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                                                         Chuyên �� 4 

��O ��C CÔNG V� 

 

I. M�T S� V�N �� V� ��O ��C 

1. Quan ni�m chung v� ��o ��c 

a) Khái ni�m ��o ��c 

��o ��c là m�t tinh th�n c�a ��i s�ng xã h�i, g�n v�i con ng��i, t�n t�i 

cùng v�i xã h�i loài ng��i.  V�i t� cách là m�t ph��ng di�n c�a ��i s�ng xã h�i, 

��o ��c hi�n di�n trong t�t c� các l�nh v�c c�a ��i s�ng xã h�i (��o ��c trong 

kinh t�, ��o ��c trong chính tr�, ��o ��c trong ngh� thu�t, ��o ��c trong tôn 

giáo…). ��o ��c bao g�m ý th�c ��o ��c, hành vi ��o ��c. Nh� v�y ��o ��c là 

t�ng h�p nh�ng nguyên t�c, quy t�c, chu�n m�c xã h�i nh�m �i�u ch�nh các hành 

vi c�a con ng��i trong quan h� v�i nhau và quan h� v�i xã h�i, ���c th�c hi�n 

b�i ni�m tin cá nhân, s�c m�nh truy�n th�ng và s�c m�nh c�a d� lu�n xã h�i.   

b) M�i quan h� gi�a ��o ��c v�i chính tr�, pháp lu�t, tôn giáo 

��o ��c c�a cá nhân ng��i lao ��ng trong các ngh� nghi�p khác nhau trong 

xã h�i luôn g�n li�n v�i nhi�u y�u t� nh�: chính tr�, pháp lu�t, tôn giáo,... ��ng th�i, 

��o ��c g�n li�n v�i c�ng ��ng dân c�, t� ch�c và xã h�i n�i con ng��i sinh s�ng. 

Vì v�y, � các giai �o�n l�ch s� nh�t ��nh, c�n ph�i xem xét ��o ��c v�i các thành t� 

khác ngoài nó �� hi�u rõ ��o ��c c�a t�ng cá nhân ng��i lao ��ng trong xã h�i.  

- ��o ��c và chính tr�: Quan h� gi�a ��o ��c và chính tr� là m�i quan h� 

bi�n ch�ng, ���c th� hi�n trên nh�ng khía c�nh:  

(i) ��o ��c và chính tr� th�ng nh�t nhau, vì cùng ch�u s� chi ph�i c�a m�t 

c� s� kinh t� nh�t ��nh. ��i v�i xã h�i có giai c�p, ��o ��c c�a giai c�p th�ng tr� 

là ��o ��c chính th�ng c�a xã h�i và th��ng nhân danh nh�ng giá tr� mang ý 

ngh�a ph� bi�n, vì th� nó th��ng có kho�ng cách v�i th�c ti�n chính tr� - tr�c 

ti�p th�c hi�n l�i ích c�a giai c�p th�ng tr�.  

Có s� th�ng nh�t gi�a �ánh giá chính tr� và �ánh giá ��o ��c: �ánh giá 

chính tr� d�a trên c� s� làm rõ l�i ích ��i v�i xã h�i, ��i v�i giai c�p c�a m�t 

hành ��ng nh�t ��nh. Còn �ánh giá ��o ��c thì c�n c� vào s� xác ��nh d�ng ý và 
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��ng c� c�a hành vi. Tuy nhiên, không có s� phân bi�t r�ch ròi gi�a hành vi 

chính tr� v�i hành vi ��o ��c - nh�ng k�t qu� chính tr� th�c ti�n có l�i cho xã 

h�i, giai c�p ��u có th� ���c xem nh� nh�ng giá tr� ��o ��c. 

(iii) ��o ��c và chính tr� b� sung nhau: Tác ��ng qua l�i gi�a các h�c 

thuy�t chính tr� và các quan ni�m v� ý ngh�a cu�c s�ng, lý t��ng c�a con ng��i. 

Quan ni�m v� ý ngh�a và m�c �ích cu�c s�ng ���c hình thành trong chính tr� có 

ý ngh�a to l�n ��i v�i ho�t ��ng t� giác c�a con ng��i. Thông qua các ho�t 

��ng t� giác, ��o ��c c�a xã h�i và cá nhân ���c th� hi�n và th�c hi�n.   

S� �ánh giá hành ��ng � khía c�nh chính tr� tr��c h�t là làm sáng t� l�i 

ích c�a hành ��ng �ó ��i v�i xã h�i, ��i v�i giai c�p. Nhi�m v� chính tr� l�i tác 

��ng, chi ph�i nh�ng nguyên t�c, chu�n m�c ��o ��c: Trong xã h�i có giai c�p, 

��o ��c ph�c v� cho l�i ích giai c�p. N�u h� th�ng chính tr� c�a xã h�i ti�n b� 

thì nh�ng y�u t� ��o ��c lành m�nh ���c ph� bi�n và phát tri�n. Ng��c l�i n�u 

h� th�ng chính tr� l�i th�i s� c�n tr� và xung ��t v�i nh�ng y�u t� ��o ��c ti�n 

b� và t�t y�u di�n ra s� ��u tranh c�a qu�n chúng ch�ng l�i ��o ��c và chính tr� 

c�a t�ng l�p th�ng tr� l�i th�i, l�c h�u.  

- ��o ��c và pháp lu�t: ��o ��c xác ��nh giá tr� cho hành ��ng t� nguy�n 

t� giác c�a con ng��i, xác ��nh gi�i h�n cho �i�u thi�n và �i�u ác. ��o ��c 

không tr�ng ph�t hành vi vi ph�m b�ng s� c��ng ch� t� bên ngoài mà b�ng s� 

t� v�n l��ng tâm bên trong ch� th�. Chu�n m�c pháp lu�t xác l�p nh�ng �i�u 

ki�n t�i thi�u c�a ��i s�ng và tr�t t� xã h�i. Nó xác ��nh ranh gi�i cho các hành 

vi: ph�i làm, không ���c làm và ���c làm. Chu�n m�c ��o ��c xác l�p nh�ng 

�i�u ki�n t�i �a c�a cu�c s�ng và tr�t t� xã h�i. Nó xác l�p hành vi nên làm và 

không nên làm. Vì v�y nó không có s� ��m b�o ��m b�ng s� c��ng ch� c�a 

pháp lu�t. D� lu�n xã h�i � bên ngoài và l��ng tâm � bên trong là cái �i�u ch�nh 

hành vi ��o ��c. Pháp lu�t là m�t trong nh�ng bi�n pháp �� kh�ng ��nh m�t 

chu�n m�c nh�t ��nh, bi�n nó thành thói quen, thành yêu c�u bên trong con 

ng��i và bi�n nó thành chu�n m�c ��o ��c. 

M�i quan h� gi�a ��o ��c và pháp lu�t còn ���c th� hi�n � ph�m trù 

công lý. V� m�t cá nhân, công lý ���c xem nh� m�t ph�m h�nh cao c�, v� m�t 
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xã h�i công lý nh� là m�c tiêu hay giá tr� h��ng t�i c�a xã h�i �� t�o ra s� �n 

��nh và phát tri�n. Công lý ch� xu�t hi�n khi con ng��i bi�t phân bi�t cái �úng, 

cái sai, �i�u t�t, �i�u x�u �� giúp duy trì tr�t t�, �n ��nh trong xã h�i nên công lý 

th��ng ���c ti�p thu, b� sung, �i�u ch�nh vào pháp lu�t nh� là m�t giá tr� khách 

quan, �� qu�n lý xã h�i m�t cách hi�u qu�. Thu�c tính c� b�n nh�t c�a công lý, 

là công b�ng, ��o ��c, pháp lu�t. Công lý hình thành trên n�n ��o ��c t� nhiên 

và t��ng tác v�i pháp lu�t; n�u pháp lu�t hình thành và phát tri�n �� t�o ch� 

��ng cho công lý thì công lý là th��c �o giá tr� cho h� th�ng pháp lu�t c�a m�i 

qu�c gia.  

- ��o ��c và tôn giáo:  

Tôn giáo và ��o ��c ��u �� c�p ��n v�n �� h�nh phúc, ngh�a v�, l��ng 

tâm, s� ph�n con ng��i,… Tôn giáo và ��o ��c ��u h��ng con ng��i t�i lý 

t��ng s�ng l��ng thi�n, nhân ��o. �ó là nh�ng nhu c�u ��o ��c c�a nhân lo�i 

���c ph�n ánh ít nhi�u trong các giáo lý tôn giáo. Nh�ng v� nguyên t�c, giáo lý 

tôn giáo không ph�i là m�t h�c thuy�t ��o ��c. Tôn giáo có n�ng l�c gi�i thích 

và h��ng d�n hành vi con ng��i, t�c là có n�ng l�c �óng vai trò ��o ��c. Tôn 

giáo có ch�a ��ng nhi�u chu�n m�c ��o ��c phù h�p v�i con ng��i, �áp �ng 

nhu c�u c�a m�t b� ph�n qu�n chúng nhân dân, do �ó có tác ��ng m�nh m� t�i 

��o ��c cá nhân và c�ng ��ng.  

2. T� t��ng H� Chí Minh và quan �i�m c�a ��ng, Nhà n��c ta v� 

��o ��c cán b�, công ch�c 

a) T� t��ng H� Chí Minh v� ��o ��c cán b�, công ch�c 

Theo quan �i�m Ch� t�ch H� Chí Minh, cán b�, công ch�c ph�i là công 

b�c c�a dân, m�i ho�t ��ng ��u l�y nhân dân làm m�c �ích ph�c v�. Cán b�, 

công ch�c ph�i hi�u v�i dân - ngh�a là, tuy�t ��i trung thành ph�c v� nhân dân, 

“L�y dân làm g�c”, phát huy quy�n dân làm ch�.  

Khi bàn v� v�n �� ��o ��c c�a cán b�, công ch�c, H� Chí Minh th��ng 

s� d�ng các ph�m trù “��c” và “Tài”, trong �ó ��c là g�c: “c�ng nh� sông ph�i 

có ngu�n m�i có n��c, không có ngu�n thì sông c�n. Cây ph�i có g�c, không có 

g�c thì cây héo. Ng��i cách m�ng ph�i có ��o ��c, không có ��o ��c thì dù tài 
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gi�i m�y c�ng không lãnh ��o ���c nhân dân”28. H� Chí Minh th��ng xuyên 

kêu g�i m�i ng��i th�c hi�n c�n, ki�m, liêm, chính, chí công vô t� và ��a vào 

nh�ng khái ni�m �ó n�i dung m�i: 

 - “C�n”: Không ch� là c�n cù, siêng n�ng, ch�m ch�, d�o dai mà ph�i là 

làm vi�c có k� ho�ch, khoa h�c, bi�t c�i ti�n k� thu�t �em l�i n�ng su�t lao ��ng 

cao �� xây d�ng m�t ch� �� xã h�i t�t ��p.   

- “Ki�m”: Ti�t ki�m, không xa x�, không hoang phí, ti�t ki�m không ch� là 

nh�ng y�u t� v�t ch�t mà theo ng��i c�n ti�t ki�m c� v� m�t th�i gian. Ti�t ki�m 

không có ngh�a là b�n x�n, keo ki�t. Khi không nên tiêu xài thì m�t ��ng xu 

c�ng không nên tiêu. Khi có vi�c �áng làm thì dù bao nhiêu công s�c c�ng vui 

lòng. Ti�t ki�m c�n �i �ôi v�i ch�ng xa x�. 

 - “Liêm” là trong s�ch, không tham lam, không tham ti�n, c�a, ��a v�, 

danh l�i. N�u tham lam ti�n c�a, danh l�i, ��a v� �ó là b�t liêm, b�t liêm xã h�i 

s� lo�n. M�t dân t�c bi�t c�n, ki�m, liêm là m�t dân t�c giàu v� v�t ch�t, m�nh 

v� tinh th�n, là m�t dân t�c v�n minh ti�n b�.  

 - “Chính” là th�ng th�n, �úng ��n, là ng��i làm vi�c công ph�i có công 

tâm, công ��c. Ch� �em c�a công dùng vào vi�c t�, ch� �em ng��i t� dùng vào 

vi�c công. Vi�c gì c�ng ph�i công minh chính tr�c, không nên t� ân, t� hu�, t� 

thù, t� oán. Không ���c lên m�t làm “quan cách m�ng”.  

 - “Chí công vô t�” là h�t s�c lo cho công vi�c chung, không màng t� l�i. 

H�t s�c vì s� công b�ng, bi�t ��t l�i ích c�a nhân dân, c�a T� qu�c, c�a t�p th� 

lên trên l�i ích riêng t�, mình vì m�i ng��i, m�i ng��i vì mình. Th�c hi�n ���c 

��o ��c này c�ng chính là �ã ch�i ���c ch� ngh�a cá nhân - k� thù nguy hi�m 

nh�t c�a ��o ��c cách m�ng, nó d�n ��n b�nh tham lam, ích k�, quy�n hành, t� 

kiêu, t� t�i, coi th��ng t�p th�, t� �ó thi�u ý th�c t� ch�c, tinh th�n trách nhi�m 

không cao, tính k� lu�t kém làm h�i ��n nhân dân và cách m�ng.  

��o ��c cán b�, công ch�c theo quan ni�m c�a H� Chí Minh còn có 

ngh�a là Chính ph�, cán b� ph�i l�y tinh th�n là công b�c c�a dân, là ��y t� c�a 

dân mà ��i x� v�i dân. Quan �i�m này có th� coi là m�t ��c tr�ng tiêu bi�u c�a 

                                                 
28 H� Chí Minh (1995), Toàn t�p, t�p 5, NXB, Chính tr� qu�c gia, Hà N�i, tr.253 
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��o ��c công v�. Tinh th�n “��y t�” c�a dân m�t m�t có ý ngh�a là tôn tr�ng 

quy�n dân ch� c�a nhân dân m�t khác có ý ngh�a ng��i ���c giao trách nhi�m 

��i di�n cho nhân dân ph�i t�n tâm, t�n t�y v�i công vi�c, v�i dân, ph�ng s� 

nhân dân h�t mình.  

b) Quan �i�m c�a ��ng, Nhà n��c ta v� ��o ��c cán b�, công ch�c 

Trong th�c thi công v�, cán b�, công ch�c ph�i tuân th� nh�ng chu�n m�c 

v�a mang tính ��o ��c xã h�i, ��o ��c ngh� nghi�p và nh�ng chu�n m�c mang 

tính pháp lu�t c�a nhà n��c trong các quan h�, trên c� s� h��ng ��n l�i ích chung. 

Quan �i�m c�a ��ng, Nhà n��c v� ��o ��c cán b�, công ch�c ���c th� hi�n rõ 

trong các v�n b�n c�a ��ng và chính sách, pháp lu�t c�a Nhà n��c. Theo �ó, vi�c 

“kh�c ph�c nh�ng y�u kém trong công tác cán b� và xây d�ng ��i ng� cán b�, 

��ng viên, nh�t là cán b� c�p chi�n l��c, cán b� ch� trì các c�p, nh�m ��m b�o cho 

cán b� có b�n l�nh chính tr� v�ng vàng, ��o ��c, trách nhi�m, n�ng l�c và ��ng c� 

�úng ��n, th�c s� tiên phong, g��ng m�u, luôn ��t l�i ích c�a t�p th�, qu�c gia, 

dân t�c lên trên l�i ích cá nhân, th�c s� là “công b�c” c�a nhân dân, ph�c v� nhân 

dân; qua �ó, c�ng c� ni�m tin c�a nhân dân ��i v�i ��ng” là nhi�m v� quan tr�ng 

hàng ��u29.  

T�p trung xây d�ng ��ng v� ��o ��c là v�n �� quan tr�ng, là m�t trong 

m��i nhi�m v� tr�ng tâm mà ��i h�i XIII c�a ��ng �� ra nh�m �áp �ng nhi�m 

v� công tác xây d�ng ��ng trong b�i c�nh h�i nh�p qu�c t�. Nâng cao ��o ��c 

công v� là nhi�m v� l�n mà ��ng �� ra, là yêu c�u cao nh�t c�a ��o ��c công 

v�, t� trong t�ng t� ch�c ��n c� h� th�ng chính tr�, ��ng th�i là �òi h�i t�t y�u, 

c�n ���c th�c hi�n ��ng b� các gi�i pháp. Nâng cao ��o ��c công v� là công 

vi�c th��ng xuyên, lâu dài, �òi h�i s� tham gia tích c�c không ch� c�a ��i ng� 

cán b�, công ch�c mà c�a toàn th� nhân dân. Ngh� quy�t c�a ��i h�i c�ng nh�n 

m�nh: “T�p trung xây d�ng ��i ng� cán b� các c�p, nh�t là c�p chi�n l��c và 

ng��i ��ng ��u �� ph�m ch�t, n�ng l�c và uy tín, ngang t�m nhi�m v�. Xây 

d�ng, hoàn thi�n chính sách phát hi�n, thu hút, s� d�ng nhân tài; có c� ch� b�o 

                                                 
29 Ngh� quy�t s� 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, H�i ngh� l�n th� t� Ban Ch�p hành Trung ��ng ��ng (khóa 

XII) v� t�ng c��ng xây d�ng, ch�nh ��n ��ng; ng�n ch�n, ��y lùi s� suy thoái v� t� t��ng chính tr�, ��o ��c, l�i 
s�ng, nh�ng bi�u hi�n "t� di�n bi�n", "t� chuy�n hoá" trong n�i b� 
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v� nh�ng cán b� n�ng ��ng, sáng t�o, dám ngh�, dám nói, dám làm, dám ch�u 

trách nhi�m, dám ���ng ��u v�i khó kh�n, th� thách, quy�t li�t trong hành ��ng 

vì l�i ích chung, ��ng th�i x� lý nghiêm các tr��ng h�p vi ph�m”30.  

��o ��c công v� v�a là m�t ph�m trù chính tr� - pháp lý, v�a là m�t 

ph�m trù ��o ��c. Th� ch� hoá ���ng l�i, ch� tr��ng c�a ��ng, Nhà n��c �ã 

ban hành nhi�u v�n b�n chính sách, pháp lu�t nh�m �i�u ch�nh l�nh v�c này 

��ng th�i tích c�c tri�n khai th�c hi�n trên th�c t�31.  

II. NH�NG V�N �� C� B�N C�A ��O ��C CÔNG V�  

1. Quan ni�m chung v� ��o ��c công v� 

a) Khái ni�m ��o ��c công v� 

Công v� là m�t d�ng ho�t ��ng ngh� nghi�p, vì th�, ��o ��c công v� 

c�ng là m�t d�ng ��o ��c ngh� nghi�p. Trong th�c hi�n nhi�m v�, quy�n h�n, 

cán b�, công ch�c v�a ph�i ��m b�o nh�ng tiêu chí, giá tr� ��o ��c chung, v�a 

ph�i tuân th� nh�ng nguyên t�c trong th�c thi công v�, b�o ��m hài hòa, h�p 

hi�n, h�p pháp, h�p lý. Nh� v�y, có th� quan ni�m: ��o ��c công v� là nh�ng 

tiêu chí, chu�n m�c ��o ��c trong th�c thi công v�, khi th�c thi công v�, cán b�, 

công ch�c ph�i tuy�t ��i ch�p hành. 

��o ��c công v� bao g�m h� th�ng các nguyên t�c, quy t�c hành vi, �ng 

x� trong công v�, nh�m �i�u ch�nh thái ��, hành vi, cách �ng x�, ch�c trách, 

b�n ph�n, ngh�a v� c�a cán b�, công ch�c trong ho�t ��ng công v� và nh�ng 

ng��i ���c u� quy�n th�c thi công v�. �� c�p ��n ��o ��c công v� là �� c�p 

��n nh�ng ng��i th�c thi công v� và nh�ng yêu c�u mang tính nguyên t�c trong 

th�c thi công v� h��ng ��n ph�c v� nhân dân. Trong th�c thi công v� “có cán 

b� t�t, vi�c gì c�ng xong. Muôn vi�c thành công ho�c th�t b�i, ��u do cán b� t�t 

ho�c kém”, “cán b� là cái g�c c�a m�i công vi�c”32. 

                                                 
30 ��ng C�ng s�n Vi�t Nam, V�n ki�n ��i h�i ��i bi�u toàn qu�c l�n th� XIII, t�p II, Nxb Chính tr� Qu�c gia 

- S� thât, Hà N�i.2021, tr.230 
31 Hi�n nay n��c ta ch�a có lu�t riêng v� ��o ��c công v�, tuy nhiên các quy ph�m pháp lu�t v� ��o ��c 

công v� �ã ���c Nhà n��c ban hành l�ng ghép trong nhi�u v�n b�n khác nhau nh� Lu�t Cán b�, công ch�c n�m 
2008 (s�a ��i n�m 2019), Lu�t Viên ch�c n�m 2010 (s�a ��i n�m 2019), Lu�t Th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng 
phí n�m 2013, Lu�t Phòng, ch�ng tham nh�ng n�m 2018,… và các v�n b�n h��ng d�n thi hành. 

32 H� Chí Minh 1995), Toàn t�p, t�p 5, NXB Chính tr� qu�c gia, Hà N�i, tr. 269 
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Ng��i làm vi�c trong các c� quan qu�n lý nhà n��c hay trong các c� 

quan, t� ch�c c�a h� th�ng chính tr�, tùy theo ch�c n�ng, nhi�m v�, th�m quy�n 

c�a mình có trách nhi�m th�c hi�n ch�c n�ng, nhi�m v�, xây d�ng, ban hành 

các chính sách, th� ch� qu�n lý v�i tinh th�n ph�c v� nhân dân, th�c hi�n các 

quy�n con ng��i, quy�n và ngh�a v� c�a công dân; cung c�p các d�ch v� hành 

chính công cho dân ��m b�o yêu c�u thu�n ti�n, không sách nhi�u phi�n hà, tôn 

tr�ng dân tránh thái �� c�a quy�n, ban �n. ��i v�i viên ch�c � các ��n v� s� 

nghi�p công l�p cung c�p các d�ch v� công, ph�c v� các d�ch v� xã h�i, dân sinh 

nh� các t� ch�c y t� ch�m sóc s�c kho� cho dân, các c� s� giáo d�c, các c� s� 

d�ch v� v�n hoá tinh th�n và các d�ch v� dân sinh khác c�n làm h�t trách nhi�m, 

ngh�a v� v�i tinh th�n t�n tình, tôn tr�ng con ng��i, ph�n ��u vì m�t xã h�i t�t 

��p. Thái �� c�a quy�n, ban �n, hách d�ch ho�c th��ng m�i hoá các ho�t ��ng 

d�ch v� �ó ��u trái v�i ph�m ch�t ��o ��c c�a ng��i th�c thi công v�. 

b) Nguyên t�c ��o ��c công v� 

��o ��c công v� c�n tuân th� các nguyên t�c c� b�n sau: 

Th� nh�t, ��o ��c công v� th� hi�n, ph�n ánh nh�ng yêu c�u, n�i dung 

trong khuôn kh� pháp lu�t. ��o ��c công v� ph�n ánh ch� tr��ng, ���ng l�i 

c�a ��ng, chính sách, pháp lu�t c�a nhà n��c trong th�c thi công v�.  

Th� hai, h� th�ng các tiêu chu�n ��o ��c công v� ph�i ph�n ánh h� th�ng 

các giá tr� xã h�i, v�a ��m b�o duy trì, phát huy các giá tr� truy�n th�ng, v�a 

��m b�o tính hi�n ��i, v�n minh, ti�n b�, h�i nh�p. H� th�ng các tiêu chu�n ��o 

��c công v� ph�i rõ ràng, không ph�c t�p, khó kh�n trong th�c hi�n. 

Th� ba, các yêu c�u, quy trình th�c thi công v�, c�ng nh� quá trình ra 

quy�t ��nh c�n ph�i rõ ràng, công khai. Các quy trình này càng rõ ràng, công 

khai bao nhiêu thì quá trình giám sát c�a các ch� th� liên quan càng hi�u qu� 

b�y nhiêu và vi�c th�c thi công v� càng ch�t l��ng, hi�u qu� b�y nhiêu, ��ng 

th�i nh�ng hành vi l�i d�ng, nh�ng nhi�u, l�m quy�n càng ít b�y nhiêu.  

Th� t�, ��m b�o c� ch� trách nhi�m ��y �� và g�n trách nhi�m v�i quy�n 

l�i. Trong th�c thi công v�, trách nhi�m th� hi�n ��o ��c công v� c�a công ch�c 
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��i v�i k�t qu� th�c hi�n, quá trình th�c hi�n c�ng nh� ch�t l��ng, hi�u qu�, ��ng 

th�i th� hi�n trách nhi�m c�a cá nhân ��i v�i công vi�c, v�i t� ch�c và xã h�i. 

c) Các thành t� c�a ��o ��c công v� 

��o ��c công v� ���c hình thành trên c� s� s� liên h�, tác ��ng l�n nhau 

c�a nh�ng y�u t� h�p thành ��o ��c công v�. C�u trúc c�a ��o ��c công v� 

���c nghiên c�u, xem xét nó d��i nhi�u góc �� khác nhau. M�i góc �� cho 

phép nhìn ra m�t l�p c�u trúc xác ��nh.  

Xem xét ��o ��c công v� theo m�i quan h� gi�a ý th�c và ho�t ��ng thì 

��o ��c công v� h�p thành t� hai y�u t� ý th�c ��o ��c công v� và th�c 

ti�n/hành vi ��o ��c công v�, song hành vi ��o ��c l�i th� hi�n thông qua quan 

h� ��o ��c công v�. Còn xét theo quan h� gi�a cái chung và cái riêng, cái ph� 

bi�n cái ��c thù v�i cái ��n ch�t thì ��o ��c công v� ���c nhìn nh�n t� ��o ��c 

xã h�i và ��o ��c cá nhân. Nh� v�y, khi ti�p c�n ��o ��c công v�, � góc �� c�u 

trúc, ng��i ta th��ng �� c�p ��n các y�u t� sau: 

Ý th�c ��o ��c công v� có th� ���c xem là s� th� hi�n thái �� nh�n th�c 

c�a công ch�c tr��c hành vi c�a mình trong s� ��i chi�u v�i h� th�ng chu�n 

m�c hành vi và nh�ng qui t�c ��o ��c xã h�i, ��o ��c công v� ��t ra; nó giúp 

ng��i ta t� giác �i�u ch�nh hành vi và hoàn thành m�t cách t� giác, t� nguy�n 

nh�ng ngh�a v� ��o ��c. Trong ý th�c ��o ��c còn bao hàm c�m xúc, tình c�m 

��o ��c c�a con ng��i.  

Th�c ti�n ��o ��c công v�: Ý th�c ��o ��c công v� ph�i ���c th� hi�n 

b�ng hành ��ng thì m�i �em l�i nh�ng l�i ích xã h�i và ng�n ng�a cái ác. N�u 

không có th�c ti�n ��o ��c công v� thì ý th�c ��o ��c công v� không ��t t�i giá 

tr�, s� r�i vào tr�u t��ng, m� h�. Th�c ti�n ��o ��c công v� ���c bi�u hi�n nh� 

s� t��ng tr�, giúp ��, c� ch� ngh�a hi�p, hành ��ng ngh�a v�,… Th�c ti�n ��o 

��c công v� là h� th�ng các hành vi ��o ��c công v� c�a cán b�, công ch�c, 

viên ch�c, công dân ���c n�y sinh trên c� s� c�a ý th�c ��o ��c công v�. 

Quan h� ��o ��c công v�: Là h� th�ng nh�ng quan h� xác ��nh gi�a con 

ng��i và con ng��i, gi�a cá nhân và xã h�i, gi�a công ch�c và ng��i dân v� 

m�t ��o ��c công v� trong ho�t ��ng công v�. Quan h� ��o ��c công v� ���c 
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hình thành và phát tri�n nh� nh�ng qui lu�t t�t y�u c�a xã h�i, c�a công v�, nó 

xác ��nh nh�ng nhu c�u khách quan c�a xã h�i, nó “ti�m �n” trong các quan h� 

xã h�i, trong công v�. 

Tóm l�i, ý th�c ��o ��c công v�, th�c ti�n ��o ��c công v� và quan h� 

��o ��c công v� là nh�ng y�u t� t�o nên c�u trúc ��o ��c công v�. M�i y�u t� 

không t�n t�i ��c l�p, mà liên h� tác ��ng nhau, t�o nên s� v�n ��ng, phát tri�n 

và chuy�n hóa bên trong c�a h� th�ng ��o ��c công v�. 

d) ��o ��c công v� và v�n hoá công v� 

V�n hóa là n�n t�ng xây d�ng ��o ��c công v� và ��o ��c công v� là c� 

s� �� th�c thi trách nhi�m công v�. ��o ��c công v� và pháp lu�t công v� là 

nh�ng b� ph�n c�u thành v�n hóa công v�, có quan h� m�t thi�t, tác ��ng qua l�i 

v�i nhau t�o thành m�t ch�nh th� th�ng nh�t nh�m �i�u ch�nh hành vi công v� 

c�a công ch�c. V�n hóa và ��o ��c là hai ph�m trù v�a mang tính th�c t�, v�a 

có tính tr�u t��ng, là h� th�ng các giá tr� ���c quy ��nh trong các v�n b�n c� 

th� hay ch� n�m trong ti�m th�c, ý th�c con ng��i, v�a có tính t� ��nh h��ng, 

v�a ��nh h��ng ng��i khác; có tính �n ��nh, ��ng th�i th��ng xuyên bi�n ��i; 

v�a �n ch�a trong nh�n th�c, ý th�c, v�a th� hi�n b�ng l�i nói, hành ��ng, cách 

th�c sinh ho�t, �n, m�c, �i l�i... 

Ch� khi th�c thi công v� thì v�n hóa �ng x� c�a công ch�c m�i b�c l� rõ 

nét nh�t, c� th� h�n là ��o ��c công v� c�a h� m�i ���c bi�u hi�n ��y �� nh�t. 

Trong b�i c�nh hi�n nay, ��o ��c công v� c�a công ch�c không ch� ���c �ánh 

giá trong lúc th�c thi công v�, mà còn ���c �ánh giá c� lúc h� không th�c thi 

công v�, c� th� là qua �ng x�, qua phong cách s�ng, sinh ho�t � c� c� quan và 

n�i c� trú, qua các m�i quan h� xã h�i.  

��o ��c công v� và v�n hóa công v� có m�i quan h� qua l�i, v�n hóa 

công v� là n�n t�ng c�a ��o ��c công v�, ng��c l�i ��o ��c công v� là c� s� �� 

hình thành v�n hóa công v�. Xây d�ng ��o ��c công v� là góp ph�n xây d�ng 

v�n hóa công v�.  

Tiêu chí V�n hóa công v� ��o ��c công v� 

Khái ni�m H� th�ng giá tr� v�t ch�t, tinh H� th�ng các nguyên t�c, quy 
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th�n do con ng��i t�o ra 

Giá tr�, ni�m tin, chu�n m�c 

c�a công v� 

��nh h��ng hành vi 

t�c, chu�n m�c trong ho�t 

��ng công v� 

�i�u ch�nh hành vi �ng x� 

Th�c hi�n b�i l��ng tâm, 

trách nhi�m, ngh�a v�, ni�m 

tin 

N�i dung Tinh th�n, thái �� làm vi�c  

Chu�n m�c giao ti�p, �ng x�  

Chu�n m�c v� ��o ��c, l�i 

s�ng  

Trang ph�c  

Các chu�n m�c ��o ��c công 

v� 

Các chu�n m�c pháp lý v� 

��o ��c công v� 

Tiêu chí  

�ánh giá 

Ch�p hành pháp lu�t 

Th�c hi�n quy ch� 

Hi�u qu� ho�t ��ng công v� 

Trung th�c 

Quan h� gi�a CBCCVC 

Giao ti�p �ng x� 

Trang ph�c 

S� trung thành 

Ch�p hành pháp lu�t 

Hi�u qu� ho�t ��ng công v� 

Trung th�c 

Quan h� gi�a CBCCVC 

T�n t�y, trách nhi�m, ngh�a 

v�, b�n ph�n 

Hình th�c  

th� hi�n 

Các giá tr� n�n t�ng c�t lõi 

Cách th�c th�c hi�n, quy trình 

Các s�n ph�m, k�t qu�  

Hình th�c bên ngoài 

Chu�n m�c xã h�i 

Chu�n m�c ��o ��c trong 

th�c thi công v� 

Cách th�c, quy trình th�c hi�n 

Chu�n m�c, quy t�c pháp lý 

Quan h� qua 

l�i 

Là n�n t�ng cho ��o ��c công 

v� 

Là g�c c�a v�n hóa công v� 

 

��i ng� công ch�c c�ng là m�t b� ph�n c�a c�ng ��ng, các y�u t� v�n 

hóa � h� c�ng chính là các y�u t� v�n hóa dân t�c, ��o ��c c�a h� chính là ��o 

��c xã h�i. Bên c�nh �ó, h� ch�u s� �i�u ch�nh c�a các quy t�c ��o ��c ngh� 

nghi�p. N�u công ch�c có ý th�c, có trình �� s� hi�u vi�c ph�c v� nhân dân là 
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trách nhi�m và ngh�a v� b�i h� là “công b�c” c�a nhân dân, ���c tr� l��ng b�i 

nhân dân; ng��c l�i, n�u không nh�n th�c th�u �áo, t� duy quan cách, s� cho 

r�ng ng��i dân ���c h� ban phát…, t� �ó n�y sinh thói c�a quy�n, th�m chí là 

h�ch sách, nh�ng nhi�u. Chính vì v�y, trình �� v�n hóa, ý th�c ��o ��c công v� 

chính là y�u t� quan tr�ng quy�t ��nh tinh th�n, thái �� �ng x�, ch�t l��ng ph�c 

v� c�a công ch�c trong quá trình th�c thi công v�. Xây d�ng v�n hóa công v� 

nói chung, ��o ��c công v� nói riêng ph�i b�t ��u t� xây d�ng v�n hóa ph�c v� 

c�a t�ng cá nhân trong ��i ng� công ch�c. 

2. N�i dung c� b�n c�a ��o ��c công v� 

N�i dung c�a ��o ��c công v� th� hi�n � các chu�n m�c ��o ��c công v� 

và chu�n m�c pháp lý c�a ��o ��c công v�. Các chu�n m�c này mang tính 

th�ng nh�t và tác ��ng qua l�i b�i các quy t�c ��o ��c công v� là c� s�, là n�n 

t�ng c�a chu�n m�c pháp lý; pháp lu�t v� ��o ��c công v� (các chu�n m�c pháp 

lý) là ph��ng ti�n �� ghi nh�n, th� ch� hóa các quan ni�m, ý ni�m, chu�n m�c, 

quy t�c ��o ��c công v�, bi�n chúng thành nh�ng chu�n m�c chung trong ho�t 

��ng công v�, mà các ��i t��ng tham gia quan h� công v� ph�i th�c hi�n. V�i 

cách th�c này mà nhi�u quy ph�m ��o ��c công v� ���c xây d�ng, chuy�n hoá 

thành pháp lu�t v� ��o ��c công v�. 

a) Các chu�n m�c ��o ��c  

��o ��c công v�, m�t b� ph�n c�a ��o ��c, là m�t hi�n t��ng xã h�i, m�t 

ph��ng di�n c�a ��i s�ng xã h�i, là hình thái ý th�c xã h�i, bi�u hi�n d��i d�ng 

các nguyên t�c, quy t�c, các chu�n m�c, các giá tr� �i�u ch�nh hành vi c�a nh�ng 

ng��i th�c thi công v�. Công v� ���c xác ��nh là m�t ngh� ��c bi�t, thì càng 

c�n nh�ng ph�m ch�t ��c bi�t c�a ng��i th�c thi công v�, ph�c v� nhân dân. 

Nh�ng thách th�c v� ��o ��c công v� ���c ��t ra khi chuy�n t� vai trò ng��i 

qu�n lý, cai tr�, t� c� ch� “xin - cho” sang ph�c v� nhân dân. Trong �i�u ki�n 

xây d�ng nhà n��c pháp quy�n xã h�i ch� ngh�a, �� cao tính t�i th��ng c�a 

pháp lu�t, khi xác ��nh công v� là m�t ngh� ��c bi�t, ngh�a là �òi h�i công ch�c 

ph�i có ph�m ch�t ��c bi�t là ��o ��c công v�.  



 107 

Chu�n m�c ��o ��c xác l�p nh�ng hành vi nên làm và không nên làm. 

Chu�n m�c ��o ��c công v� ���c Ch� t�ch H� Chí Minh, Nhà n��c và n�n 

công v� n��c ta coi là “cái n�n”, “cái g�c” c�a ��i ng� công ch�c: ph�i c�n, 

ki�m, liêm, chính, chí công vô t�. Công ch�c h��ng l��ng t� ngân sách nhà 

n��c, t� s� �óng góp c�a nhân dân; nhân dân tr� công cho cán b�, công ch�c �� 

ph�c v� h� thì nh�ng ng��i này ph�i c� g�ng làm �� ph�c v� ngày càng t�t h�n 

cho nhân dân, �ó là c�n. Có n�n tham ô và lãng phí c�ng là do quan liêu. Vì m�c 

b�nh quan liêu mà không th�y, không nghe th�u, có ch� �� mà không gi� �úng, 

có k� lu�t mà không n�m v�ng - �ó là không liêm, không chính. Công ch�c làm 

vi�c công, tiêu ti�n công, l�i có ít nhi�u quy�n hành n�u không có ý th�c, tinh 

th�n cao thì r�t d� h� b�i, �ó là thi�u chí công vô t�,…Theo �ó, nh�ng chu�n 

m�c c� b�n c�a ��o ��c công v� là: 

Th� nh�t, s� trung thành c�a ng��i th�c thi công v� v�i nhân dân, nhà 

n��c, chính th�, t� ch�c: Công ch�c làm vi�c trong b� máy nhà n��c, ph�c v� 

nhân dân; vì th� s� trung thành c�a ng��i th�c thi công v� v�i nhà n��c, v�i t� 

ch�c, trung thành v�i s� nghi�p cách m�ng ph�c v� nhân dân, là ph�m ch�t ��o 

��c ��u tiên c�n ph�i có.  

Th� hai, ch�p hành Hi�n pháp, pháp lu�t và các quy ��nh, quy ch� làm 

vi�c trong thi hành công v�: Vi�c ch�p hành Hi�n pháp, pháp lu�t là tiêu chí 

không th� thi�u �� �ánh giá ��o ��c c�a cán b�, công ch�c trong ho�t ��ng 

công v� và c� trong cu�c s�ng. Hi�n pháp và pháp lu�t là khuôn m�u v� hành vi, 

x� s� ���c Nhà n��c th�a nh�n, không ��i l�p v�i ��o ��c, ch�p hành Hi�n 

pháp và pháp lu�t c�ng là ch�p hành các giá tr� ��o ��c �ã ���c pháp lu�t hóa. 

Bên c�nh  Hi�n  pháp và pháp  lu�t, các quy ��nh, quy ch� làm vi�c c�a c� 

quan, ��n v� là nh�ng chu�n m�c c� th�, có vai trò quan tr�ng trong c�ng c� 

pháp ch� và k� lu�t, �i�u ch�nh nhi�u quan h� tr�c ti�p liên quan t�i quan h� 

công v� c�a công ch�c. 

Th� ba, hi�u qu� ho�t ��ng công v�: Ch�t l��ng, hi�u qu� ho�t ��ng công 

v�, vi�c hoàn thành ngh�a v�, nhi�m v� công v� c�a công ch�c là th��c �o �ánh 
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giá s� ph�c v�, c�ng hi�n c�a h� ��i v�i nhà n��c, xã h�i. Vì v�y, hi�u qu� ho�t 

��ng công v� là m�t trong nh�ng n�i dung c� b�n c�a ��o ��c công v�. 

Th� t�, tính trung th�c, không thiên v�, v� l�i trong ho�t ��ng công v�. 

Tính trung th�c quy�t ��nh s� �úng ��n, khách quan khi th�c thi công v�. Khi 

không trung th�c trong cu�c s�ng c�ng nh� ho�t ��ng công v� s� d�n ��n 

nh�ng quy�t ��nh gây t�n h�i cho nhà n��c, xã h�i, cá nhân, t� ch�c. Không 

trung th�c, thiên v�, v� l�i c�a công ch�c s� d�n h� t�i nh�ng vi ph�m pháp lu�t 

trong công v�. 

Th� n�m, t�n t�y, t� giác th�c hi�n ngh�a v�, trách nhi�m, b�n ph�n công 

v�. ��o ��c công v� không ph�i là nh�ng giáo �i�u hình th�c mà ph�i là ��o 

��c g�n v�i hành ��ng th�c ti�n. M�c tiêu c�a ho�t ��ng công v� là ph�c v� 

nhà n��c, xã h�i và công dân, do �ó trong quá trình ho�t ��ng công v�, công 

ch�c ph�i tôn tr�ng, l�ng nghe ý ki�n nhân dân, ��t mình vào v� trí c�a nhân dân 

�� gi�i quy�t các công vi�c; có thái �� l�ch s�, công b�ng, gi�i quy�t công vi�c 

�úng pháp lu�t, không gây phi�n hà, sách nhi�u, không v� l�i, h�t long ph�c v� 

và l�ng nghe ý ki�n góp ý c�a nhân dân.  

Thái �� th�c hi�n ngh�a v�, trách nhi�m công v� là m�t tiêu chí �� �ánh 

giá ��o ��c công v�. H� Chí Minh vi�t: “Cán b� và ��ng viên c�n nâng cao tinh 

th�n ph� trách tr��c ��ng và tr��c qu�n chúng, h�t lòng, h�t s�c ph�c v� nhân 

dân ... Ph�i “chí công vô t�” và có tinh th�n” lo tr��c thiên h�, vui sau thiên 

h�”33.  

Th� sáu, quan h� v�i ��ng nghi�p: Ng��i có ��o ��c công v� t�t là ng��i 

bi�t thi�t l�p quan h� v�i ��ng nghi�p trong công v�, bi�t chia s� kinh nghi�m, 

h�p tác, không ch� bi�t hoàn thành ngh�a v� công vi�c c�a mình mà còn bi�t 

giúp �� ��ng nghi�p hoàn thành nhi�m v�; có thái �� c�u th�, thân ái, bi�t giúp 

nhau cùng phát tri�n, hoàn thi�n �� hoàn thành nhi�m v� chung. Thân ái, h�p 

tác không ph�i là bao che khuy�t �i�m mà �� giúp nhau cùng ti�n b� và ng�n 

ch�n nh�ng hành vi vi ph�m k� lu�t trong công v� và c� trong cu�c s�ng.  

b) Các chu�n m�c pháp lý 

                                                 
33 H� Chí Minh (1995), Toàn t�p, t�p 12, NXB Chính tr� qu�c gia, Hà N�i, tr. 311,312 
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T� nh�ng chu�n m�c chung c�a ��o ��c công v�, Nhà n��c th� ch� hoá 

thành các quy ph�m pháp lu�t - các quy ph�m ��o ��c công v� “tr� thành” các 

quy ph�m pháp lu�t v� ��o ��c công v� thông qua s� phê chu�n, ch�p nh�n c�a 

Nhà n��c. Nói cách khác, nh�ng chu�n m�c ��o ��c công v� là ph�m trù n�i 

dung, còn pháp lu�t v� ��o ��c công v� là ph�m trù hình th�c, th� hi�n n�i dung 

��o ��c công v�.  

Nhà n��c th�a nh�n nh�ng quy t�c ��o ��c công v� ti�n b� và l�a ch�n 

nh�ng quy t�c ��o ��c công v� t�t ��p, lành m�nh, phù h�p �� th� ch� hoá 

thành pháp lu�t, ngh�a là chuy�n hóa nh�ng chu�n m�c ��o ��c thành nh�ng 

quy ph�m pháp lu�t. Thông qua �ó các quy ph�m ��o ��c tr� thành các chu�n 

m�c th� hi�n d��i hình th�c pháp lý, ���c Nhà n��c b�o ��m th�c hi�n và cán 

b�, công ch�c ph�i tuân theo. N�u chu�n m�c ��o ��c công v� giúp cán b�, 

công ch�c xác ��nh, l�a ch�n nh�ng vi�c nên làm và không nên làm thì các 

chu�n m�c pháp lu�t v� ��o ��c công v� s� xác ��nh ranh gi�i cho các hành vi 

ph�i làm và không ���c làm. 

Ngay t� n�m 1950, trong �i�u ki�n khó kh�n, gian kh� c�a công cu�c 

kháng chi�n, Ch� t�ch H� Chí Minh �ã ký S�c l�nh 76/SL ngày 20/5/1950 ban 

hành Quy ch� công ch�c Vi�t Nam. V�i v�n b�n này có th� nói, �ây là l�n ��u 

tiên Nhà n��c Vi�t Nam Dân ch� C�ng hòa ban hành m�t h� th�ng các quy 

ph�m pháp lu�t khá hoàn ch�nh, làm c� s� pháp lý cho vi�c xây d�ng ��i ng� 

công ch�c cách m�ng Vi�t Nam. Ngay trong Quy ch� công ch�c ��u tiên c�a 

n��c Vi�t Nam ��c l�p, Nhà n��c ta �ã ��a ra nh�ng chu�n m�c ��o ��c - pháp 

lý r�t quan tr�ng ��i v�i công ch�c nhà n��c. L�n ��u tiên nh�ng giá tr� ��o ��c 

truy�n th�ng: c�n, ki�m, liêm, chính, chí công vô t�,... ���c th� ch� hoá thành 

nh�ng giá tr� chu�n m�c pháp lý ��i v�i công ch�c Vi�t Nam. �i�u này có ý 

ngh�a quan tr�ng và v��t qua th�i gian, ��n nay nh�ng quy ��nh này v�n còn 

nguyên giá tr�.  

�i�u 8 Hi�n pháp n�m 2013 quy ��nh: “Các c� quan nhà n��c, cán b�, 

công ch�c, viên ch�c ph�i tôn tr�ng Nhân dân, t�n t�y ph�c v� Nhân dân, liên 

h� ch�t ch� v�i Nhân dân, l�ng nghe ý ki�n và ch�u s� giám sát c�a Nhân dân; 
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kiên quy�t ��u tranh ch�ng tham nh�ng, lãng phí và m�i bi�u hi�n quan liêu, 

hách d�ch, c�a quy�n”. Lu�t Cán b�, công ch�c hi�n hành, ch� ��nh công ch�c 

và ��o ��c công v� �ã góp ph�n xác l�p các chu�n m�c ��o ��c - pháp lý cho 

cán b�, công ch�c Vi�t Nam. Trong Lu�t Cán b�, công ch�c n�m 2008, thu�t 

ng� “��o ��c” l�n ��u tiên ���c ��a vào trong v�n b�n pháp lu�t v� cán b�, 

công ch�c. T� quy ��nh mang tính nguyên t�c (t�i �i�u 15): “Cán b�, công ch�c 

ph�i th�c hi�n c�n, ki�m, liêm, chính, chí công vô t� trong ho�t ��ng công v�” 

các quy ��nh khác �ã xác ��nh các chu�n m�c mang tính ngh�a v� ph�i th�c hi�n 

��i v�i công ch�c trong m�i quan h� � công s�, m�i quan h� v�i Nhân dân trong 

th�c thi công v�.  

Lu�t c�ng quy ��nh nh�ng  nguyên t�c có tính ��nh h��ng c�n quan tâm 

khi thi hành công v� (�i�u 3), �ó là: 

- Tuân th� Hi�n pháp và pháp lu�t.  

- B�o v� l�i ích c�a Nhà n��c, quy�n, l�i ích h�p pháp c�a t� ch�c, công 

dân.  

- Công khai, minh b�ch, �úng th�m quy�n và có s� ki�m tra, giám sát.  

- B�o ��m tính h� th�ng, th�ng nh�t, liên t�c, thông su�t và hi�u qu�. 

- B�o ��m th� b�c hành chính và s� ph�i h�p ch�t ch�. 

Lu�t Cán b�, công ch�c c�ng c� th� hóa nh�ng ngh�a v� cán b�, công 

ch�c ph�i th�c hi�n, nh�ng vi�c công ch�c không ���c làm34.  

Bên c�nh nh�ng chu�n m�c ��o ��c chung nói trên thì trong m�i ngành 

ngh�, ng��i th�c thi công v� còn ph�i tuân theo các chu�n m�c ��o ��c ngh� 

nghi�p riêng. Ch�ng h�n, nh�ng ng��i làm vi�c trong ngành giáo d�c, thu�, tài 

nguyên môi tr��ng, y t�… ��u ph�i tuân theo chu�n m�c riêng, g�n li�n v�i 

ho�t ��ng ngh� nghi�p c�a h�.  

III. TH�C HÀNH ��O ��C CÔNG V� 

��o ��c công v� không ��n gi�n là nh�ng lý thuy�t, quy ��nh mà ���c 

th� hi�n qua thái ��, hành vi công v� th�c ti�n. Vi�c th�c hành ��o ��c công v� 

                                                 
34 �i�u 8, �i�u 9, �i�u 15, �i�u 18, �i�u 19 và �i�u 20 Lu�t Cán b�, công ch�c n�m 2008 s�a ��i, b� 
sung n�m 2019 
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s� có tính kh� thi, b�n v�ng khi nó ���c th�c thi m�t cách ch� ��ng, t� giác, 

tích c�c. Và �i�u �ó ph� thu�c vào nhi�u y�u t�, ��c bi�t, n�u nh�ng quy ��nh 

v� ��o ��c công v� không phù h�p, không ��y ��, mang tính giáo �i�u, xa r�i 

th�c t� thì vi�c th�c hi�n s� tr� nên khó kh�n, mang tính hình th�c, không hi�u 

qu�. 

Vi�c th�c hành ��o ��c công v� ���c ti�n hành trên c� s� s� tuân th� 

nh�ng quy ��nh chung c�a pháp lu�t v� ��o ��c công v� g�n v�i nhi�m v�, 

công v� nh�t ��nh. Tùy theo tính ch�t ngh� nghi�p, v� trí công tác, ch�c v� ���c 

giao,... mà công ch�c ch� ��ng l�a ch�n, th�c hi�n nh�ng vi�c nên làm, không 

nên làm ��ng th�i tuân th� các quy ��nh v� nh�ng vi�c ph�i làm, không ���c 

làm m�t cách c� th�, g�n v�i t�ng công vi�c. ��o ��c công v� không n�m ngoài 

các l�p quan h�, do �ó, th�c hành ��o ��c công v� g�n v�i m�i nhóm ngh� 

nghi�p, v�i v� trí công tác và ���c th� hi�n qua các m�i quan h� c� b�n c�a cán 

b�, công ch�c35. 

1. V�i Nhân dân 

Tôn tr�ng nhân dân, t�n t�y ph�c v� nhân dân; có m�i liên h� m�t thi�t 

v�i nhân dân, l�ng nghe ý ki�n và ch�u s� giám sát c�a nhân dân trong ho�t ��ng 

công v�. �ây là yêu c�u t�t y�u ��i v�i công ch�c vì Nhà n��c là nhà n��c c�a 

dân, do dân, vì dân.  

Thái �� c�a ng��i th�c thi công v� ��i v�i vi�c th�c hi�n ngh�a v�, trách 

nhi�m, b�n ph�n công v� có ý ngh�a r�t quan tr�ng trong vi�c th�c hành ��o ��c 

công v� c�a h�. Ng��i th�c thi công v� có th� nhi�t tình, s� t� giác ho�c c�ng 

có th� b�ng thái �� th� �, thi�u trách nhi�m. Vì v�y, thái �� th�c hi�n ngh�a v�, 

trách nhi�m, b�n ph�n công v� là m�t tiêu chí và là chu�n m�c ��o ��c c�a 

ng��i th�c thi công v�. “T�n t�y v�i công vi�c, thanh liêm (không hà l�m công 

qu�, không tham ô), coi nhân dân là ��i t��ng ph�ng s� (không quan liêu, hách 

d�ch), th��ng yêu ��ng nghi�p (không �� k�, kèn c�a, vu kh�ng, ��t �i�u…), 

                                                 
35 �ng x� c�a công ch�c trong quan h� v�i gi�i t� nhiên- môi tr��ng s�ng c�ng th� hi�n ��o ��c con 
ng��i nói chung và nh�ng khía c�nh c�a ��o ��c công v� nói riêng 
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coi b�n ph�n là tiêu chí th�c thi công v� (không ghen ghét coi th��ng ng��i 

d��i tu�i có ch�c v� cao, có sáng ki�n),…”36  

2. V�i c� quan, ��n v�, t� ch�c 

Công ch�c ph�i g��ng m�u, nh�ng s� g��ng m�u c�a ng��i lãnh ��o, 

qu�n lý có nh�ng khác bi�t so v�i công ch�c bình th��ng, v�i nh�ng ph�m ch�t 

��o ��c riêng nh� tính tiên phong, g��ng m�u, b�i "th��ng b�t chính, h� t�c 

lo�n" nên yêu c�u và vi�c th�c hành ��o ��c công v� c�a ng��i cán b� lãnh ��o, 

qu�n lý có nh�ng �òi h�i cao h�n công ch�c không gi� ch�c v�.  

Vi�c th�c hành ��o ��c công v� th� hi�n t�p trung nh�t � k�t qu� th�c 

hi�n công v�, nhi�m v�. N�u k�t qu� không t�t thì ph�i ch�u trách nhi�m, ��c 

bi�t là ng��i ��ng ��u. N�u là ng��i lãnh ��o, qu�n lý thì vi�c th�c hành ��o 

��c công v� c�a h� trong b� máy nhà n��c, trong c� quan, t� ch�c, ��n v� còn 

g�n v�i nh�ng nhi�m v� sau �ây: 

M�t là, xây d�ng và hoàn thi�n h� th�ng v�n b�n pháp lu�t và quy ch� 

công v�, ��o ��c công v� theo th�m quy�n g�n v�i nh�ng chu�n m�c v� ��o 

��c công v�; chu�n m�c ��o ��c ngh� nghi�p; chu�n m�c v� tính h�p pháp c�a 

hành vi công v�; chu�n m�c v� ni�m tin n�i tâm c�a ng��i công ch�c (b�n l�nh 

d�a trên ki�n th�c, kinh nghi�m và ý th�c ch�p hành pháp lu�t).  

Hai là, t� ch�c th�c hi�n dân ch� dân ch� � c� s�, �� cán b�, công ch�c 

và nhân dân tham gia xây d�ng và giám sát ho�t ��ng c�a ��i ng� cán b�, công 

ch�c và c� quan, t� ch�c.  

Ba là, xây d�ng và hoàn thi�n quy ch� �ánh giá cán b�, công ch�c (quy 

trình �ánh giá, n�i dung �ánh giá) theo h��ng công khai, dân ch�, v�i s� tham 

gia c�a các ch� th� có liên quan. Th�c hi�n �ánh giá c� quan, t� ch�c trên c� s� 

�ánh giá trách nhi�m, ��o ��c c�a ng��i trong c� quan, t� ch�c �ó, ��c bi�t là 

ng��i ��ng ��u nói �i �ôi v�i làm. ��a các vi ph�m do c� ý, thi�u trách nhi�m, 

thi�u l��ng tâm và ��o ��c ngh� nghi�p gây h�u qu� l�n ra xét x� theo yêu c�u 

c�a công lý thay vì ki�m �i�m n�i b�.  

                                                 
36 Nguy�n H�u Khi�n (2003), “��o ��c công v� và v�n �� nâng cao ��o ��c công v� cho ��i ng� cán 
b�, công ch�c � n��c ta hi�n nay” T�p chí Tri�t h�c (10) tr.7  
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B�n là, t�ng c��ng m�i quan h� gi�a c� quan, ��n v�, t� ch�c nhà n��c 

v�i ng��i dân và các t� ch�c xã h�i, tôn tr�ng và t�o s� ph�n bi�n chính �áng, 

trung th�c c�a công dân và t� phía công dân ��ng th�i có s� ki�m soát phù h�p, 

ng�n ch�n các hành vi vi ph�m chu�n m�c ��o ��c t� g�c, gi�m thi�u tình tr�ng 

�� vi ph�m r�i m�i ��a ra xem xét, x� lý. ��ng th�i, tìm cách th�c gi�m áp l�c 

luân lý c�a cán b�, công ch�c trong ho�t ��ng công v� g�n v�i vi�c b�o ��m 

ch� ��, chính sách �ãi ng� phù h�p.  

3. V�i ��ng nghi�p, ��i tác 

Trong ho�t ��ng công v� luôn t�n t�i các m�i quan h� chính th�ng gi�a 

các cán b�, công ch�c v�i nhau, t� �ó hình thành nên tình c�m, thái �� c�a h� 

v�i nhau trong công v�. Ng��i cán b�, công ch�c có ��o ��c công v� t�t là 

ng��i bi�t thi�t l�p quan h� v�i ��ng nghi�p trong công v�, bi�t chia s� kinh 

nghi�m, h�p tác. H� không ch� bi�t hoàn thành ngh�a v� công v� c�a mình mà 

ph�i bi�t giúp �� ��ng nghi�p hoàn thành công v�; có tinh th�n, thái �� c�u th�, 

giúp nhau cùng phát tri�n, hoàn thi�n �� hoàn thành m�i nhi�m v� chung.  

Ng��i có tinh th�n và th� hi�n s� �oàn k�t, h�p tác là ng��i bi�t nh�n khó 

kh�n v� mình, g�p khó kh�n, tr� ng�i trong công vi�c bi�t h�p tác cùng nhau tìm 

cách gi�i quy�t, không tranh công, �� l�i và s�n sàng giúp �� ��ng nghi�p cùng 

hoàn thành nhi�m v�. Không ganh t�, �� k� t�o c� h�i �� ��ng nghi�p cùng 

phát tri�n, ti�n b�. Tinh th�n �oàn k�t, h�p tác �òi h�i ng��i công ch�c ph�i vì 

t�p th�, vì vi�c công, có ý th�c xây d�ng c� quan t�p th� n�i mình công tác 

thành ��n v� v�ng m�nh. Cùng v�i ý th�c t� ch�c k� lu�t, ��o ��c công v� �òi 

h�i � công ch�c ph�i làm vi�c có tinh th�n sáng t�o, phát huy sáng ki�n, hoàn 

thành nhi�m v�, không th� ��ng, máy móc, quan liêu.  

Ng��i lãnh ��o, qu�n lí có ��o ��c công v� ph�i là ng��i g��ng m�u 

ch�p hành Hi�n pháp, pháp lu�t, k� lu�t và bi�t yêu c�u, h��ng d�n c�p d��i 

th�c hi�n, ��ng th�i bi�t h��ng d�n, d�n d�t c�p d��i trong công v�, t�o m�i 

�i�u ki�n thu�n l�i �� c�p d��i hoàn thành nhi�m v�, công v�, ph�i bi�t nêu 

g��ng c� � trong và ngoài ho�t ��ng công v�, tôn tr�ng ý ki�n c�p d��i, bi�t 

nghe ý ki�n �úng c�a c�p d��i. Lãnh ��o, qu�n lý còn ph�i bi�t �áp �ng nh�ng 
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yêu c�u h�p pháp, chính �áng c�a c�p d��i, quan tâm th��ng xuyên t�i t� cách, 

��ng c� và l�i ích c�a c�p d��i, bi�t t�o �i�u ki�n cho c�p d��i phát tri�n trong 

công vi�c, có lòng v� tha, bao dung và trong x� lí nh�ng vi ph�m trên c� s� 

nh�ng chu�n m�c pháp lu�t.  

��i v�i c�p trên, nhân viên ph�i tôn tr�ng ng��i lãnh ��o, qu�n lí; ch�p 

hành m�i quy�t ��nh h�p pháp c�a ng��i lãnh ��o, qu�n lí; hoàn thành nhi�m 

v�, b�n ph�n công v� c�a mình và ch�u trách nhi�m tr��c c�p trên, ng��i lãnh 

��o, qu�n lí v� m�i quy�t ��nh, hành vi công v� c�a mình.  

Trong quan h� v�i ��ng nghi�p th� hi�n tinh th�n thân ái, h�p tác, tôn 

tr�ng nhau trong th�c hi�n công vi�c là c�n thi�t. Giúp �� nhau cùng ti�n b� và 

kiên quy�t ��u tranh, ng�n ch�n nh�ng hành vi vi ph�m k� lu�t trong thi hành 

công v� và trong cu�c s�ng. Trong giao ti�p � công s�, ph�i có thái �� l�ch s�, 

tôn 

tr�ng ��ng nghi�p; ngôn ng� giao ti�p ph�i chu�n m�c, rõ ràng, m�ch l�c. Khi 

thi hành công v�, cán b�, công ch�c ph�i mang phù hi�u ho�c th� công ch�c; có 

tác phong l�ch s�; gi� gìn uy tín, danh d� cho c� quan, t� ch�c, ��n v� và ��ng 

nghi�p. 

4. V�i b�n thân 

- Không ng�ng tu d��ng, rèn luy�n ��o ��c g�n v�i h�c t�p nâng cao 

trình ��, n�ng l�c. Bám sát th�c ti�n, v�n d�ng ki�n th�c vào th�c ti�n; kiên trì 

tích l�y ki�n th�c, kinh nghi�m và k� n�ng công tác.  

- Rèn luy�n b�n l�nh và n�ng l�c lãnh ��o, qu�n lý, kh� n�ng cùng làm 

vi�c v�i t�p th�, kh� n�ng t� ch�c th�c hi�n và bi�t ch�u trách nhi�m. Kiên trì 

ch�ng l�i d�t nát, nghèo �ói, thói h�, t�t x�u, nh�t là s� l��i bi�ng, s� �� k�, 

tham nh�ng, c�a quy�n, quan liêu, cách s�ng buông th�, sa �o�. 

- Th��ng xuyên rèn luy�n ��o ��c �� t� hoàn thi�n nhân cách. Yêu c�u 

r�t cao v� ��o ��c ��i v�i ng��i công ch�c là ng��i công ch�c ph�i là hi�n thân 

c�a ��o ��c. S� không có gì ph�n di�n h�n khi ng��i ���c giao nhi�m v� ch�m 

lo cho s� trong s�ch, ph�c v� nhân dân l�i là ng��i không có �� n�ng l�c và ��o 
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��c t��ng x�ng v�i công vi�c, ch�c trách ���c giao. �i�u �ó �ánh m�t ni�m 

tin, lòng tin c�a nhân dân ��i v�i n�n công v�.  

- Ý th�c sâu s�c v� b�n ph�n, trách nhi�m, nh�t là ý th�c rõ r�t v� trách 

nhi�m cá nhân tr��c nh�ng công vi�c ���c giao. Bi�t coi tr�ng nhân cách, 

ph�m giá, danh d� c�a b�n thân thì m�i bi�t tôn tr�ng danh d� và nhân ph�m 

c�a ng��i khác, ��ng th�i c�n s� d�ng c�m, ch�ng l�i cái x�u, h� h�ng, l�i th�i, 

xây d�ng nh�ng cái m�i, ti�n b�.  


