát bằng KPI rõ ràng; 6.
Thực thi và giải quyết các vấn đề; 7. Đánh giá kết quả từ bên ngoài; 8. Báo cáo
tổng kết định kỳ hàng năm và rút kinh nghiệm. Qua gần 10 năm, PEMANDU đã
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giúp Malaysia tạo ra được 2,6 triệu việc làm; tỉ lệ thâm hụt ngân sách giảm từ
6,6% còn hơn 3%.
3. Thông điệp nhằm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng chính
phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số và xã hội số
- Đặt quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị cùng cam kết mạnh mẽ
của người đứng đầu các cấp, các ngành; đồng thời, thay đổi từ nhận thức đến
hành vi của các cấp, các ngành và toàn xã hội về chính phủ điện tử, kinh tế số và
hạ tầng số.
- Đồng thuận và nỗ lực chung tay hành động quyết liệt, kịp thời và kiên trì
của tất cả các chủ thể, từ chính quyền đến người dân, doanh nghiệp.
- Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2018-2020,
hướng đến 2025, bao gồm:
Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho xây dựng chính
phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số và xã hội số, trước hết là các qui định pháp
luật về đầu tư ứng dụng CNTT; tạo dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu,
dữ liệu mở; kết nối và chia sẻ dữ liệu; xác thực điện tử và bảo vệ thông tin cá
nhân,...
Xây dựng và phát triển hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng dữ liệu, đi đôi với
tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; sớm hoàn thành các cơ sở dữ
liệu quốc gia, đặc biệt ưu tiên cơ sở dữ liệu về dân cư, doanh nghiệp, bảo hiểm,
đất đai, ...và hình thành nhanh chóng các cơ sở dữ liệu phục vụ quản trị công và
giúp cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao cho người dân, doanh nghiệp;
cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử theo xu hướng CMCN 4.0; ban
hành chuẩn dữ liệu, thông tin số để đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên thông và
phân tầng chia sẻ dữ liệu; xây dựng, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia kết
nối với hệ thống thông tin một cửa điện tử tại các bộ, địa phương; thiết lập hệ
thống thông tin Chính phủ phi giấy tờ; có lộ trình phát triển mạng di động không
dây 5G.
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Đào tạo, tái đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số cho CMCN 4.0 cả ở diện
rộng cũng như có kỹ năng và chất lượng cao, kết hợp với đổi mới hệ thống động
lực đối với người lao động.
- Dành đủ nguồn lực cho xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở xác định
các mục tiêu trọng tâm ưu tiên đầu tư; chú trọng xã hội hóa, phát huy mạnh mẽ
sự đóng góp của khu vực tư nhân trong tiến trình này.
- Đảm bảo sự tham gia tích cực, chủ động của mọi chủ thể trong xây dựng
chính phủ điện tử và phát triển kinh tế số, chú trọng phát huy vai trò chủ thể
chính của người dân, doanh nghiệp, coi đây là nhân tố trung tâm và đảm bảo vai
trò kiến tạo của Chính phủ là yếu tố then chốt.
Thứ sáu: Tạo lập cơ chế đảm bảo thực thi và hệ thống chỉ số đánh giá chất
lượng, hiệu quả thực thi; vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm về mô hình Cơ
quan đảm bảo hiệu quả thực thi Chương trình chuyển đổi quốc gia của Malaysia
(gọi tắt là PEMANDU) vào thực tiễn tại Việt Nam.
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VĂN THƯ ĐIỆN TỬ - BƯỚC KHỞI ĐẦU
CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

ThS. Đặng Thanh Tùng11
TS. Nguyễn Thị Chinh12
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Những năm gần đây, việc tìm kiếm một mô hình hoạt động của Chính phủ
hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ là một trong những
nhiệm vụ quan trọng của giới nghiên cứu và quản lý.Lần lượt các mô hình
Chính phủ điện tử (E-Gov), Chính phủ mở (Open Government), Chính phủ di
động (Mobile Government), Chính phủ 2.0 (Gov 2.0), Chính phủ số (Digital
Government)… đã lần lượt ra đời trên thế giới. Đó là sự chuyển đổi từ hình thức
hoạt động của Chính phủ dựa trên giấy (Paper-based) sang hoạt động của Chính
phủ dựa trên nền tảng web (Web-based) và các thiết bị di động thông minh.
Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số là
cần thiết, đặc biệt đối với các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - những
nước được đánh giá chưa cao về sự minh bạch thông tin về các hoạt động của
Chính phủ. Một trong những mục tiêu cơ bản của Chính phủ điện tử, Chính phủ
số là nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về hoạt động của chính phủ đối với
doanh nghiệp và người dân, từ đó thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan
vào các hoạt động của chính phủ.Một trong những giải pháp cho sự minh bạch
thông tin chính là thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
1. Sự cần thiết của văn thư điện tử
Công tác văn thư chính là cửa ngõ của Chính phủ điện tử. Xét cả về mặt lý
luận và pháp lý tại Việt Nam, nội dung của công tác văn thư chính gồm: soạn
11

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Trưởng phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Khoa học Công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công
nghệ Văn thư, Lưu trữ.
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thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản đi, đến; lập hồ sơ hiện hành; quản lý
và sử dụng con dấu (Nghị định 110/2004/ND-CP)[1].Đó cũng chính là quá trình
xử lý và điều hành công việc của một cơ quan, tổ chức trên cơ sở thông tin được
thể hiện ra giấy. Cái cốt yếu của việc chuyển đổi chính phủ từ mô hình truyền
thống sang mô hình điện tử, mô hình số là việc áp dụng công nghệ thông tin để
chuyển đổi hình thức thể hiện thông tin và sự chỉ đạo điều hành của chính phủ từ
công cụ giấy sang công cụ điện tử, công cụ số. Muốn thực hiện được Chính phủ
điện tử, điều đầu tiên phải điện tử hóa quy trình giải quyết công việc trong các
hoạt động của chính phủ, sử dụng văn bản điện tử, văn bản số thay thế văn bản
giấy thông qua môi trường Internet. Việc điều hành hoạt động và xử lý văn bản
trên môi trường điện tử sẽ giúp các cấp lãnh đạo Chính phủ có khả năng xử lý
công việc ngay lập tức và 24/7, không mất thời gian cho việc chờ đợi nhận được
thông tin (giấy) như hình thức truyền thống.
Văn thư cơ quan là bộ phận kiểm soát mọi hoạt động, giao dịch thông tin
trong và ngoài cơ quan, tổ chức. Đột phá chuyển đổi số ở bộ phận văn thư sẽ tạo
làn sóng mạnh mẽ trong toàn bộ hoạt động của cơ quan, tổ chức.
Ví dụ:
Văn thư chỉ tiếp nhận văn bản điện tử (đối với những cơ quan, tổ chức, cá
nhân) có đủ điều kiện để giao dịch điện tử, kết nối với Trục Liên thông Quốc
gia, đảm bảo sẽ không còn văn bản giấy tồn lưu ở các phòng làm việc, chiếm
chỗ và gây độc hại cho đội ngũ công chức, viên chức.
Văn thư chỉ phát hành văn bản điện tử, không phát hành văn bản giấy trong
nội bộ cơ quan và ra bên ngoài cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để giao
dịch điện tử, kết nối với Trục Liên thông Quốc gia. Điều này cũng đảm bảo,
không còn hiện tượng “quan liêu giấy tờ”, tiết kiệm đáng kể chi phí phô tô, nhân
bản tài liệu giấy đang tồn tại ở nhiều cơ quan nhà nước hiện nay tại Việt Nam.
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2. Những vướng mắc khi thực hiện văn thư điện tử tại Việt Nam
Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ
điện tử nêu rõ: “… đến năm 2016, các Bộ, ngành trung ương có 100% dịch vụ
cung cấp trực tuyến... Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp
dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng”[2]. Tuy nhiên, đến nay kết quả
đạt được chưa thực sự như mong đợi[3]. Theo đánh giá của của Liên Hợp quốc,
tốc độ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam xếp thứ 88 trên 193 quốc gia
và vùng lãnh thổ[4]. Nguyên nhân là do những hạn chế sau:
2.1. Văn hóa giấy tờ đã ăn sâu vào đời sống người dân Việt Nam
Việc giải quyết các giao dịch pháp lý cũng như dân sự dựa trên bằng chứng
là văn bản, tài liệu giấy là đã quá quen thuộc và khó có thể thay đổi trong đời
sống văn hóa của người Việt Nam.Tâm lý phải được sở hữu, được sờ, được cầm
nắm, được chắc chắn về nơi bảo quản những gì gọi là bằng chứng của người
Việt Nam không dễ gì thay đổi được.Tâm lý này không những chỉ tồn tại ở tầng
lớp công dân thông thường, mà tồn tại trong cả đội ngũ công chức, viên chức ở
mọi vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước. Đây chính là điều tạo ra những
rào cản cho việc sử dụng văn bản, tài liệu điện tử đối với những thông tin có khả
năng làm bằng chứng cho các giao dịch pháp lý và giao dịch dân sự. Bởi lẽ, khi
chuyển dịch từ văn thư truyền thống sang văn thư điện tử, văn bản điện tử sẽ dần
dần thay thế văn bản giấy (Theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)[5].Đối với văn bản điện tử, việc nắm bắt,
thậm chí là sờ, cầm nắm được nó đối với người sở hữu là rất khó, đặc biệt là đối
với người có trình độ và sự hiểu viết về công nghệ thông tin giới hạn.Bên cạnh
đó, việc phụ thuộc vào bên thứ ba đối với việc lưu trữ, bảo quản những bằng
chứng điện tử là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra.
2.2. Thiếu sự quyết tâm
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 về quản lý chất lượng đã chỉ ra rằng, sự
quyết tâm và cam kết của các cấp lãnh đạo là yếu tố then chốt để thực hiện
những công việc mang tính chất đột phá trong một cơ quan, tổ chức. Thực hiện
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văn thư điện tử chính là sự thay đổi văn hóa, lề lối chỉ đạo, điều hành và tác
nghiệp trong các cơ quan, tổ chức. Điều này cần thiết phải có sự vào cuộc, sự
quyết tâm và gương mẫu thực hiện của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ
chức. Tuy nhiên, trong thực tế, nguyên nhân số 2.1 (nếu trên) cũng đã dẫn đến
những dè dặt trong việc thực hiện Chính phủ điện tử nói chung và văn thư điện
tử nói riêng trong hệ thống cơ quan nhà nước tại Việt Nam.
2.3. Thiếu các quy định pháp lý
Trong thực tế, các quy định pháp lý tại Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật
Công nghệ Thông tin 2006, Nghị định 26/2006/NĐ-CP, Nghị định 64/2006/NĐCP, Nghị định 01/2013/NĐ-CP đã khẳng định giá trị của thông điệp dữ liệu, của
văn bản điện tử. Tuy nhiên, các quy định pháp lý còn chung chung, chưa trả lời
được các câu hỏi như: những yếu tố nào đảm bảo giá trị pháp lý của một văn bản
điện tử? Cách thức thể hiện các yếu tố đó của văn bản điện tử?Định dạng chuẩn
của văn bản điện tử?Các chế tài đối với các trường hợp không tuân thủ các quy
định pháp lý, không chấp nhận văn bản điện tử trong giao dịch?Bên cạnh đó,
cũng còn tồn tại những quy định pháp lý chưa thống nhất (Ví dụ, Điều 24 Luật
Giao dịch điện tử 2005, Điều 8 Nghị định 26/2006/NĐ-CP, và Điều 35 Nghị
định 64/2006/NĐ-CP).
2.4. Khó khăn trong khâu ký số
Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự ách tắc trong việc thực hiện văn
thư điện tử chính là vấn đề ký số. Kết quả khảo sát của Cục Văn thư và Lưu trữ
nhà nước cho thấy hầu hết các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương
chưa thực hiện được việc ký số đối với văn bản đi. Mặc dù, chứng thư số (công
cụ để thực hiện ký số) đã được Ban Cơ yếu trang bị cho rất nhiều các chức danh
lãnh đạo thuộc khối các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, ký số vẫn chưa được triển
khai trong thực tế.Tại nhiều cơ quan, tổ chức, từ khâu soạn thảo, xin ý kiến,
hoàn thiện bản thảo văn bản đã thực hiện trong môi trường điện tử, nhưng đến
khâu trình ký lại thực hiện trên bản giấy.Sự thiếu quyết tâm của lãnh đạo chính
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là hạn chế dẫn đến khó khăn này và làm ách tắc quá trình điện tử hóa công tác
văn thư.
2.5.Thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Ngoài những hạn chế nêu trên, việc thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
tại một số cơ quan, tổ chức cũng cản trở quá trình thực hiện văn thư điện tử. Để
thực hiện văn thư điện tử, việc trao đổi văn bản điện tử qua môi trường mạng là yếu
tố tiên quyết. Để trao đổi được, các cơ quan cần có đủ cơ sở hạ tầng công nghệ
thông tin ở mức độ tương đương, có thể tích hợp với Trục Liên thông Quốc gia. Sự
đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ trong hệ thống
các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam trong thời gian
qua đã dẫn đến những hạn chế trong việc liên thông, kết nối. Tuy nhiên, Quyết định
số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sẽ là cơ
sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh các tính năng liên thống, kết nối đối
với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành hiện có.
2.6. Thiếu nguồn nhân lực
Con người là yếu tố then chốt của mọi hoạt động. Yêu cầu nguồn nhân lực
có đủ trình độ và kỹ năng để thực hiện văn thư điện tử đang đặt ra đối với các cơ
quan, tổ chức. Việc thiếu trình độ công nghệ thông tin đối với đội ngũ công
chức, viên chức nói chung và công chức, viên chức văn thư, lưu trữ nói riêng là
một trong những nguyên nhân dẫn đến những thiếu hụt về tính năng quản lý và
lưu trữ văn bản trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (và các Hệ thống
tương tự) trong các cơ quan nhà nước hiện nay. Bên cạnh đó, việc thiếu những
nhân lực chuyên sâu về văn thư, lưu trữ điện tử cũng là một trong những nguyên
nhân dẫn đến sự vắng bóng các quy định về văn thư, lưu trữ điện tử trong những
văn bản chỉ đạo của nhà nước về Chính phủ điện tử và cải cách hành chính nhà
nước trong những năm qua.
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3. Giải pháp
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, một số giải pháp cần được xem xét
gồm:
3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý
Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, mục tiêu của Chính phủ điện tử
là minh bạch thông tin, tăng cường sự cộng tác và tham gia của công dân vào
hoạt động của chính phủ [6]. Để thực hiện được Chính phủ điện tử, các cơ quan
nhà nước buộc phải cung cấp thông tin về hoạt động của mình và các dịch vụ
hành chính công cho các đối tác, doanh nghiệp, công dân một cách nhanh nhất,
thuận lợi nhất thông qua mạng Internet và các phương tiện truyền thông xã hội
[7, 8]. Theo đó, hệ thống pháp luật cần đảm bảo giá trị pháp lý và chất lượng của
văn bản được tạo lập, giao dịch và công bố trên mạng Internet và các phương
tiện truyền thông xã hội, đảm bảo các doanh nghiệp và công dân tiếp cận với
thông tin lưu trữ của các cơ quan nhà nước và dịch vụ công một cách trực tuyến
thông qua các cổng thông tin điện tử, website, phương tiện truyền thông xã hội.
Bên cạnh đó, những quy định pháp lý quy định cụ thể các yếu tố thể thức và kỹ
thuật trình bày văn bản điện tử là yếu tố thiết yếu và cấp bách để thực hiện văn
thư điện tử trong thời gian tới.
3.2. Thực hiện sự cam kết của các cấp lãnh đạo
Như đã phân tích ở phần 2.2, sự cam kết của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là
cam kết của người đứng đầu về việc thực hiện Chính phủ điện tử và văn thư điện
tử là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chỉ khi nào, lãnh đạo cam kết ký số và giải
quyết mọi văn bản trên môi trường mạng thì mới thực hiện được văn thư điện tử
một cách toàn vẹn. Chính vì vậy, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức cần phải thực
hiện sự cam kết của lãnh đạo như là khâu đầu tiên bắt tay vào thực hiện Chính
phủ điện tử, văn thư điện tử.
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3.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng
Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để đạt chuẩn và thực hiện kết nối,
liên thông là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước trong lộ trình thực
hiện Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tại Việt Nam.
3.4. Đào tạo, bồi dưỡng
Trong thực tế, nguồn nhân lực văn thư đang làm việc tại các cơ quan nhà
nước ở Việt Nam là sản phẩm của chương trình đào tạo phục vụ nền công vụ
giấy tờ, thực hiện nghiệp vụ văn thư phụ thuộc hoàn toàn vào thông tin trên
giấy. Chính vì vậy, nguồn nhân lực này chưa đáp ứng được những yêu cầu đặt ra
đối với việc thực hiện nghiệp vụ văn thư môi trường mạng [9]. Đối với đội ngũ
lãnh đạo, mức độ đáp ứng Khung năng lực lãnh đạo quản lý khu vực hành chính
công theo đề xuất của tác giả Lê Quân [10] còn thấp. Chính vì vậy, xây dựng
chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện văn thư điện tử,
Chính phủ điện tử tầm quốc gia là một nhiệm vụ cần thiết của Chính phủ, Bộ
Nội vụ, các cơ sở đào tạo và các cơ quan, tổ chức.
3.5. Quản lý sự thay đổi
Thuật ngữ quản lý sự thay đổi (change management) xuất hiện trong hầu
hết chiến lược Chính phủ điện tử của các quốc gia trên thế giới. Sự chuyển đổi
từ Chính phủ truyền thống sang Chính phủ điện tử, Chính phủ số là cần thiết và
tất yếu, phù hợp với xu thế chung của quốc tế, là yêu cầu bắt buộc để thực hiện
các trao đổi quốc tế. Sự thay đổi là chắc chắn diễn ra, vậy quản lý sự thay đổi đó
như thế nào, lộ trình chuyển đổi ra sao, cái gì cần giữ lại để đảm bảo giữ được
văn hóa dân tộc và cái gì cần đổi mới để phù hợp với xu thế chung… đang là
vấn đề đặt ra trong lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam nói riêng
và nhiều nước trong khu vực và trên thế giới nói chung. Chính vì vậy, một chiến
lược quản lý sự thay đổi cần được xây dựng trong giai đoạn hiện nay.
Tóm lại, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh
tế số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ Việt Nam trong giai
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đoạn hiện nay.Với góc độ của quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ,
chúng tôi cho rằng, văn thư - lưu trữ điện tử là một trong những khâu then chốt
và mở đầu cho việc thực hiện Chính phủ điện tử và đảm bảo quyền tiếp cận
thông tin của công dân đối với thông tin về hoạt động của Chính phủ. Đây cũng
chính là căn cứ khoa học để Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu
trữ nhà nước xây dựng Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan
nhà nước”. Một trong những nội dung quan trọng của đề án là lộ trình thực hiện
văn thư điện tử để đảm bảo thực hiện Chính phủ điện tử theo lộ trình Chính phủ
đang đặt ra.
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