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Chuyên �� 2 

T�NG QUAN V� HÀNH CHÍNH NHÀ N��C 

 

  I. KHÁI NI�M, ��C �I�M, VAI TRÕ C�A HÀNH CHÍNH NHÀ 

N��C  

1. Khái ni�m hành chính nhà n��c 

a) Qu�n lý nhà n��c 

Qu�n lý nhà n��c là m�t d�ng qu�n lý xã ��c bi�t, xu�t hi�n và t�n t�i cùng 

v�i s� xu�t hi�n và t�n t�i c�a nhà n��c. Qu�n lý nhà n��c là ho�t ��ng g�n li�n 

v�i h� th�ng các c� quan nhà n��c, có tính ch�t c��ng ch� ��n ph��ng ��i v�i 

xã h�i. N�i hàm c�a qu�n lý nhà n��c thay ��i ph� thu�c vào ch� �� chính tr�, 

l�ch s� và ��c �i�m v�n hoá, trình �� phát tri�n kinh t�-xã h�i c�a m�i m�t qu�c 

gia qua các giai �o�n l�ch s�.  

Qu�n lý nhà n��c, theo ngh�a r�ng ���c s� d�ng �� ch� quá trình th�c hi�n 

các quy�n: quy�n l�p pháp, quy�n hành pháp và quy�n t� pháp. 

- Quy�n l�p pháp do c� quan l�p pháp th�c hi�n. Quy�n l�p pháp là quy�n 

làm Hi�n pháp và Lu�t, t�c là quy�n xây d�ng các quy t�c pháp lý c� b�n �� 

�i�u ch�nh các quan h� xã h�i theo ��nh h��ng c�a Nhà n��c. 

- Quy�n hành pháp là quy�n t� ch�c thi hành Hi�n pháp, pháp lu�t và qu�n lý 

��i s�ng xã h�i theo Hi�n pháp, pháp lu�t.  

- Quy�n t� pháp là quy�n phán quy�t c�a Nhà n��c theo trình t� t� t�ng �� 

b�o v� quy�n và l�i ích h�p pháp c�a c� quan, t� ch�c, cá nhân.  

Trong qu�n lý xã h�i, có r�t nhi�u ch� th� tham gia: các ��ng phái chính 

tr�, nhà n��c, các t� ch�c chính tr�-xã h�i, t� ch�c kinh t�, các h�i ngh� 

nghi�p..., trong �ó nhà n��c gi� vai trò quan tr�ng. Nhà n��c là trung tâm c�a 

h� th�ng chính tr� và là công c� quan tr�ng nh�t �� qu�n lý xã h�i. So v�i qu�n 

lý c�a các t� ch�c khác, thì qu�n lý nhà n��c có nh�ng �i�m khác bi�t nh� sau: 

- Ch� th� qu�n lý nhà n��c là c� quan, t� ch�c, cá nhân ���c trao quy�n 

theo quy ��nh c�a pháp lu�t;  
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- ��i t��ng qu�n lý nhà n��c là cá nhân, t� ch�c sinh s�ng và ho�t ��ng 

trong ph�m vi lãnh th� qu�c gia, công dân, t� ch�c làm vi�c bên ngoài lãnh th� 

qu�c gia. 

- Qu�n lý nhà n��c là qu�n lý toàn di�n trên t�t c� các l�nh v�c c�a ��i s�ng 

xã h�i: chính tr�, kinh t�, v�n hoá, xã h�i, an ninh, qu�c phòng, ngo�i giao... 

- Qu�n lý nhà n��c mang tính quy�n l�c nhà n��c, s� d�ng các công c� 

nh� pháp lu�t, chính sách, quy ho�ch,... �� qu�n lý xã h�i. 

- M�c tiêu c�a qu�n lý nhà n��c là ph�c v� nhân dân, duy trì s� �n ��nh và 

phát tri�n c�a toàn xã h�i. 

T� nh�ng ��c �i�m trên, có th� hi�u qu�n lý nhà n��c là m�t d�ng qu�n lý 

xã h�i ��c bi�t, mang tính quy�n l�c nhà n��c và s� d�ng pháp lu�t và chính 

sách �� �i�u ch�nh hành vi c�a cá nhân, t� ch�c trên t�t c� các m�t c�a ��i s�ng 

xã h�i do các c� quan, t� ch�c, cá nhân có th�m quy�n th�c hi�n, nh�m ph�c v� 

nhân dân, duy trì s� �n ��nh và phát tri�n c�a xã h�i. 

Qu�n lý nhà n��c, theo ngh�a h�p, th��ng ���c s� d�ng �� ch� ho�t ��ng 

do các c� quan hành chính nhà n��c th�c hi�n. 

b) Hành chính nhà n��c 

T� �i�n Oxford ��nh ngh�a hành chính là: “m�t hành ��ng thi hành”, “qu�n lý 

các công vi�c” ho�c “h��ng d�n ho�c giám sát s� th�c hi�n, s� d�ng ho�c �i�u 

khi�n”. Theo g�c Latinh, ban ��u hành chính b�t ngu�n t� minor, ngh�a là: “ph�c 

v�”, sau này là ministrate, ngh�a là: “�i�u hành”(18).  

T� nh�ng ��nh ngh�a � trên có th� th�y, hành chính có nh�ng ��c tính sau: 

i) Hành chính là ph�c v� ng��i khác thông qua vi�c ch�p hành các quy�t ��nh 

do ng��i �ó ban hành và ch�u s� ki�m soát c�a h�; ii) Hành chính là �i�u hành, 

huy ��ng và s� d�ng các ngu�n l�c theo quy ��nh (lu�t ho�c �i�u l�) nh�m ��t 

���c m�c tiêu c�a h� th�ng (t� ch�c ho�c nhà n��c).  

Tóm l�i, hành chính là ho�t ��ng ch�p hành và �i�u hành c�a m�t t� ch�c 

theo nh�ng trình t�, quy ��nh nh�m ��t ���c m�c tiêu �ã xác ��nh c�a t� ch�c . 

                                                 
18 Owen E. Hughes, Public Management and Administration, Third Edition, Published by Palgrave Macmilan, 
2003, p. 6. 
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�ây là nh�ng ho�t ��ng trong l�nh v�c t� ch�c, qu�n lý và �i�u hành ���c ti�n 

hành trên c� s� s� ràng bu�c b�i nh�ng  quy t�c nh�t ��nh do nhà n��c ho�c các 

ch� th� khác quy ��nh ho�c th�a nh�n, có tính ch�t b�t bu�c, áp ��t ho�c m�nh 

l�nh (quy�n l�c- ph�c tùng) nh�m ��t t�i m�t m�c �ích ph�c v� cho l�i ích 

chung �ã ���c xác ��nh”19. 

Trong qu�n lý nhà n��c, hành chính nhà n��c là ho�t ��ng ph�c v� nhân 

dân và công ch�c hành chính th�c hi�n các chính sách, pháp lu�t do nhà chính 

tr� ban hành. Hành chính nhà n��c liên quan ��n các th� t�c, bi�n các chính 

sách, quy ��nh pháp lu�t thành hành ��ng và qu�n lý công s�20. Qu�n lý nhà 

n��c bao g�m hành chính nhà n��c, trong �ó có vi�c xác ��nh m�c tiêu, thi�t 

l�p các quy ��nh �� ��t m�c tiêu v�i hi�u qu� t�i �a, c�ng nh� ch�u trách nhi�m 

chính v� các k�t qu�. Do �ó, hành chính nhà n��c ���c hi�u là m�t b� ph�n c�a 

qu�n lý nhà n��c, th�c hi�n ho�t ��ng ch�p hành và �i�u hành c�a các c� quan 

hành chính nhà n��c. Hành chính nhà n��c có ph�m vi h�p h�n so v�i qu�n lý nhà 

n��c và ���c bi�u hi�n � m�t s� khía c�nh sau: 

- Hành chính nhà n��c là ho�t ��ng th�c thi quy�n hành pháp c�a Nhà 

n��c, t�c là ho�t ��ng ch�p hành và �i�u hành. 

- Ch� th� c�a hành chính nhà n��c là các c� quan, cá nhân có th�m quy�n 

trong h� th�ng hành chính nhà n��c.  

Nh� v�y, hành chính nhà n��c là ho�t ��ng th�c thi quy�n hành pháp c�a 

nhà n��c, �ó là ho�t ��ng ch�p hành và �i�u hành c�a h� th�ng hành chính nhà 

n��c trong qu�n lý xã h�i theo khuôn kh� pháp lu�t nh�m ph�c v� nhân dân, 

duy trì s� �n ��nh và phát tri�n c�a xã h�i. 

Quy�n hành pháp bao g�m: (i) th�m quy�n ban hành v�n b�n quy ph�m 

pháp lu�t d��i lu�t, h��ng d�n thi hành lu�t; (ii) th�m quy�n hành chính là quy�n 

t� ch�c, �i�u hành các ho�t ��ng kinh t� - xã h�i, ��a pháp lu�t vào ��i s�ng, 

nh�m gi� gìn tr�t t� an ninh xã h�i, ph�c v� l�i ích nhà n��c và công dân, s� 

d�ng có hi�u qu� ngu�n tài chính và công s�n �� phát tri�n ��t n��c có hi�u qu�. 

                                                 
19 H�c vi�n Hành chính- Vi�n Nghiên c�u Khoa h�c Hành chính (2009), Thu�t ng� hành chính, H.2009, tr.139.  
20 Owen E. Hughes, Public Management and Administration, Third Edition, Published by Palgrave Macmilan, 
2003, p. 8. 
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Các th�m quy�n do Chính ph� và h� th�ng các c� quan hành chính nhà n��c t� 

trung ��ng ��n ��a ph��ng th�c hi�n là bi�u hi�n c� th� c�a ho�t ��ng qu�n lý 

hành chính nhà n��c. 

c) Quan ni�m v� n�n hành chính nhà n��c  

T� ch�c và ho�t ��ng qu�n lý hành chính nhà n��c ph�i xu�t phát t� h� th�ng 

th� ch�. H� th�ng �ó là khuôn kh� pháp lý �� th�c hi�n quy�n hành pháp trong vi�c 

qu�n lý xã h�i, ��a ���ng l�i, chính sách c�a ��ng và Nhà n��c vào cu�c s�ng. 

H�n n�a, t� ch�c và ho�t ��ng qu�n lý nhà n��c ���c th�c hi�n b�i b� máy hành 

chính không ph�i vì m�c �ích t� thân c�a b� máy hành chính nhà n��c mà chính là 

nh�m b�o ��m hi�u l�c c�a th� ch�. M�i ho�t ��ng c�a b� máy hành chínhnhà n��c  

��u ���c th�c hi�n thông qua m�t ��i ng� cán b�, công ch�c hành chính. �� b� máy 

hành chính nhà n��c ho�t ��ng c�n ngu�n tài chính �� và ���c s� d�ng hi�u qu�. 

Nh� v�y, n�n hành chính nhà n��c g�m các y�u t� c�u thành sau: 

- Th� ch� hành chính nhà n��c bao g�m Hi�n pháp, lu�t, pháp l�nh và các 

v�n b�n quy ph�m pháp lu�t �� th�c thi quy�n hành pháp. 

- C� c�u t� ch�c và c� ch� v�n hành c�a b� máy hành chính nhà n��c các c�p. 

- ��i ng� cán b�, công ch�c hành chính, bao g�m nh�ng ng��i th�c thi 

công v� trong b� máy hành chính nhà n��c t� trung ��ng ��n  ��a ph��ng. 

- Các ngu�n l�c v�t ch�t ��m b�o cho n�n hành chính nhà n��c ho�t ��ng. 

Các y�u t� trên có m�t m�i quan h� g�n bó h�u c� v�i nhau. �� hoàn 

thi�n n�n hành chính nhà n��c không th� ch� chú tr�ng m�t y�u t� mà b� qua 

các y�u t� còn l�i. C�n ph�i c�i cách ��ng b� c� b�n y�u t� �ó.  

 

 

 

 

 

 

             

 S� �� 2.1: Các y�u t� c�u thành n�n hành chính nhà n��c  

��i ng� CBCC 

T� ch�c b� máy  
HCNN 

Các ngu�n l�c v�t 
ch�t b�o ��m n�n 
HCNN ho�t ��ng 

Th� ch� HCNN 
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2. ��c �i�m c�a hành chính nhà n��c  

Hành chính nhà n��c có nh�ng ��c �i�m ch� y�u sau: 

- Hành chính nhà n��c mang tính l� thu�c vào chính tr� và ph�c v� chính tr� 

N�n hành chính nhà n��c là m�t b� ph�n c�u thành h� th�ng chính tr�, là công 

c� �� th�c hi�n ý chí c�a giai c�p th�ng tr� và ph�c v� các nhu c�u c�a ng��i dân 

trong xã h�i dân ch� d��i s� lãnh ��o c�a ��ng c�m quy�n. Hành chính nhà n��c 

là b� ph�n nòng c�t �� th�c thi quy�n hành pháp, th�c hi�n s� m�nh c�a nhà n��c 

��i v�i xã h�i. Nh� v�y, hành chính nhà n��c luôn mang b�n ch�t chính tr�, th�c 

hi�n các nhi�m v� chính tr� và ph�c v� chính tr�.  

� Vi�t Nam, Nhà n��c, trong �ó có các ch� th� hành chính nhà n��c, th� ch� 

hóa các ch� tr��ng, ���ng l�i c�a ��ng C�ng s�n Vi�t Nam thành h� th�ng chính 

sách, pháp lu�t �� qu�n lý xã h�i, ��m b�o hi�u l�c, hi�u qu�. Hành chính nhà n��c 

Vi�t Nam mang ��y �� b�n ch�t c�a m�t nhà n��c dân ch�, c�a Nhân dân, do 

Nhân dân và vì Nhân dân d�a trên n�n t�ng c�a liên minh giai c�p công nhân 

v�i giai c�p nông dân và t�ng l�p trí th�c do ��ng C�ng s�n Vi�t Nam lãnh 

��o. Cùng v�i các ho�t ��ng qu�n lý nhà n��c khác, hành chính nhà n��c bi �n 

các ý t��ng chính tr� thành hi�n th�c trong ��i s�ng xã h�i thông qua ho�t 

��ng c�a mình. 

Tuy nhiên, hành chính nhà n��c c�ng có tính ��c l�p t��ng ��i v�i chính 

tr�, th� hi�n � tính chuyên môn, nghi�p v� hành chính. Cán b�, công ch�c hành 

chính v�n d�ng h� th�ng tri th�c khoa h�c vào vi�c th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m 

v� c�a mình nh�: qu�n tr� h�c, qu�n tr� nhân s�, kinh t� h�c, lu�t h�c, chính tr� 

h�c, tâm lý h�c, xã h�i h�c... 

- Hành chính nhà n��c mang tính pháp quy�n 

 Trong m�t xã h�i dân ch�, �� b�o v� quy�n t� do, dân ch� c�a ng��i dân, 

c�n ph�i xây d�ng m�t nhà n��c pháp quy�n. Trong nhà n��c pháp quy�n thì h� 

th�ng pháp lu�t là t�i cao, m�i ch� th� xã h�i ��u ph�i ho�t ��ng trên c� s� pháp 

lu�t và tuân th� pháp lu�t. V�i t� cách là ch� th� qu�n lý xã h�i, hành chính nhà 

n��c càng ph�i ho�t ��ng trên c� s� pháp lu�t và có trách nhi�m thi hành pháp 

lu�t. 
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Hành chính nhà n��c Vi�t Nam ho�t ��ng trong khuôn kh� pháp lu�t. �i�u 

này �òi h�i m�i c� quan hành chính nhà n��c, m�i cán b�, công ch�c ph�i tuân 

th� pháp lu�t, th�c hi�n �úng ch�c n�ng và th�m quy�n c�a mình khi th�c thi 

công v�, không l�m quy�n, ��ng th�i c�ng không b� sót ch�c n�ng, nhi�m v�. 

Vì th�, cán b�, công ch�c ph�i không ng�ng nâng cao uy tín, tu d��ng rèn luy�n 

ph�m ch�t chính tr�, ��o ��c và n�ng l�c, trí tu�; ph�i k�t h�p ch�t ch� y�u t� 

quy�n l�c và uy tín m�i có th� nâng cao hi�u l�c, hi�u qu� c�a m�t n�n hành 

chính ph�c v� nhân dân. ��m b�o tính pháp quy�n c�a hành chính nhà n��c là 

m�t trong nh�ng �i�u ki�n �� xây d�ng nhà n��c chính quy, hi�n ��i, m�t b� 

máy hành pháp có k� lu�t, k� c��ng. 

- Hành chính nhà n��c ho�t ��ng liên t�c, �n ��nh t��ng ��i và thích �ng. 

Nhi�m v� c�a hành chính nhà n��c là ph�c v� xã h�i và công dân. �ây là công 

vi�c hàng ngày, th��ng xuyên vì các m�i quan h� xã h�i và hành vi công dân 

���c pháp lu�t �i�u ch�nh di�n ra liên t�c, không ng�ng ngh�. Chính vì v�y, hành 

chính nhà n��c ph�i ��m b�o tính liên t�c, �n ��nh t��ng ��i trong t� ch�c ��i 

s�ng c�a nhân dân và ho�t ��ng s�n xu�t �� ��m b�o các quá trình kinh t� - xã h�i 

không b� gián �o�n trong b�t k� tình hu�ng nào. 

 Tính liên t�c và t��ng ��i �n ��nh không lo�i tr� tính thích �ng. Chính vì 

v�y, �n ��nh � �ây ch� mang tính t��ng ��i, không ph�i là c� ��nh, không thay 

��i. ��i s�ng kinh t� - xã h�i luôn bi�n chuy�n không ng�ng, do �ó hành chính 

nhà n��c luôn ph�i thích �ng v�i th�c t� trong t�ng th�i k�, thích nghi v�i xu 

th� c�a th�i ��i, �áp �ng ���c nh�ng nhi�m v� phát tri�n kinh t�, xã h�i trong 

giai �o�n m�i. 

- Hành chính nhà n��c mang tính chuyên môn hóa và ngh� nghi�p cao 

 Hành chính nhà n��c là m�t ngh� - ngh� qu�n lý nhà n��c, có tính chuyên 

môn hóa và ngh� nghi�p cao. Hành chính nhà n��c qu�n lý các l�nh v�c trong 

xã h�i, vì v�y ho�t ��ng hành chính ph�i phù h�p v�i các y�u t� bên trong và 

bên ngoài các c� quan hành chính nhà n��c, phù h�p v�i ��c �i�m c�a t�ng ��i 

t��ng qu�n lý. Hành chính nhà n��c là m�t ngh� t�ng h�p, ph�c t�p. Nhà hành 

chính ph�i có ph�m ch�t t�t, b�n l�nh v�ng vàng, có trình ��, n�ng l�c, có ki�n 
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th�c sâu r�ng, c�p nh�t trên nhi�u l�nh v�c, có kinh nghi�m và các k� n�ng hành 

chính, có tác phong làm vi�c khoa h�c và có thái �� �úng ��n trong ph�c v� 

ph�c v� nhân dân và xã h�i. 

- Hành chính nhà n��c mang tính h� th�ng th� b�c ch�t ch� 

 B� máy hành chính nhà n��c là m�t h� th�ng th� b�c ch�t ch�, ���c thi�t 

k� theo hình tháp, g�m nhi�u c� quan hành chính ���c c�u trúc theo h� th�ng 

d�c t� trung ��ng ��n c� s�. �ây là m�t h� th�ng có tính tr�t t�, k� lu�t cao, 

thông su�t t� trên xu�ng d��i theo nguyên t�c: c�p d��i ph�c tùng m�nh l�nh, 

thi hành nhi�m v� và ch�u s� ki�m soát th��ng xuyên c�a c�p trên tr�c ti�p. M�i 

c�p, m�i c� quan hành chính nhà n��c, m�i cán b�, công ch�c ho�t ��ng trong 

ph�m vi th�m quy�n ���c giao. Tuy nhiên, �� tránh bi�n h� th�ng hành chính 

thành h� th�ng th� b�c quan liêu, c�ng nh�c, hành chính nhà n��c c�n t� ch�c và 

ho�t ��ng ch� ��ng, sáng t�o theo nguyên t�c t�p trung dân ch�.  

- Hành chính nhà n��c ho�t ��ng không mang tính v� l�i 

Hành chính nhà n��c ho�t ��ng không vì m�c �ích t� thân, có nhi�m v� 

ph�c v� l�i ích nhà n��c và l�i ích chung c�a nhân dân. Vì v�y ph�i xây d�ng 

m�t n�n hành chính công tâm, trong s�ch, không theo �u�i m�c �ích l�i nhu�n. 

�ây là m�t trong nh�ng �i�m khác bi�t c� b�n gi�a m�c tiêu c�a ho�t ��ng hành 

chính nhà n��c và m�c tiêu c�a ho�t ��ng hành chính c�a m�t doanh nghi�p ho�t 

��ng s�n xu�t, kinh doanh. 

- Hành chính nhà n��c mang tính nhân v�n 

Bên c�nh tính giai c�p, b�n ch�t Nhà n��c có tính xã h�i. Tính xã h�i c�a 

nhà n��c th� hi�n � ch� nhà n��c là ��i di�n chính th�c c�a toàn xã h�i, � 

nh�ng m�c �� khác nhau, nhà n��c th�c hi�n b�o v� l�i ích c� b�n, lâu dài c�a 

qu�c gia dân t�c và nhân dân. Chính vì v�y, Nhà n��c nói chung và hành chính 

nhà n��c nói riêng luôn ho�t ��ng vì con ng��i, ��m b�o nh�ng quy�n l�i c� 

b�n c�a công dân, t� ch�c. 

Xu�t phát t� b�n ch�t nhà n��c dân ch� xã h�i ch� ngh�a c�a Nhà n��c 

Vi�t Nam, t�t c� các ho�t ��ng hành chính nhà n��c ��u h��ng t�i m�c tiêu 

ph�c v� con ng��i, tôn tr�ng quy�n và l�i ích h�p pháp c�a công dân và l�y �ó 
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làm xu�t phát �i�m cho vi�c xây d�ng h� th�ng th� ch�, c� ch�, chính sách và 

th� t�c hành chính, c�ng nh� trong th�c hi�n các hành vi hành chính. B�n ch�t 

c�a Nhà n��c ta là nhà n��c dân ch�, c�a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Tôn tr�ng quy�n l�i và l�i ích h�p pháp c�a nhân dân là xu�t phát �i�m c�a h� 

th�ng pháp lu�t, th� ch�, quy t�c, th� t�c hành chính. Các c� quan hành chính 

nhà n��c và ��i ng� cán b�, công ch�c không ���c quan liêu, c�a quy�n hách 

d�ch, gây phi�n hà cho dân khi thi hành công v�. Cán b�, công ch�c, viên ch�c 

ph�i th�t s� là “công b�c” c�a nhân dân.  

Hi�n nay, Vi�t Nam �ang xây d�ng n�n kinh t� th� tr��ng theo ��nh 

h��ng xã h�i ch� ngh�a, h�n lúc nào h�t hành chính nhà n��c c�n ��m b�o tính 

nhân ��o �� b�o v� con ng��i, ph�c v� con ng��i, h�n ch� t�i �a m�t trái c�a 

n�n kinh t� th� tr��ng, thúc ��y s� phát tri�n kinh t� - xã h�i b�n v�ng, phát 

huy dân ch�, không ng�ng nâng cao ��i s�ng v�t ch�t, tinh th�n c�a m�i t�ng 

l�p nhân dân. 

�� xây d�ng m�t n�n hành chính phát tri�n, hi�n ��i c�a m�t nhà n��c 

“c�a Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, �� có m�t b� máy hành chính 

nhà n��c ho�t ��ng có hi�u l�c, hi�u qu�, �i�u c�n thi�t là ph�i xác ��nh rõ 

nh�ng ��c �i�m c�a n�n hành chính  nhà n��c � n��c ta. Nh�ng ��c tính này 

v�a th� hi�n ��y �� b�n ch�t và nét ��c thù c�a nhà n��c Vi�t Nam, ��ng th�i 

h�c h�i có ch�n l�c nh�ng ��c �i�m c�a các n�n hành chính phát tri�n.  

3. Vai trò c�a hành chính nhà n��c  

Hành chính nhà n��c có vai trò quan tr�ng ��i v�i s� t�n t�i và phát tri�n 

kinh t� - xã h�i c�a m�t qu�c gia. Vai trò quan tr�ng �ó ���c th� hi�n trên các 

m�t sau: 

Th� nh�t, hành chính nhà n��c hi�n th�c hóa các m�c tiêu, ý t��ng c�a 

��ng c�m quy�n - nh�ng ng��i ��i di�n c�a nhân dân. Vai trò này xu�t phát t� 

ch�c n�ng ch�p hành c�a hành chính nhà n��c. Ch� th� hành chính nhà n��c có 

trách nhi�m ch�p hành quy�t ��nh c�a các c� quan chính tr� nh�m ��t ���c các 

m�c tiêu chính tr� c�a qu�c gia, ph�c v� l�i ích c�a ��t n��c, c�a nhân dân. 
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Th� hai, hành chính nhà n��c gi� vai trò ��nh h��ng, d�n d�t s� phát tri�n 

kinh t� - xã h�i theo m�t ��nh h��ng th�ng nh�t và v�i hi�u qu� cao nh�t. Vai 

trò này xu�t phát t� ch�c n�ng c� th� c�a hành chính nhà n��c là: ��nh h��ng 

(thông qua quy ho�ch, k� ho�ch), �i�u ch�nh các quan h� xã h�i (thông qua ban 

hành v�n b�n l�p quy); h��ng d�n và t� ch�c th�c hi�n Hi�n pháp, lu�t, chính 

sách...; ki�m tra, thanh tra và x� lý nh�ng vi ph�m pháp lu�t.  

Th� ba, hành chính nhà n��c gi� vai trò �i�u hành xã h�i, �i�u ch�nh các 

m�i quan h� xã h�i trong tr�t t� h��ng t�i m�c tiêu mong mu�n. �� th�c hi�n t�t 

vai trò trên, hành chính nhà n��c luôn có trách nhi�m duy trì và t�o l�p nh�ng 

�i�u ki�n thu�n l�i cho s� phát tri�n c�a các y�u t� c�u thành xã h�i nh�: duy trì 

và phát tri�n các ngu�n tài nguyên, ki�n t�o các ngu�n l�c v�t ch�t, s� d�ng có 

hi�u qu� các ngu�n l�c tài chính, phát tri�n ngu�n l�c con ng��i, kh�c ph�c 

nh�ng th�t b�i c�a th� tr��ng ho�c h�u qu� do nh�ng sai sót c�a hành chính nhà 

n��c gây ra. 

Th� t�, hành chính nhà n��c gi� vai trò h� tr�, kích thích phát tri�n, duy trì 

và thúc ��y s� phát tri�n c�a xã h�i: c�ng c� và phát tri�n h� th�ng c� s� h� 

t�ng, can thi�p vào s� phát tri�n c�a xã h�i thông qua h� th�ng chính sách. 

Th� n�m, hành chính nhà n��c ��m b�o cung c�p d�ch v� công thi�t y�u cho 

xã h�i. Cùng v�i s� phát tri�n c�a xã h�i và quá trình dân ch� hoá ��i s�ng xã h�i 

thì vai trò này ngày càng quan tr�ng và m� r�ng. Thi�u nh�ng d�ch v� này, ��i 

s�ng c�a ng��i dân không ���c ��m b�o, s� phát tri�n c�a xã h�i không ���c 

duy trì và do �ó có th� làm lung lay vai trò lãnh ��o c�a ��ng c�m quy�n.  

Hành chính nhà n��c Vi�t Nam luôn n� l�c ��m b�o nh�ng vai trò trên. �� 

th�c hi�n t�t vai trò c�a mình, trong quá trình t� ch�c và ho�t ��ng c�a mình, 

hành chính nhà n��c Vi�t Nam c�n ��m b�o các nguyên t�c sau:  

 Th� nh�t, nguyên t�c ��ng lãnh ��o ��i v�i hành chính nhà n��c 

H� th�ng chính tr� xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là h� th�ng chính tr� nh�t 

nguyên, trong �ó ch� có m�t ��ng  c�m quy�n là ��ng c�ng s�n Vi�t Nam. ��ng 

C�ng s�n Vi�t Nam là ��i tiên phong c�a giai c�p công nhân, ��ng th�i là ��i tiên 

phong c�a nhân dân lao ��ng và c�a dân t�c Vi�t Nam, ��i bi�u trung thành l�i ích 
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c�a giai c�p công nhân, nhân dân lao ��ng và c�a c� dân t�c, l�y ch� ngh�a Mác - 

Lê nin và t� t��ng H� Chí Minh làm n�n t�ng t� t��ng, là l�c l��ng lãnh ��o Nhà 

n��c và xã h�i. S� lãnh ��o c�a ��ng ��i v�i hành chính nhà n��c ���c th� 

hi�n trên các n�i dung sau: 

- ��ng �� ra ���ng l�i, ch� tr��ng ��nh h��ng cho quá trình xây d�ng 

pháp lu�t v� t� ch�c và ho�t ��ng c�a hành chính nhà n��c t� Trung ��ng ��n 

��a ph��ng �� ��a ch� tr��ng, ���ng l�i c�a ��ng vào h� th�ng pháp lu�t c�a 

Nhà n��c. ��ng lãnh ��o hành chính nhà n��c b�ng c��ng l�nh chính tr�, ���ng 

l�i chi�n l��c trong m�i giai �o�n phát tri�n. 

- ��ng lãnh ��o công tác t� ch�c và nhân s� trong c� quan hành chính nhà 

n��c. ��ng phát hi�n, �ào t�o, b�i d��ng nh�ng ��ng viên có ph�m ch�t, n�ng 

l�c �� ��m nh�n các ch�c danh lãnh ��o, qu�n lý trong b� máy hành chính nhà 

n��c. Nh�ng ng��i �u tú ���c ��ng gi�i thi�u �� b�u, b� nhi�m vào các v� trí 

lãnh ��o, qu�n lý trong c� quan hành chính nhà n��c. 

- ��ng ki�m tra, giám sát ho�t ��ng c�a các c� quan hành chính nhà n��c 

trong vi�c th�c hi�n ���ng l�i, ch� tr��ng c�a ��ng thông qua ho�t ��ng ki�m 

tra, giám sát ��ng, qua báo cáo c�a c� quan hành chính v�i ��ng; thông qua h� 

th�ng t� ch�c ��ng t� Trung ��ng ��n c� s� ��i v�i các ��ng viên trong c� 

quan hành chính nhà n��c. ��ng ki�n ngh� v�i c� quan nhà n��c có th�m quy�n 

x� lý nh�ng cá nhân, t� ch�c vi ph�m pháp lu�t hay k� lu�t nh�ng ��ng viên 

không ch�p hành �i�u l� ��ng. 

- ��ng lãnh ��o thông qua uy tín c�a các ��ng viên và các t� ch�c ��ng.  

��ng viên và các t� ch�c ��ng g��ng m�u trong th�c hi�n ���ng l�i, ch� 

tr��ng c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c. B�ng cách �ó, ��ng 

thuy�t ph�c, c�m hóa, lôi cu�n cán b�, công ch�c, viên ch�c noi g��ng th�c 

hi�n. 

Nguyên t�c này �òi h�i hành chính nhà n��c trong t� ch�c và ho�t 

��ng c�a mình ���c ��t d��i s� lãnh ��o c�a ��ng, có trách nhi�m ��a 

���ng l�i, ch� tr��ng c�a ��ng vào th�c ti�n ��i s�ng xã h�i và ch�u s� 

ki�m soát c�a ��ng ��i v�i hành chính nhà n��c.  
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Th� hai, nguyên t�c nhân dân tham gia vào ho�t ��ng hành chính nhà n��c 

Nhà n��c C�ng hoà xã h�i ch� ngh�a Vi�t Nam là nhà n��c c�a nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân, t�t c� quy�n l�c thu�c v� nhân dân. Nhà n��c là công 

c� �� th�c hi�n quy�n làm ch� c�a nhân dân trong các l�nh v�c ho�t ��ng kinh 

t� - xã h�i. Th�c hi�n nguyên t�c nhân dân tham gia vào ho�t ��ng hành chính 

nhà n��c ngh�a là quá trình ho�t ��ng hành chính nhà n��c ph�i có s� tham gia 

(tr�c ti�p hay gián ti�p) c�a ng��i dân �� không ng�ng nâng cao hi�u l�c, hi�u 

qu� c�a hành chính nhà n��c. �� th�c hi�n có k�t qu� nguyên t�c này, các c� 

quan hành chính nhà n��c ph�i thu hút ���c s� tham gia c�a ng��i dân vào xây 

d�ng chính sách, ban hành quy�t ��nh hành chính và vi�c t� ch�c th�c thi các 

quy�t ��nh �ó nh�m hi�n th�c hóa pháp lu�t trong ��i s�ng; t�o �i�u ki�n cho 

ng��i dân ���c bi�t, ���c bàn b�c, ���c tham gia vào các ho�t ��ng qu�n  lý 

nh�m xây d�ng n�n hành chính nhà n��c trong s�ch, v�ng m�nh. Cùng v�i vi�c 

thu hút ng��i dân vào quá trình t� ch�c và ho�t ��ng, hành chính nhà n��c còn 

ph�i ��t mình d��i s� giám sát toàn di�n c�a nhân dân. 

Th� ba, nguyên t�c t�p trung dân ch� trong hành chính nhà n��c 

Nguyên t�c này xu�t phát t� hai yêu c�u khách quan c�a qu�n lý, �ó là ��m 

b�o tính th�ng nh�t c�a h� th�ng l�n (qu�c gia, các vùng lãnh th�) và ��m b�o 

s� phù h�p v�i ��c thù c�a h� th�ng con ph� thu�c (t�ng ngành, t�ng ��a 

ph��ng, t�ng c� quan, ��n v�, b� ph�n, cá nhân). Nguyên t�c này t�o kh� n�ng 

k�t h�p qu�n lý xã h�i m�t cách khoa h�c v�i vi�c phân c�p qu�n lý c� th� ��i 

v�i t�ng c�p, t�ng khâu, t�ng b� ph�n. 

T�p trung trong hành chính nhà n��c ���c th� hi�n � các n�i dung: i) 

T� ch�c b� máy hành chính nhà n��c theo h� th�ng th� b�c ch�t ch�; ii) 

Th�ng nh�t v� ch� tr��ng, chính sách, chi�n l��c, quy ho�ch, k� ho�ch phát 

tri�n hành chính nhà n��c; iii) Th�ng nh�t c� ch� v�n hành, quy trình, quy 

t�c qu�n lý; iv) Th�c hi�n ch� �� th� tr��ng ho�c trách nhi�m cá nhân ng��i 

��ng ��u � t�t c� các c�p, các c� quan, ��n v� hành chính nhà n��c.  

Dân ch� trong hành chính nhà n��c là s� phát huy trí tu� c�a các c�p, các 

ngành, c� quan, ��n v� và cá nhân tham gia vào ho�t ��ng hành chính nhà n��c. 
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Tính dân ch� ���c th� hi�n � các n�i dung sau: i) C�p d��i ���c tham gia th�o 

lu�n, góp ý ki�n v� nh�ng n�i dung c�a quá trình qu�n lý; ii) C�p d��i hay cá 

nhân ���c ch� ��ng, linh ho�t trong vi�c tìm ki�m các bi�n pháp và ngu�n l�c 

�� hoàn thành nhi�m v� ���c giao và ch�u trách nhi�m tr��c c�p trên v� k�t qu� 

th�c hi�n nhi�m v� c�a mình. 

Hai ph��ng di�n t�p trung và dân ch� trong nguyên t�c này có m�i quan h� 

g�n bó h�u c� v�i nhau, tác ��ng, b� tr� cho nhau trong ho�t ��ng hành chính 

nhà n��c theo nguyên lý t�p trung trên c� s� dân ch� và dân ch� trong khuôn 

kh� t�p trung. Th�c hi�n nguyên t�c t�p trung dân ch� � b�t k� c�p nào c�ng �òi 

h�i s� k�t h�p hài hoà hai ph��ng di�n �ó �� t�o ra s� th�ng nh�t gi�a lãnh ��o 

và nhân viên, gi�a ng��i qu�n lý và ng��i th�a hành.  

Th� t�, nguyên t�c k�t h�p qu�n lý theo ngành v�i qu�n lý theo lãnh th� 

Trong xã h�i luôn xu�t hi�n hai ho�t ��ng khách quan có quan h� m�t thi�t 

v�i nhau và thúc ��y nhau phát tri�n, �ó là chuyên môn hoá theo ngành và phân 

b� s�n xu�t theo vùng lãnh th�. Do v�y, trong qu�n lý hành chính nhà n��c c�ng 

c�n ph�i k�t h�p gi�a qu�n lý ngành v�i qu�n lý theo lãnh th� (��a ph��ng và 

vùng) m�t cách h�p lý m�i �em l�i hi�u qu�. Th�c hi�n nguyên t�c k�t h�p qu�n 

lý theo ngành v�i qu�n lý lãnh th� còn nh�m thúc ��y các ho�t ��ng kinh t� - xã 

h�i phát tri�n �n ��nh, b�n v�ng. �� ��t ���c m�c tiêu này, các ch� th� hành 

chính nhà n��c ph�i xây d�ng ��nh h��ng phát tri�n trung h�n và dài h�n cho 

ngành, l�nh v�c phù h�p v�i quy ho�ch và chi�n l��c phát tri�n kinh t� trên 

ph�m vi c� n��c và vùng lãnh th�; t�o d�ng khung pháp lý phù h�p v�i yêu c�u 

th�c hi�n m�c tiêu phát tri�n theo không gian và th�i gian; khuy�n khích và h� 

tr� s� phát tri�n các ngành, l�nh v�c thông qua nh�ng chính sách, ch��ng trình, 

d� án ��u t� phù h�p v�i t�ng vùng, t�ng ��i t��ng; k�p th�i phát hi�n, ng�n 

ng�a và kh�c ph�c nh�ng hành vi tiêu c�c phát sinh trong ph�m vi ngành, l�nh 

v�c; k�t h�p ch�t ch� vi�c ch� ��o, �i�u hành, ki�m tra, giám sát các ho�t ��ng 

c�a c� quan nhà n��c � Trung ��ng v�i chính quy�n ��a ph��ng �� t�o s� 

th�ng nh�t, cân ��i và h�p lý gi�a các ngành, l�nh v�c và vùng lãnh th�.  
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T�i các ��a ph��ng ��u có nh�ng c� quan chuyên môn th�c hi�n ch�c n�ng 

hành chính nhà n��c � ��a ph��ng. Các c� quan này v�a ch�u s� qu�n lý tr�c 

ti�p v� t� ch�c, nhân s� và ho�t ��ng c�a chính quy�n ��a ph��ng, v�a ch�u s� 

ch� ��o v� chuyên môn, nghi�p v� c�a c� quan hành chính qu�n lý ngành, l�nh 

v�c � Trung ��ng. Các c� quan chuyên môn th�c hi�n ch�c n�ng tham m�u cho 

chính quy�n ��a ph��ng v� phát tri�n ngành, l�nh v�c, ��ng th�i th�c hi�n các m�c 

tiêu kinh t� - k� thu�t c�a ngành. Các c�p chính quy�n ��a ph��ng có trách nhi�m 

b�o ��m cho các doanh nghi�p thu�c các ngành, l�nh v�c hay các thành ph�n kinh 

t� khác nhau �óng trên ��a bàn ho�t ��ng thu�n l�i thông qua vi�c t�o l�p môi 

tr��ng pháp lý, huy ��ng các ngu�n nhân l�c, tài nguyên, �i�u ki�n v�t ch�t, k� 

thu�t, tài chính... 

Th� n�m, nguyên t�c phân ��nh gi�a qu�n lý nhà n��c v� kinh t� v�i qu�n 

tr� kinh doanh c�a doanh nghi�p 

Th�c hi�n nguyên t�c phân ��nh gi�a qu�n lý nhà n��c v� kinh t� v�i qu�n 

tr� kinh doanh c�a doanh nghi�p nh�m t�ng c��ng hi�u l�c, hi�u qu� qu�n lý v� 

mô c�a Nhà n��c và t�ng c��ng hi�u qu� kinh doanh c�a các doanh nghi�p. 

Qu�n lý v� mô n�n kinh t� là vi�c s� d�ng các công c� chính sách, pháp lu�t, k� 

ho�ch, chi�n l��c �� ��nh h��ng phát tri�n chung cho n�n kinh t�, t�o ��ng l�c 

phát tri�n và khai thác các ngu�n l�c ��u t� vào các ngành, l�nh v�c c�a n�n 

kinh t�. Qu�n tr� kinh doanh là vi�c khai thác các ti�m n�ng trong doanh nghi�p 

�� �áp �ng yêu c�u c�a th� tr��ng thông qua ho�t ��ng s�n xu�t và cung �ng 

d�ch v� theo yêu c�u xã h�i. Các doanh nghi�p nhà n��c trong n�n kinh t� hàng 

hoá nhi�u thành ph�n v�n ��ng theo c� ch� th� tr��ng ��nh h��ng xã h�i ch� 

ngh�a ph�i bi�t ch�p nh�n c�nh tranh, tuân theo các quy ��nh pháp lu�t và ch�u 

s� �i�u ch�nh b�ng các công c� v� mô c�a Nhà n��c. Mu�n v�y doanh nghi�p 

ph�i t� ch�, t� ch�u trách nhi�m v� k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh c�a mình. Nhà 

n��c không làm thay doanh nghi�p mà ch� ��nh h��ng cho ho�t ��ng s�n xu�t 

kinh doanh. Th�c hi�n phân ��nh gi�a qu�n lý nhà n��c v� kinh t� v�i qu�n tr� 

kinh doanh c�a các doanh nghi�p v�a giúp cho n�n kinh t� phát tri�n lành m�nh 
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theo c� ch� th� tr��ng, v�a làm t�ng c��ng vai trò �i�u ti�t v�  mô c�a Nhà n��c 

��i v�i n�n kinh t� th� tr��ng. 

Th� sáu, nguyên t�c qu�n lý b�ng Hi�n pháp và pháp lu�t 

Nguyên t�c qu�n lý b�ng Hi�n pháp và pháp lu�t �òi h�i toàn b� ho�t ��ng 

c�a c� quan hành chính nhà n��c và cán b�, công ch�c ph�i tuy�t ��i tuân th� 

Hi�n pháp, pháp lu�t. C� th� là: 

- Hành chính nhà n��c ph�i ch�u s� giám sát c�a các c� quan quy�n l�c 

nhà n��c và xã h�i; 

- T� ch�c và ho�t ��ng hành chính nhà n��c trong ph�m vi ���c pháp lu�t 

quy ��nh, không v��t quá th�m quy�n; 

- Các hành vi hành chính ph�i ���c ti�n hành �úng th�m quy�n, trình t�, th� 

t�c do pháp lu�t quy ��nh; 

- Các quy�t ��nh hành chính nhà n��c ���c ban hành ph�i ��m b�o yêu 

c�u h�p pháp, h�p lý. 

Th� b�y, nguyên t�c công khai, minh b�ch  

Công khai trong hành chính nhà n��c là vi�c c� quan, cán b�, công ch�c 

hành chính nhà n��c thông tin chính th�c v� quy ��nh và ho�t ��ng cho các ��i 

t��ng có liên quan ��n vi�c th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v� c�a mình theo th�m 

quy�n và quy ��nh c�a pháp lu�t. T�t c� nh�ng ho�t ��ng hành chính nhà n��c  

ph�i ���c công khai cho nhân dân, tr� nh�ng tr��ng h�p pháp lu�t có nh�ng 

quy ��nh khác. N�i dung, hình th�c và ph��ng pháp công khai c�n th�c hi�n 

nghiêm theo quy ��nh pháp lu�t, theo n�i quy, quy ch� c�a c� quan và �i�u ki�n 

c� th� c�a t�ng ��i t��ng ti�p nh�n thông tin.  

Minh b�ch trong hành chính nhà n��c là nh�ng thông tin ���c cung c�p 

k�p th�i cho ng��i dân d��i các hình th�c phù h�p v�i �i�u ki�n kinh t�, xã h�i, 

t�p quán, truy�n th�ng, trình �� dân trí  �� h� d� ti�p c�n, d� khai thác s� d�ng 

vào nh�ng m�c �ích h�p pháp. T�t c� các quy�t ��nh, quy ��nh và quy trình, th� 

t�c gi�i quy�t công vi�c c�a cán b�, công ch�c ph�i rõ ràng và ���c ph� bi�n 

��y �� cho ng��i th�c hi�n.  
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II. CH�C N�NG C�A HÀNH CHÍNH NHÀ N��C  

1. Phân lo�i ch�c n�ng hành chính nhà n��c  

a) Khái ni�m ch�c n�ng hành chính nhà n��c 

M�i t� ch�c ��u có m�t s� ch�c n�ng xác ��nh. Các c� quan hành chính 

nhà n��c c�ng có các ch�c n�ng riêng c�a mình.  

Ch�c n�ng hành chính nhà n��c là nh�ng ph��ng di�n ho�t ��ng ch� y�u 

c�a b� máy hành chính nhà n��c do các c� quan hành chính nhà n��c th�c hi�n 

nh�m duy trì tr�t t� và b�o ��m s� phát tri�n c�a xã h�i. 

Các ch�c n�ng hành chính nhà n��c có m�i liên h� ch�t ch� v�i nhau. M�i 

ch�c n�ng có nhi�u nhi�m v� c� th� ph�i th�c hi�n. 

b) Phân lo�i ch�c n�ng hành chính nhà n��c 

Có nhi�u cách phân lo�i các ch�c n�ng hành chính nhà n��c. Có th� phân 

lo�i các ch�c n�ng hành chính nhà n��c theo: 

+ Ph�m vi �i�u ch�nh, có ch�c n�ng qu�n lý hành chính nhà n��c � trung 

��ng, ch�c n�ng qu�n lý hành chính nhà n��c � ��a ph��ng.  

+ Theo c�p hành chính, có ch�c n�ng qu�n lý hành chính nhà n��c � c�p 

t�nh, ch�c n�ng qu�n lý hành chính nhà n��c � c�p huy�n, ch�c n�ng qu�n lý 

hành chính nhà n��c � c�p xã.  

+ Theo ti�n trình th�c hi�n ho�t ��ng qu�n lý, có ch�c n�ng ban hành quy�t 

��nh, ch�c n�ng tri�n khai th�c hi�n quy�t ��nh, ch�c n�ng ki�m tra, �ánh giá 

vi�c th�c hi�n quy�t ��nh qu�n lý hành chính nhà n��c. 

Cách phân lo�i ph� bi�n hi�n nay là chia ch�c n�ng hành chính nhà n��c 

thành 2 lo�i: Ch�c n�ng bên trong/n�i b� và ch�c n�ng bên ngoài hành chính nhà 

n��c. Ch�c n�ng bên trong là ch�c n�ng liên quan t�i quá trình t� ch�c và �i�u 

khi�n ho�t ��ng n�i b� c�a các c� quan hành chính nhà n��c. Ch�c n�ng bên 

ngoài bao g�m các ho�t ��ng �i�u ti�t các quan h� kinh t� - xã h�i theo các quy 

��nh c�a nhà n��c và cung c�p d�ch v� công �áp �ng các nhu c�u c�a xã h�i. 

2. Các ch�c n�ng c� b�n c�a hành chính nhà n��c 

a) Ch�c n�ng n�i b� c�a hành chính nhà n��c  

Th� nh�t, ch�c n�ng l�p k� ho�ch 
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Ch�c n�ng l�p k� ho�ch là m�t trong các ch�c n�ng qu�n lý vì nó g�n li�n 

v�i v�i vi�c l�a ch�n ch��ng trình hành ��ng trong t��ng lai. �ây là ch�c n�ng 

c� b�n c�a t�t c� các nhà qu�n lý m�i c�p, m�i c� quan trong h� th�ng hành 

chính nhà n��c. Ch�c n�ng l�p k� ho�ch g�m các n�i dung chính sau: 

- D� báo, d� �oán, mô hình hóa; 

- Xác ��nh h� th�ng m�c tiêu; xác ��nh t�c �� phát tri�n; cân ��i c� c�u; 

- Xây d�ng quy ho�ch phát tri�n; l�p các ch��ng trình, d� án, k� ho�ch 5 

n�m và t�ng n�m; 

- �� ra các gi�i pháp �� d�n d�t t� ch�c phát tri�n theo k� ho�ch. 

Th� hai, ch�c n�ng t� ch�c  

�� th�c hi�n m�c tiêu, k� ho�ch �ã ��t ra ph�i thi�t l�p m�t h� th�ng t� 

ch�c. Ch�c n�ng t� ch�c g�m các n�i dung chính sau: 

- Xây d�ng b� máy g�n nh�, phù h�p v�i ch�c n�ng, nhi�m v�, t�o �i�u 

ki�n thu�n l�i cho vi�c ch� ��o và ph�i h�p th�c hi�n các ch�c n�ng, nhi�m v�; 

- Xây d�ng các m�i liên h� bên trong, bên ngoài t� ch�c; các m�i quan h� 

tr�c thu�c trên - d��i, quan h� ph�i h�p theo chi�u ngang; 

- Liên k�t công vi�c, liên k�t t� ch�c và liên k�t con ng��i trong t� ch�c; 

- �i�u hành, ki�m tra, giám sát ch�t ch� các ho�t ��ng c�a t� ch�c b� máy; 

- Qu�n lý s� thay ��i c�a t� ch�c. 

M�t b� máy qu�n lý hành chính nhà n��c t�t khi nó ��m b�o ���c tính t�i 

�u, linh ho�t và tính hi�u qu� kinh t�. 

Th� ba, ch�c n�ng nhân s� 

Khi �ã thi�t l�p ���c b� máy hành chính nhà n��c, nhi�m v� ti�p theo là 

xây d�ng và không ng�ng nâng cao ch�t l��ng c�a ��i ng� cán b�, công ch�c, 

xây d�ng ��i ng� cán b�, công ch�c chính quy, hi�n ��i, �áp �ng yêu c�u qu�n 

lý hành chính nhà n��c trong b�i c�nh m�i.  

Ch�c n�ng nhân s� là cung c�p ngu�n l�c con ng��i, duy trì và phát tri�n 

con ng��i trong c� quan hành chính nhà n��c. Ch�c n�ng nhân s� g�m nh�ng 

n�i dung chính sau �ây: 

- Tuy�n d�ng nhân s�; 
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- S� d�ng nhân s�; 

- Thuyên chuy�n, �i�u ��ng, bi�t phái nhân s�; 

- �ào t�o, b�i d��ng nh�m nâng cao n�ng l�c c�a cán b�, công ch�c, viên 

ch�c �� h� có th� th�c hi�n t�t các nhi�m v� ���c giao; 

- Qu�n lý h� s� nhân s�; 

- �ánh giá nhân s�;  

- Khen th��ng, k� lu�t, th�ng ch�c nhân s�; 

- Th�c hi�n các ch� �� chính sách ��i v�i nhân s�; 

- Ch�m d�t công v� c�a nhân s�. 

Th� t�, ch�c n�ng ra quy�t ��nh 

�ây là ch�c n�ng c� b�n c�a hành chính nhà n��c �� duy trì, phát tri�n n�n 

hành chính nhà n��c. Ra quy�t ��nh th� hi�n n�ng l�c, tình �� c�a ��i ng� cán 

b�, công ch�c. Ra quy�t ��nh bao g�m các n�i dung chính sau: 

- Phân tích th�c tr�ng �� xác ��nh �úng v�n �� ra quy�t ��nh: V�n �� quy�t 

��nh là nh�ng nhu c�u c�n ���c gi�i quy�t b�ng quy�t ��nh c�a các c� quan 

hành chính nhà n��c.  

- Xác ��nh m�c tiêu quy�t ��nh:M�c tiêu là nh�ng mong mu�n mà các c� 

quan hành chính nhà n��c mong mu�n ��t ���c trong m�t th�i gian nh�t ��nh. 

M�c tiêu quy�t ��nh có m�c tiêu t�ng quát và các m�c tiêu c� th�.  

- Xác ��nh các công vi�c và th� t� �u tiên th�c hi�n các công vi�c �� ��t 

���c m�c tiêu quy�t ��nh. 

- �� xu�t các gi�i pháp �� th�c hi�n m�c tiêu quy�t ��nh, nh�m gi�i quy�t 

v�n �� quy�t ��nh. 

- So�n th�o quy�t ��nh trên c� s� các quy ��nh pháp lu�t v� ch�c n�ng, 

nhi�m v�, quy�n h�n c�a ch� th� ban hành quy�t ��nh và b�i c�nh, �i�u ki�n, 

các ngu�n l�c c�a t� ch�c. 

- Thông qua và ban hành quy�t ��nh theo �úng th�m quy�n, trình t�, th� t�c 

do pháp lu�t quy ��nh. 

Th� n�m, ch�c n�ng lãnh ��o, �i�u hành 
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Ch�c n�ng lãnh ��o, �i�u hành nh�m hi�n th�c hóa quy�t ��nh, bi�n m�c tiêu 

quy�t ��nh thành hi�n th�c. �� th�c hi�n ch�c n�ng này, ng��i lãnh ��o, qu�n lý 

th�c hi�n các công vi�c sau: 

- Ch� d�n cán b�, công ch�c hi�u n�i dung, m�c �ích và ph��ng th�c th�c 

hi�n quy�t ��nh.  

- H��ng d�n cán b�, công ch�c, viên ch�c th�c hi�n công vi�c, xây d�ng 

các ch� d�n c� th� �� th�c hi�n quy�t ��nh, h��ng d�n th�c hi�n công vi�c thông 

qua các k� ho�ch th�c thi; hu�n luy�n c�p d��i. 

- Phân công công vi�c c� th�, phù h�p cho các b� ph�n và t�ng cán b�, 

công ch�c, viên ch�c �� h� th�c hi�n t�t nhi�m v� ���c giao. 

- Khuy�n khích, ��ng viên, t�o c� h�i cho cán b�, công ch�c, viên ch�c 

tham gia các ho�t ��ng chung c�a c� quan, ��n v�. Ng��i lãnh ��o, qu�n lý c�n 

khuy�n khích, ��ng viên và t�o �i�u ki�n t�t nh�t �� các cá nhân trong c� quan, 

��n v� hoàn thành nhi�m v�, thông qua các ho�t ��ng nh� phân quy�n, �y 

quy�n, t�p trung vào nhân viên, phát tri�n tinh th�n t�p th�, làm vi�c nhóm...  

- Cung c�p các �i�u ki�n v�t ch�t, k� thu�t và các ph��ng ti�n làm vi�c c�n 

thi�t �� các cá nhân, ��n v� tri�n khai th�c hi�n nhi�m v�. 

- Th��ng xuyên giám sát, ki�m tra vi�c th�c hi�n các nhi�m v�; k�p th�i b� 

sung n�i dung quy�t ��nh và cách th�c th�c hi�n cho phù h�p. 

�� lãnh ��o, �i�u hành có hi�u qu�, ng��i lãnh ��o, qu�n lý c�n s� d�ng 

�úng quy�n l�c, không ng�ng nâng cao uy tín c�a cá nhân và s� d�ng �úng các 

phong cách lãnh ��o và ph��ng pháp qu�n lý. 

Th� sáu, ch�c n�ng ph�i h�p  

Trong h� th�ng hành chính nói chung và trong t�ng c� quan hành chính nói 

riêng, m�i cán b�, công ch�c, viên ch�c ���c phân công th�c hi�n nh�ng công 

vi�c nh�t ��nh, do �ó �òi h�i ph�i k�t n�i công vi�c gi�a các cá nhân riêng l� thành 

m�t gu�ng máy th�ng nh�t nh�m ��t ���c m�c tiêu chung. �� th�c hi�n ch�c n�ng 

ph�i h�p c�n ph�i th�c hi�n các công vi�c sau: 

- Xây d�ng c� ch� ph�i h�p hi�u qu�; 
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- Th�c hi�n ch� ��o d�c �� ��m b�o s� ho�t ��ng ��ng b� theo c�p hành 

chính; 

- Ph�i h�p ngang gi�a các b� ph�n, gi�a các c�p qu�n lý trong t� ch�c; 

- Liên k�t công vi�c c�a các cá nhân trong t� ch�c. 

Th� b�y, ch�c n�ng qu�n lý ngân sách 

�� ��m b�o kinh phí cho các ho�t ��ng và các chi phí ��u t� phát tri�n �òi 

h�i ph�i chú tr�ng ��n ch�c n�ng qu�n lý ngân sách c�a t� ch�c. Ch�c n�ng này 

bao g�m nh�ng n�i dung chính sau: 

- Xây d�ng ngân sách, nuôi d��ng và khai thác ngu�n thu, nh�t là thu�; 

- S� d�ng �úng ch� ��, ti�t ki�m, hi�u qu� ngân sách ���c c�p; 

- Qu�n lý ch�t ch� công s�n, g�m c� s� v�t ch�t, ph��ng ti�n làm vi�c và 

nh�ng v�t t� c�n thi�t khác. 

- Th�c hi�n Lu�t th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí. 

Th� tám, ch�c n�ng báo cáo 

Báo cáo là m�t ph��ng ti�n �� ng��i lãnh ��o, qu�n lý duy trì s� ki�m soát 

��i v�i c�p d��i và giám sát vi�c th�c hi�n nhi�m v� �ã u� quy�n cho c�p d��i. 

Ch�c n�ng báo cáo là thi�t l�p các báo cáo ��nh k� và báo cáo ��t xu�t c�a c�p 

d��i �� c�p trên n�m b�t ���c tình hình ho�t ��ng c�a c� quan, ��n v�. Nó là c� 

s� �� c�p trên �ánh giá k�t qu� ho�t ��ng c�a c�p d��i, ��ng th�i cung c�p 

thông tin ph�n h�i và là c� s� cho vi�c ra quy�t ��nh qu�n lý. 

Các báo cáo có th� s� d�ng bao g�m: báo cáo b�ng l�i nói, báo cáo b�ng 

v�n b�n, báo cáo th�ng kê. Trong các báo cáo c�n �ánh giá vi�c th�c hi�n m�c 

tiêu, s� l��ng, ch�t l��ng, hi�u qu� th�c hi�n công vi�c.   

Th� chín, ch�c n�ng ki�m soát 

Th�c hi�n ch�c n�ng ki�m soát nh�m ��m b�o cho các ho�t ��ng c�a c� 

quan, t� ch�c ���c ti�n hành theo �úng k� ho�ch, tuân th� các quy ��nh, ��ng 

th�i phát hi�n nh�ng vi ph�m, sai l�ch t� �ó ��a ra các gi�i pháp c�n thi�t �� 

kh�c ph�c các sai l�ch và x� lý nh�ng cá nhân, t� ch�c vi ph�m. M�c �ích c�a 

ki�m soát là nh�m ��m b�o hi�u l�c, hi�u qu� trong các ho�t ��ng c�a c� quan, 

t� ch�c. Ch�c n�ng ki�m soát bao g�m các n�i dung chính sau:  
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- Phát hi�n nh�ng ách t�c, sai sót trong quá trình ho�t ��ng �� có gi�i pháp 

gi�i quy�t; 

- Tìm các c� h�i và các ngu�n l�c còn có th� khai thác �� ��t nhanh t�i 

m�c tiêu �ã ��nh; 

- Làm sáng t� nh�ng vi�c �ã làm ���c, nh�ng vi�c ch�a làm ���c �� khen 

th��ng và x� lý k�p th�i. 

Quá trình ki�m soát g�m 3 b��c: 

- �o l��ng các k�t qu� ��t ���c. Trong b��c này c�n tr� l�i hai câu h�i: 

�o l��ng cái gì và �o l��ng nh� th� nào? 

- So sánh k�t qu� ��t ���c v�i tiêu chu�n �ã �� ra. K�t qu� c�a b��c này có 

th� là: i) Sai l�ch gi�a k�t qu� và tiêu chu�n trong ph�m vi cho phép; ii) Sai l�ch 

gi�a k�t qu� và tiêu chu�n v��t ra ngoài ph�m vi cho phép.  

- Th�c hi�n nh�ng hành ��ng �i�u ch�nh. N�u nguyên nhân c�a sai l�ch là 

do th�c hi�n thì c�n ph�i �� ra các gi�i pháp �i�u ch�nh vi�c th�c hi�n nh�m 

thay ��i k�t qu�. N�u nguyên nhân là do tiêu chu�n thì c�n �i�u ch�nh tiêu chu�n 

cho phù h�p v�i th�c t� h�n. 

b) Ch�c n�ng tác ��ng ra bên ngoài c�a hành chính nhà n��c 

Ch�c n�ng tác ��ng ra bên ngoài c�a hành chính nhà n��c là s� c� th� hoá 

vai trò và n�i dung c�a hành chính nhà n��c ��i v�i xã h�i. Khi xem xét ch�c 

n�ng tác ��ng ra bên ngoài c�a hành chính nhà n��c, chúng ta có th� phân chia 

thành: các ch�c n�ng c� b�n c�a hành chính nhà n��c ��i v�i bên ngoài; các 

ch�c n�ng hành chính nhà n��c ��i v�i các ngành, l�nh v�c và ch�c n�ng cung 

�ng d�ch v� công c�a hành chính nhà n��c. 

Th� nh�t, các ch�c n�ng c� b�n c�a hành chính nhà n��c ��i v�i bên ngoài 

- T�o l�p th� ch� ph�c v� phát tri�n kinh t�: Nhà n��c ban hành nh�ng th� 

ch� c� b�n, nh�ng quy ��nh và nh�ng ��nh h��ng c�n thi�t cho các th�c th� 

kinh t� l�a ch�n và ti�n hành các ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh, bao g�m: xác 

��nh và b�o v� quy�n tài s�n, c��ng ch� tuân th� các h�p ��ng, cung c�p ��ng 

ti�n tiêu chu�n, th��c �o và các ��n v� �o l��ng, lu�t công ty, phá s�n, sáng ch�, 

b�n quy�n, thi hành pháp lu�t, duy trì tr�t t� lu�t pháp và h� th�ng thu�.  
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- Duy trì s� phát tri�n �n ��nh c�a n�n kinh t�: Trong quá trình phát tri�n c�a 

n�n kinh t� luôn ch�u s� tác ��ng c�a nhi�u y�u t�, th�m chí xu�t hi�n nh�ng y�u t� 

làm suy thoái n�n kinh t�. Do v�y, ch�c n�ng c�a hành chính nhà n��c là gi�m b�t 

nh�ng s� tác ��ng x�u c�a môi tr��ng thông qua các chính sách h� tr�, khuy�n 

khích c�a nhà n��c, chính sách xu�t nh�p kh�u, chính sách ti�n t�, giá c�.  

- Cung c�p các hàng hóa và d�ch v� công c�ng. Các hàng hóa và d�ch v� 

công c�ng có ��c �i�m s� d�ng chung, không có tính c�nh tranh trong tiêu dùng 

và không lo�i tr�. Nh�ng d�ch v� và hàng hóa công c�ng có th� k� ��n nh�:  xây 

d�ng, b�o trì ���ng sá, c�u c�ng; tr� giúp ngành hàng h�i; ki�m soát l� l�t, x� 

lý n��c th�i; h� th�ng ki�m soát giao thông và các c� s� h� t�ng khác, d�ch v� 

v�n hoá, giáo d�c, y t�… 

- B�o ��m s� ti�p c�n c�a cá nhân ��i v�i các hàng hóa và d�ch v� công. 

S� v�n hành c�a th� tr��ng �ôi khi t�o ra nhi�u v�n �� nh� nghèo �ói, th�t 

nghi�p, b�t bình ��ng ho�c nh�ng v�n �� b�nh t�t, tu�i già, th�t h�c, v.v...  Vì 

v�y, ch�c n�ng c�a nhà n��c là t�o �i�u ki�n, h� tr� ng��i dân ti�p c�n ���c 

các hàng hóa, d�ch v� công, th�c hi�n xóa �ói gi�m nghèo; t�o công �n vi�c làm; 

nâng cao ch�t l��ng s�ng c�a ng��i dân; ch�m sóc ng��i già; cung �ng  d�ch v� 

công có ch�t l��ng �áp �ng t�t nhu c�u c�a các t�ng l�p nhân dân. 

Cùng v�i s� phát tri�n c�a xã h�i, ch�c n�ng cung c�p d�ch v� công c�a 

nhà n��c ngày càng tr� nên quan tr�ng. Tuy nhiên, trong n�n kinh t� th� tr��ng, 

vi�c cung c�p d�ch v� công th�a mãn nhu c�u c�a nhân dân không ch� do nhà 

n��c ��m nhi�m mà còn có s� tham gia c�a các thành ph�n kinh t� khác d��i s� 

ki�m soát c�a nhà n��c.  

V� nguyên t�c, nhà n��c không nh�t thi�t ph�i tr�c ti�p cung c�p t�t c� các 

d�ch v� công, nh�ng nhà n��c có trách nhi�m ��m b�o các d�ch v� công �ó 

���c cung c�p ��y �� cho ng��i dân và xã h�i. Nhà n��c ch� cung c�p nh�ng 

d�ch v� công nào mà khu v�c t� không th� cung c�p, không mu�n cung c�p và 

nh�ng d�ch v� công khu v�c t� cung c�p nh�ng không hi�u qu�. Xác ��nh 

nh�ng d�ch v� công nào do nhà n��c tr�c ti�p cung c�p tùy thu�c vào quan 
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�i�m chính tr� và �i�u ki�n kinh t� - xã h�i c�a m�i qu�c gia trong t�ng giai 

�o�n phát tri�n.  

- Qu�n lý các mâu thu�n/xung ��t: gi�i quy�t các mâu thu�n/xung ��t trong 

xã h�i nh�m theo �u�i s� công b�ng, tr�t t� và �n ��nh xã h�i.  

- Duy trì, b�o ��m c�nh tranh lành m�nh: C�nh tranh là ��ng l�c c�a s� 

phát tri�n và kinh t� th� tr��ng th��ng không t� duy trì c�nh tranh lành m�nh. 

Do v�y, hành chính nhà n��c c�n duy trì c�nh tranh lành m�nh gi�a các thành 

ph�n kinh t�, ch�ng ��c quy�n. 

- B�o v� các ngu�n l�c t� nhiên. Ch�c n�ng c�a nhà n��c là qu�n lý và s� 

d�ng h�p lý ngu�n tài nguyên thiên nhiên, khoáng s�n, tránh vi�c khai thác c�n 

ki�t các ngu�n l�c này �� ph�c v� cho m�c tiêu phát tri�n b�n v�ng.  

Th� hai, ch�c n�ng c�a hành chính nhà n��c ��i v�i ngành, l�nh v�c 

Ch�c n�ng c�a hành chính nhà n��c ��i v�i ngành, l�nh v�c th� hi�n n�i 

dung qu�n lý hành chính nhà n��c ��i v�i các ngành, l�nh v�c, nh� khoa h�c - 

công ngh�; tài nguyên - môi tr��ng; b�u chính vi�n thông; tài chính - ti�n t�; 

giáo d�c; y t�; v�n hóa; lao ��ng - vi�c làm; an sinh xã h�i; công nghi�p; nông 

nghi�p - nông thôn; xây d�ng; giao thông - v�n t�i; th��ng m�i; du l�ch; an ninh, 

qu�c phòng; ��i ngo�i... 

Ch�c n�ng c�a hành chính nhà n��c ��i v�i các ngành, l�nh v�c ���c th� 

hi�n thông qua các n�i dung chính sau �ây: 

- Ho�ch ��nh chi�n l��c, quy ho�ch, k� ho�ch phát tri�n: C�n c� vào ��nh 

h��ng c�a ��ng, Nhà n��c, các c� quan hành chính nhà n��c xây d�ng chi�n 

l��c, quy ho�ch, k� ho�ch phát tri�n trong ph�m vi th�m quy�n qu�n lý ���c 

giao �� h��ng xã h�i phát tri�n theo ��nh h��ng c�a nhà n��c.   

- S�a ��i, ban hành các c� ch�, chính sách: Trên c� s� Hi�n pháp, lu�t, các 

quy�t ��nh c�a c� quan quy�n l�c nhà n��c và c�a c�p trên, các c� quan hành 

chính nhà n��c xây d�ng và ban hành c� ch�, chính sách nh�m c� th� hóa Hi�n 

pháp, pháp lu�t và quy�t ��nh c�a c� quan quy�n l�c �� �i�u ch�nh các quan h� 

xã h�i. 
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- H��ng d�n và t� ch�c th�c hi�n: �� ��i t��ng ch�p hành �úng các quy  

��nh pháp lu�t và các ch��ng trình, k� ho�ch phát tri�n, các c� quan hành chính 

nhà n��c ti�n hành xây d�ng các v�n b�n h��ng d�n �� ��i t��ng qu�n lý hi�u 

và th�c hi�n. Các c� quan hành chính nhà n��c xây d�ng k� ho�ch t� ch�c th�c 

hi�n pháp lu�t và các quy�t ��nh c�a các c� quan quy�n l�c nhà n��c nh�m ��t 

nh�ng m�c tiêu xác ��nh. 

- Ki�m tra, thanh tra và x� lý vi ph�m: G�n li�n v�i các ch�c n�ng trên là 

ch�c n�ng ki�m tra, thanh tra c�a hành chính nhà n��c �� �ánh giá vi�c ch�p 

hành chính sách, pháp lu�t, các nhi�m v�, quy ��nh chuyên môn k� thu�t, các 

quy t�c qu�n lý c�a ngành c�a các cá nhân, t� ch�c trong xã h�i. T� k�t qu� 

ki�m tra, giám sát, các c� quan, t� ch�c �� ra các gi�i pháp kh�c ph�c �� s�a 

ch�a nh�ng sai l�ch, phòng ng�a, ng�n ch�n và x� lý nh�ng vi ph�m pháp lu�t 

c�a cá nhân, t� ch�c và �� xu�t gi�i pháp kh�c ph�c nh�ng b�t h�p lý c�a pháp 

lu�t, c� ch�, chính sách. 

- C��ng ch� hành chính: Trong quá trình qu�n lý xã h�i, bên c�nh nh�ng ho�t 

��ng có tác ��ng tích c�c ��i v�i các cá nhân, t� ch�c, hành chính nhà n��c, khi 

c�n thi�t còn th�c hi�n các ho�t ��ng có tính c��ng ch� ��i v�i cá nhân, t� ch�c 

nh�m ��m b�o tr�t t� trong qu�n lý hành chính nh�: phòng ng�a hành chính, ng�n 

ch�n hành chính, x� lý các vi ph�m hành chính, tr�ng mua, tr�ng d�ng. 

III. HÌNH TH�C VÀ PH��NG PHÁP C�A HÀNH CHÍNH NHÀ 

N��C  

1. Hình th�c c�a hành chính nhà n��c 

a) Khái ni�m hình th�c c�a hành chính nhà n��c 

�� th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v�, th�m quy�n c�a mình ��i v�i xã h�i, 

các ch� th� hành chính nhà n��c ph�i th�c hi�n nhi�u ho�t ��ng khác nhau. Các 

ho�t ��ng này ���c th� hi�n ra bên ngoài d��i nh�ng hình th�c nh�t ��nh. 

Nh� v�y, hình th�c c�a hành chính nhà n��c là s� bi�u hi�n ra bên ngoài 

c�a nh�ng ho�t ��ng hành chính nhà n��c trong vi�c th�c hi�n các ch�c n�ng, 

nhi�m v�, th�m quy�n c�a các c� quan hành chính nhà n��c, cá nhân có th�m 

quy�n. 
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  b) Yêu c�u ��i v�i l�a ch�n  hình th�c hành chính nhà n��c 

Vi�c l�a ch�n hình th�c c�a hành chính nhà n��c ph�i ��m b�o các yêu c�u 

sau �ây: 

- Ph�i phù h�p v�i ch�c n�ng hành chính nhà n��c.  

- Ph�i phù h�p v�i n�i dung và tính ch�t c�a v�n �� c�n gi�i quy�t. 

- Ph�i phù h�p v�i ��c �i�m c�a ��i t��ng qu�n lý. 

- Ph�i phù h�p v�i �i�u ki�n c� th�. 

c) Các hình th�c c�a hành chính nhà n��c  

��c tr�ng c�a hình th�c hành chính nhà n��c là nh�ng hình th�c pháp lý 

liên k�t ch�t ch� v�i nhau trên c� s� s� th�ng nh�t c�a ch�c n�ng ch�p hành và 

�i�u hành c�a hành chính nhà n��c. Th�c ti�n qu�n lý hành chính nhà n��c cho 

th�y, ho�t ��ng hành chính nhà n��c còn có th� ���c ti�n hành d��i nh�ng hình 

th�c không mang tính pháp lý. C�n c� vào tính pháp lý, có th� chia hình th�c 

c�a hành chính nhà n��c thành hai lo�i c� b�n sau: i) Hình th�c mang tính pháp 

lý; ii) Hình th�c không mang tính pháp lý. 

Th� nh�t, hình th�c mang tính pháp lý 

Hình th�c mang tính pháp lý là hình th�c ���c pháp lu�t quy ��nh c� th� v� 

n�i dung, trình t�, th� t�c th�c hi�n. Khi hình th�c này ���c th�c hi�n s� làm 

thay ��i c� ch� �i�u ch�nh pháp lu�t. Hình th�c mang tính pháp lý bao g�m:  

- Ho�t ��ng ban hành các lo�i v�n b�n, g�m: 

+ V�n b�n có tính ch�t ch� ��o: �ây là v�n b�n do các c� quan hành chính 

nhà n��c có th�m quy�n ban hành nh�m �� ra ch� tr��ng, nhi�m v� và bi�n 

pháp l�n v� nh�ng v�n �� chung có tính chính tr� - pháp lý c�a qu�c gia và ��a 

ph��ng. Các v�n b�n này là c� s� tr�c ti�p �� ban hành v�n b�n quy ph�m pháp 

lu�t và th��ng th� hi�n d��i hình th�c ngh� quy�t. V�n b�n ch� ��o ��m b�o s� 

th�ng nh�t trong lãnh ��o, qu�n lý c�a h� th�ng hành chính nhà n��c.  

+ V�n b�n quy ph�m pháp lu�t: V�n b�n quy ph�m pháp lu�t là v�n b�n do 

c� quan nhà n��c, cá nhân có th�m quy�n ban hành theo th� t�c, trình t� lu�t 

��nh, trong �ó có các quy t�c x� chung, ���c Nhà n��c b�o ��m th�c hi�n nh�m 

�i�u ch�nh các quan h� xã h�i theo ��nh h��ng c�a Nhà n��c. 
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V�n b�n quy ph�m pháp lu�t là c� s� �� các c� quan hành chính nhà n��c 

ban hành các v�n b�n hành chính cá bi�t.  

Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t theo th�m quy�n là hình th�c pháp lý 

quan tr�ng nh�t trong ho�t ��ng c�a các ch� th� qu�n lý hành chính nhà n��c 

nh�m th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v� c�a mình. Thông qua v�n b�n quy ph�m 

pháp lu�t, các c� quan hành chính nhà n��c quy ��nh nhi�m v�, quy�n h�n và 

ngh�a v� c� th� c�a các bên tham gia quan h� qu�n lý hành chính nhà n��c; xác 

��nh th�m quy�n và th� t�c ti�n hành các ho�t ��ng c�a ��i t��ng qu�n lý. 

+ V�n b�n hành chính cá bi�t (v�n b�n áp d�ng pháp lu�t): V�n b�n hành 

chính cá bi�t là lo�i v�n b�n do các c� quan hành chính nhà n��c, ng��i có th�m 

quy�n trong các c� quan hành chính nhà n��c ban hành theo ch�c n�ng, nhi�m v�, 

quy�n h�n c�a mình �� gi�i quy�t nh�ng v� vi�c c� th� và ��i v�i nh�ng ��i t��ng 

c� th�. Ban hành v�n b�n hành chính cá bi�t là hình th�c ho�t ��ng th��ng 

xuyên c�a các c� quan hành chính nhà n��c, cá nhân có th�m quy�n nh�t là các 

c� quan hành chính nhà n��c c�p c� s�. N�i dung c�a nó là áp d�ng m�t hay 

nhi�u quy ph�m pháp lu�t vào gi�i quy�t m�t tr��ng h�p c� th�, trong nh�ng 

�i�u ki�n c� th�. Vi�c ban hành v�n b�n hành chính cá bi�t làm phát sinh, thay 

��i hay ch�m d�t nh�ng quan h� pháp lu�t hành chính c� th�. 

- Các hình th�c mang tính pháp lý khác: �ây là ho�t ��ng c�p các lo�i gi�y 

phép, gi�y ch�ng nh�n; tr�ng d�ng, tr�ng mua; công ch�ng, ch�ng th�c; ho�t 

��ng phòng ng�a, ng�n ch�n hành chính; x� ph�t vi ph�m hành chính; các bi�n 

pháp x� lý hành chính nh�: giáo d�c t�i xã, ph��ng, th� tr�n; ��a vào tr��ng 

giáo d��ng; ��a vào c� s� giáo d�c b�t bu�c, c� s� cai nghi�n b�t bu�c... 

Th� hai, hình th�c không mang tính pháp lý 

Hình th�c không mang tính pháp lý là hình th�c mà pháp lu�t quy ��nh  

nguyên t�c, khuôn kh� chung �� ti�n hành các ho�t ��ng qu�n lý hành chính 

nh�ng không quy ��nh c� th� v� n�i dung, trình t�, th� t�c th�c hi�n. �ây là các 

hình th�c ho�t ��ng thu�c ph�m vi ch�c n�ng, th�m quy�n c�a ch� th� qu�n lý 

hành chính nhà n��c. Trong hình th�c này, các ch� th� qu�n lý hành chính nhà 

n��c có quy�n l�a ch�n hình th�c th�c hi�n �� b�o ��m tính ch� ��ng, hi�u qu� 
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trong ho�t ��ng qu�n lý c�a các ch� th� hành chính nhà n��c. Hình th�c không 

mang tính pháp lý bao g�m: 

- Ban hành v�n b�n hành chính thông th��ng: �ây là nh�ng v�n b�n mang 

tính thông tin, ph�n ánh tình hình, giao d�ch, trao ��i, ghi chép công vi�c, �� 

xu�t...c�a c� quan, t� ch�c hành chính nhà n��c bao g�m thông báo, báo cáo, t� 

trình, công v�n hành chính, biên b�n, công �i�n, gi�y m�i, gi�y �i ���ng... 

- Ho�t ��ng t� ch�c h�i ngh�: T� ch�c h�i ngh� nh�m th�o lu�n �� có s� 

th�ng nh�t ý ki�n c�a t�p th� lãnh ��o trong ch� ��o, �i�u hành công vi�c c�a t� 

ch�c. Hình th�c này còn s� d�ng �� thông báo, truy�n ��t ch� tr��ng, chính sách và 

pháp lu�t, tri�n khai các ch��ng trình, k� ho�ch, tuyên truy�n giáo d�c, gi�i quy�t 

nh�ng công vi�c chuyên môn c�a các c� quan hành chính nhà n��c. 

H�i ngh� có nhi�u hình th�c khác nhau nh�: h�i ngh� tr�c ti�p/tr�c tuy�n, h�i 

ngh� to� �àm, chuyên môn, ... Trong các hình th�c h�i ngh�, �i�u quan tr�ng là 

ch��ng trình ngh� s�, n�i dung và ph��ng pháp ch� trì h�i ngh� ph�i ���c th�c 

hi�n m�t cách ch�t ch�, khoa h�c.  

- Hình th�c ho�t ��ng �i�u hành b�ng các ph��ng ti�n thông tin k� thu�t 

hi�n ��i: �ây là vi�c các c� quan hành chính nhà n��c và các cán b�, công ch�c 

hành chính nhà n��c s� d�ng các ph��ng ti�n k� thu�t vào ho�t ��ng qu�n lý 

nh�:  �i�n tho�i, máy Fax, m�ng internet.  

�u �i�m c�a hình th�c này là nhanh chóng, k�p th�i, song c�n chú tr�ng 

��n b�o m�t thông tin.  

2. Ph��ng pháp hành chính nhà n��c 

Trong t� ch�c và ho�t ��ng c�a mình, các c� quan hành chính nhà n��c s� 

d�ng r�t nhi�u ph��ng pháp qu�n lý khác nhau �� tác ��ng ��n các ��i t��ng � 

trong và ngoài n�n hành chính nhà n��c. Ph��ng pháp hành chính nhà n��c là 

nh�ng bi�n pháp, cách th�c mà c� quan hành chính nhà n��c, cá nhân có th�m 

quy�n s� d�ng �� tác ��ng lên khách th� qu�n lý nh�m ��t m�c �ích qu�n lý �ã 

�� ra. Có nh�ng ph��ng pháp qu�n lý c�a các ngành khoa h�c khác mà hành 

chính nhà n��c v�n d�ng và c�ng có nh�ng ph��ng pháp ��c thù c�a hành 

chính nhà n��c.  
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a) Ph��ng pháp giáo d�c, thuy�t ph�c 

�ây là ph��ng pháp ���c các ch� th� hành chính nhà n��c tác ��ng vào 

nh�n th�c c�a các cá nhân trong t� ch�c nh�m nâng cao tính t� giác, t inh th�n 

trách nhi�m và kh� n�ng lao ��ng c�a h� trong vi�c th�c hi�n nhi�m v�. 

Ph��ng pháp giáo d�c d�a trên c� s� v�n d�ng các quy lu�t nh�n th�c c�a 

con ng��i và khoa h�c tâm lý �� tác ��ng có hi�u qu� ��n t� t��ng, tình c�m 

làm thay ��i hành vi c�a các cá nhân theo h��ng tích c�c. ��c tr�ng c�a 

ph��ng pháp này là tính thuy�t ph�c, giúp m�i cá nhân phân bi�t ���c ph�i - 

trái, �úng - sai, l�i - h�i, ��p - x�u, thi�n - ác �� xác ��nh hành vi c�a mình. Trên 

c� s� nh�n th�c �úng, h� s� hành ��ng �úng, hành ��ng có l��ng tâm và trách 

nhi�m. Khi s� d�ng ph��ng pháp này, ch� th� hành chính ph�i xác ��nh �úng 

��a v� pháp lý c�a mình ��i v�i ��i t��ng qu�n lý và tìm hi�u ��i t��ng �� áp 

d�ng hi�u qu� ph��ng pháp. 

Hình th�c s� d�ng ph��ng pháp giáo d�c là: 

- Thông qua các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng; 

- Thông qua các cu�c tìm hi�u chính sách, pháp lu�t c�a ��ng và Nhà 

n��c, n�i quy, quy ch� c�a các t� ch�c hành chính nhà n��c; 

- Thông qua các cu�c h�p, h�i ngh�; 

- Thông qua các cu�c ti�p xúc, nói chuy�n; 

- Thông qua nh�ng t�m g��ng ng��i t�t, vi�c t�t... 

Ph��ng pháp giáo d�c ��n gi�n, d� th�c hi�n và là ph��ng pháp ph�i th�c 

hi�n th��ng xuyên, b�n b� nh�ng th��ng mang l�i hi�u qu� lâu dài. �ây là 

ph��ng pháp mang tính thuy�t ph�c, không có tính c��ng ch�. Ph��ng pháp 

này �òi h�i ng��i lãnh ��o, qu�n lý ph�i có uy tín và là t�m g��ng trong c� 

quan hành chính nhà n��c.  

b) Ph��ng pháp t� ch�c  

Ph��ng pháp t� ch�c là cách th�c tác ��ng lên ��i t��ng qu�n lý thông qua 

m�i quan h� t� ch�c nh�m ��a h� vào khuôn kh�, k� lu�t, k� c��ng. 
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Ph��ng pháp này có vai trò r�t quan tr�ng nh�m gi� v�ng tr�t t�, k� 

c��ng; ��m b�o �oàn k�t n�i b� trong các c� quan hành chính nhà n��c. 

Ph��ng pháp này ���c áp d�ng thông qua hai h��ng: 

- Các c� quan hành chính nhà n��c thành l�p các t� ch�c ho�c cho phép 

thành l�p các t� ch�c và ki�m soát ho�t ��ng c�a các t� ch�c này.  

- T�ng c� quan hành chính nhà n��c xây d�ng quy ch�, quy trình, n�i dung 

ho�t ��ng phù h�p v�i c� c�u quy ��nh; ph� bi�n, gi�i thích các v�n b�n pháp 

quy và các quy�t ��nh qu�n lý; ki�m tra, �ôn ��c, x� lý k�t qu� th�c hi�n m�t 

cách công khai, dân ch�, công b�ng; x� ph�t nghiêm minh nh�ng cá nhân, b� 

ph�n vi ph�m. 

c) Ph��ng pháp kinh t� 

Ph��ng pháp kinh t� là cách th�c tác ��ng c�a ch� th� qu�n lý hành chính 

vào ��i t��ng qu�n lý thông qua các l�i ích kinh t�, �� cho ��i t��ng qu�n lý t� 

l�a ch�n cách th�c làm vi�c có hi�u qu� nh�t trong ph�m vi ho�t ��ng c�a h�. 

Tác ��ng thông qua l�i ích kinh t� t�o ra ��ng l�c thúc ��y con ng��i tích c�c 

làm vi�c. Th�c ch�t c�a các ph��ng pháp kinh t� là ��t m�i cá nhân, m�i b� 

ph�n vào nh�ng �i�u ki�n kinh t� �� h� có kh� n�ng k�t h�p �úng ��n l�i ích 

c�a mình v�i l�i ích c�a t� ch�c, cho phép m�i cá nhân l�a ch�n cách th�c làm 

vi�c có hi�u qu� nh�t �� th�c hi�n nhi�m v� c�a mình. Áp d�ng ph��ng pháp 

kinh t� b�ng vi�c s� d�ng các �òn b�y kinh t� nh�: ti�n l��ng, ti�n th��ng, ph� c�p, 

phúc l�i, thu� và các chính sách �u �ãi v�t ch�t khác. 

Ph��ng pháp kinh t� có �u �i�m là có tác ��ng nhanh và hi�u qu�, t�o ��ng 

l�c làm vi�c cho cán b�, công ch�c, giúp t� ch�c hành chính nhanh chóng ��t ���c 

m�c tiêu. Vì v�y, ph��ng pháp này phát huy tác d�ng m�nh m� trong nh�ng 

tr��ng h�p nh�t ��nh. Trong �i�u ki�n n�n kinh t� th� tr��ng ��nh h��ng xã h�i ch� 

ngh�a ph�i b�o ��m hài hoà l�i ích c�a Nhà n��c, c�a t�p th� và c�a cá nhân, có 

th��ng, có ph�t...nh�m thúc ��y hi�u qu� c�a ph��ng pháp kinh t�.  

d) Ph��ng pháp c��ng ch� hành chính 

Ph��ng pháp c��ng ch� hành chính là ph��ng pháp tác ��ng tr�c ti�p c�a 

các ch� th� qu�n lý hành chính nhà n��c lên ��i t��ng qu�n lí b�ng các quy�t 
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��nh hành chính mang tính m�nh l�nh ��n ph��ng, b�t bu�c ph�i th�c hi�n. 

Ph��ng pháp c��ng ch� hành chính d�a trên m�i quan h� quy�n l�c - ph�c tùng 

trong ho�t ��ng qu�n lý hành chính nhà n��c.  

Ph��ng pháp c��ng ch� hành chính có vai trò r�t quan tr�ng trong qu�n lý 

hành chính nhà n��c, góp ph�n xác l�p tr�t t�, k� c��ng làm vi�c trong các c� 

quan hành chính nhà n��c, khâu n�i các ph��ng pháp qu�n lý khác và gi�i quy�t 

các v�n �� ��t ra trong hành chính nhà n��c m�t cách nhanh chóng. Vi�c áp d�ng 

ph��ng pháp c��ng ch� hành chính góp ph�n ��m b�o tính hi�u l�c c�a hành 

chính nhà n��c. 

Ph��ng pháp c��ng ch� hành chính có m�t s� ��c �i�m sau �ây: 

- Ph��ng pháp c��ng ch� hành chính ���c áp d�ng ��i v�i các ��i t��ng 

không n�m trong m�i quan h� tr�c thu�c v� t� ch�c. 

- C��ng ch� hành chính khác v�i ch� tài k� lu�t. Ch� tài k� lu�t c�ng là các 

bi�n pháp c��ng ch� nh�ng do th� tr��ng các c� quan hành chính nhà n��c áp 

d�ng ��i v�i cán b�, công ch�c d��i quy�n ho�c do c� quan hành chính nhà 

n��c c�p trên áp d�ng ��i v�i cán b�, công ch�c c� quan hành chính nhà n��c 

c�p d��i trong ph�m vi phân c�p qu�n lý. C��ng ch� hành chính là s� c��ng 

b�c, b�t bu�c cá nhân, t� ch�c th�c hi�n ngh�a v� pháp lý theo nh�ng quy ph�m 

n�i dung và quy ph�m th� t�c c�a Lu�t hành chính.  

Các c� quan hành chính nhà n��c, ch� th� có th�m quy�n áp d�ng ph��ng 

pháp c��ng ch� nh�m yêu c�u m�i c� quan, t� ch�c, ��n v�, cá nhân, công dân 

ph�i tuân th� các m�nh l�nh hành chính, ��m b�o k� c��ng và tr�t t� xã h�i. 

Ph��ng pháp c��ng ch� hành chính bao g�m các bi�n pháp nh�:  phòng ng�a 

hành chính (ví d�, áp d�ng bi�n pháp ki�m d�ch, ki�m tra tài li�u, ki�m tra h�i 

quan, các bi�n pháp phòng ng�a y t�…); các bi�n pháp h�n ch� hành chính (t�m 

gi� hành chính ��i v�i ng��i vi ph�m, c�m v�n hành các máy móc và c� ch� b� 

l�i…); các bi�n pháp trách nhi�m hành chính; các bi�n pháp h� tr� v� hành 

chính và th� t�c (giao n�p, t�ch thu �� v�t và tài li�u, lái xe, b�t gi� hàng hóa, 
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ph��ng ti�n và nh�ng th� khác...)21. Ph��ng pháp c��ng ch� ���c pháp lu�t 

quy ��nh r�t ch�t ch� v� th�m quy�n, hình th�c, trình t� th� t�c và nh�ng h�u 

qu� pháp lý.  

M�i ph��ng pháp hành chính nhà n��c ��u có nh�ng �u �i�m và h�n ch� 

nh�t ��nh. Trong các ph��ng pháp này, theo quan �i�m c�a ��ng và Nhà n��c 

ta hi�n nay thì ph��ng pháp giáo d�c, thuy�t ph�c ���c ��t lên hàng ��u, ph�i 

làm th��ng xuyên, liên t�c và nghiêm túc. Ph��ng pháp t� ch�c là r�t quan 

tr�ng, ph�i th�c hi�n �úng theo các quy ��nh pháp lu�t. Ph��ng pháp kinh t� là 

ph��ng pháp qu�n lý c� b�n, là ��ng l�c thúc ��y m�i quá trình hành chính nhà 

n��c. Ph��ng pháp c��ng ch� hành chính là r�t c�n thi�t và ph�i ���c s� d�ng 

m�t cách �úng ��n. 

Khi gi�i quy�t t�ng tình hu�ng, s� vi�c c� th�, c�n k�t h�p hài hòa các 

ph��ng pháp �� chúng có th� h� tr� l�n nhau, trong �ó có ph��ng pháp gi� vai 

trò ch� ��o nh�m h��ng ��n m�c tiêu m�t cách tr�c ti�p nh�t. 

Ngoài các ph��ng pháp nêu trên, �� nâng cao hi�u l�c, hi�u qu� ho�t ��ng 

qu�n lý, ch� th� qu�n lý hành chính nhà n��c còn áp d�ng nhi�u ph��ng pháp k� 

thu�t c�a các khoa h�c khác, nh� ph��ng pháp so sánh, phân tích kinh t�, th�ng 

kê, ph��ng pháp xã h�i h�c, tâm lý h�c... 

                                                 
21 Xem thêm: L��ng Thanh C��ng, Nguy�n Minh S�n, Bùi Th� Thanh Thuý (2021), Nh�ng v�n �� c� b�n Lu�t 
hành chính, NXB Bách Khoa.  


